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  المستقلين  نيمراجعالتقرير 
  

  المحترمين           شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيفي  المساهمين /إلى السادة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  
 الرأي

")، الشركة(" شركة مساهمة سعودية- أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيشركة للقد قمنا بمراجعة القوائم المالية 
والتغيرات في حقوق  لدخل والدخل الشاملاقوائم و ٢٠٢١ديسمبر  ٣١والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 

سياسات المحاسبية لاالتي تتضمن  ،لماليةااليضاحات حول القوائم اللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و والتدفقات النقدية الملكية
   والمعلومات التفسيرية األخرى. الهامة

 
 ٣١كما في  للشركةالنواحي الجوهرية، المركز المالي  جميع، من تظهر بصورة عادلةالمرفقة  الماليةالقوائم  إنفي رأينا، 

المعتمدة  للتقرير الماليلمعايير الدولية ل وفقاً النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  االمالي وتدفقاته اهء، وأدا٢٠٢١ديسمبر 
(يشار  للمراجعين والمحاسبينفي المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

 ).لعربية السعوديةالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة اباليها 
 

  أساس الرأي

المعايير  هذهبموجب ، تناامسؤولي. إن في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة  الدوليةلمعايير المراجعة  وفقاً مراجعتنا ب لقد قمنا
 الشركةمراجعة القوائم المالية. إننا مستقلون عن  حول المراجعينقسم مسؤوليات  ضمن بالتفصيلفي تقريرنا  تم توضيحها

بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا  المتعلقةآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وسلوك لقواعد  وفقاً 
 سأساك ومناسبةكافية  عليها تم الحصولأن أدلة المراجعة التي  نعتقد. لهذه القواعد وفقاً تنا األخالقية االخرى ابمسؤولي

  رأينا.بداء إل
  

  المراجعة الرئيسيةأمور 

أثناء مراجعتنا للقوائم المالية  كبيرةحكمنا المهني، لها أهمية ل وفقاً إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، 
رأياً  نبديرأينا حولها، وال إبداء الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند  للسنة

تناول مراجعتنا لهذه األمور في األمور. فيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية  هذهمنفصال حول 
  :ذلك السياق

  
   ية معالجة األمر في عملية المراجعةكيف  أمور المراجعة الرئيسية

  
عقود  من تجةالنهائية الناالمطالبات  مطلوباتتقييم 
  التأمين

  
المطالبات تحت  بلغ إجمالي، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

التسوية بما في ذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
مليون لایر  ٦٢٩٫١واحتياطيات األقساط اإلضافية 

حول القوائم  ١٤سعودي كما هو مبين في اإليضاح رقم 
  المالية

  

  
  قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

الضوابط الرئيسية حول معالجة  واختباروتقييم فهم ب •
 المطالبات وعمليات تكوين المخصصات.

 
بناًء على تقييم كفاءة وقدرة وموضوعية خبير اإلدارة ب •

 مدى استقالله.مؤهالته المهنية وخبراته وتقييم 
  

عينة من لاختبارات جوهرية للمبالغ المسجلة إجراء  •
 كذل، بما التي تم االبالغ عنها والمدفوعةالمطالبات 

مقارنة مبالغ المطالبات تحت التسوية مع المستندات 
ة المناسبة لتقييم صحة تقييم احتياطيات دالمؤي

  المطالبات تحت التسوية.
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  (تتمة) المستقلين ينمراجعالتقرير 
  المحترمين           شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيالمساهمين في  /إلى السادة 

  سعودية)(شركة مساهمة 
 

  (تتمة) :أمور المراجعة الرئيسية
  

  كيفية معالجة األمر في عملية المراجعة  أمور المراجعة الرئيسية
  

درجة  عقود التأمين من المطلوباتتقدير  يتضمن
تم تقديرها  المطلوباتإن  ممارسة األحكام.عالية من 
أفضل تقدير للتكلفة النهائية لكل المطالبات بناًء على 

تم  سواءً  ،محددولم يتم تسويتها حتى تاريخ  المتكبدة
معالجة تكاليف باإلضافة إلى  ،عنها أم ال اإلبالغ

  .بها ةقالمتعلالمطالبات 
  

 خبير اكتواريبصورة أساسية تستخدم الشركة 
ليقدم لها تقدير لتلك ) "خبير اإلدارة"( خارجي

من الطرق  نطاق واسعتم استخدام ي .المطلوبات
 لتحديد هذه المخصصات والتي تستند على

التسوية  بمبلغوالضمنية المتعلقة  الظاهريةاالفتراضات 
  .تسوية المطالبات وأنماطالمتوقعة 

  
التي  نظًرا لعدم التأكد من التقدير وعدم الموضوعية

 الناتجةفي تقييم مطلوبات المطالبات النهائية  تدخل
ر مراجعة فقد اعتبرنا ذلك من أم التأمين،عن عقود 

  رئيسي.
  

 حول القوائم المالية ٣و ٢االيضاحين  إلى يرجى الرجوع
مستخدمة من قبل الشركة منهجية التقييم ال يوضح ذيال

  ام والتقديرات الهامة.واألحك

  
البيانات  وسالمة لتقييم نزاهة كافٍ حصول على دليل مراجعة ال •

 هااختبارو ،االكتواريةكمدخالت في التقييمات  المستخدمة
المطالبات األساسية  دقة بياناتو، العينةعلى أساس 

عند تقدير المطالبات اإلدارة المستخدمة من قبل خبير 
مع  تهامقارنمن خالل تم االبالغ عنها ي لم التيوالمتكبدة 

  .وغيرها السجالت المحاسبية
  
قمنا  ،منهجيات اإلدارة وافتراضاتهامن  ولغرض التأكد •

في فهم  لدينا االكتواري)الداخلي (بالخبير باالستعانة 
وتقييم الممارسات االكتوارية للشركة والمخصصات 

تقرير االكتواري الصادر القناعة حول على  وحصلنا .المكونة
  يلي:من خالل القيام بما  ، وذلكاإلدارةخبير  قبل نم

  
مع  للشركة تتماشى االكتواريةتقييم ما إذا كانت المنهجيات  )١( 

 السنواتمع والممارسات االكتوارية المتعارف عليها 
 أية عن من اإلدارةكافية تفسيرات  حصلنا على السابقة.

 اختالفات جوهرية.
 

الرئيسية بما في ذلك نسب االكتوارية  تقييم االفتراضات ) ٢( 
من  لقد تأكدنا. المطالباتة قوو المتوقع تكرارالالمطالبات، و

مقارنتها مع توقعاتنا بناًء على  من خاللهذه االفتراضات 
الحالية ومعرفتنا  للشركة واالتجاهات التاريخيةخبرة ال

 ، وبقطاع التأمين
  

مع  االحتساب ومنهجية مدى مالءمة طرق فحص )٣( 
  .االفتراضات المستخدمة وتحليل الحساسية المنفذة

 
القوائم  في الصلةذات  فصاحاتاإلومالئمة  كفاية مدىتقييم  •

  المالية.
  

  المعلومات األخرى 
المعلومات األخرى من  تتألف .عن المعلومات األخرى مسؤول("أعضاء مجلس االدارة") في الشركة دارة اإل مجلس إن

المتوقع  من حولها. نمراجعيالوتقرير المالية القوائم  وال تتضمن، ٢٠٢١السنوي لعام  الشركةالمعلومات المدرجة في تقرير 
  .تقريرنا هذا أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ

  
  التأكيدات حولها.نوع من أنواع ال يغطي المعلومات األخرى، كما اننا ال ولن نبدي أي  الماليةإن رأينا حول القوائم 

  
، لنا تكون متاحةعندما  الموضحة أعالهوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى 

مع مع القوائم المالية أو  ةجوهري صورةب ال تتوافقكانت المعلومات األخرى  إذاوعند القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما 
ً المراجعة، أو عملية خالل  عليها تم الحصول التي المعلومات   .ةجوهريلذلك تتضمن تحريفات  خالفا

  
 لمكلفين بالحوكمةاعلينا ابالغ  فيجب، ةجوهري اتتحريفعلى  تحتويانها  المعلومات األخرىقراءة  عند ،فيما لو استنتجنا

   .بهذا اآلمر
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  (تتمة) المستقلين ينمراجعالتقرير 
  المحترمين           أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيشركة المساهمين في  /إلى السادة 

  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية  عنالمكلفين بالحوكمة و أعضاء مجلس االدارة ياتمسؤول
  

المعتمدة  للتقرير المالي لمعايير الدوليةل وفقاً لقوائم المالية والعرض العادل لعداد اإلعن ون مسؤول أعضاء مجلس االدارةإن 
راه ي الذيالرقابة الداخلي  نظاموعن النظام األساسي للشركة ونظام الشركات ومتطلبات في المملكة العربية السعودية 

عن غش  ةناتج تكان سواءً ، ةجوهريال اتتحريفال من عداد قوائم مالية خاليةليتمكنوا من ا اً ضروريأعضاء مجلس االدارة 
  أو خطأ.

  
اعمالها واالفصاح على االستمرار في  الشركةيم قدرة يعن تق ونمسؤولأعضاء مجلس االدارة  ، فإنالماليةعند إعداد القوائم 

أعضاء مجلس اإلدارة  ينولم  ماالمحاسبي االستمرارية  واستخدام مبدأ ،عن األمور المتعلقة باالستمرارية - عند الضرورة -
  بخالف ذلك. حقيقيعدم وجود بديل عملياتها، أو  وقفأو  الشركةتصفية 

  
  .لشركةل ةرير المالياالتقإعداد ون عن اإلشراف على عملية مسؤولان المكلفين بالحوكمة 

  

  المالية حول مراجعة القوائم  نمراجعياليات مسؤول
  

 سواءً  ،ةجوهريال اتتحريفالالمالية ككل خالية من كانت القوائم  إذا حول ماتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول 
التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد،  يُعدالذي يتضمن رأينا.  ينمراجعالإصدار تقرير وعن غش أو خطأ،  ةناتج تكان

في المملكة العربية السعودية  الدولية المعتمدةلمعايير المراجعة  وفقاً المراجعة التي تم القيام بها ولكنه ال يضمن أن عملية 
خطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو غش أو  منتحريفات ال تنتج . يمكن أنجوهري عند وجوده تحريفستكشف دائماً عن أي 

على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على  المتوقع الى حد معقول ان تؤثرمن  كان إذافي مجموعها، 
  .الماليةهذه القوائم 

  
في المملكة العربية السعودية، نمارس  الدولية المعتمدةلمعايير المراجعة  وفقاً التي تم القيام بها المراجعة عملية  وفى إطار

ً المراجعة. كما عملية الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل    :بما يلي نقوم أيضا
  
خطأ، وتصميم وتنفيذ عن غش أو  ةكانت ناتج سواءً ، الماليةجوهرية في القوائم  تحريفاتيم مخاطر وجود يتحديد وتق •

 ن مخاطرإإلبداء رأينا.  كأساس ومناسبةالمخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية  لمواجهة هذهمراجعة الإجراءات 
على الغش قد ينطوي  حيثعن الخطأ،  ةالناتج المخاطرمن  يعد أكبرجوهري ناتج عن الغش  تحريفعدم اكتشاف 

  الرقابة الداخلي. لنظامتواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 
  
تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف،  غرضل المراجعة المتعلقة بعمليةبة الداخلية على فهم ألنظمة الرقا الحصول •

 .لشركةلنظمة الرقابة الداخلية الية أعغرض إبداء رأي حول فلوليس 
  
العالقة التي  واإلفصاحات ذاتمدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية  ييمتق •

 .أعضاء مجلس االدارةبها  قام
  
أدلة المراجعة التي تم  ، وبناء علىالمحاسبي لمبدأ االستمرارية أعضاء مجلس االدارة استخدام مالءمةاستنتاج مدى  •

شك  يمكن أن تشير الى وجودكان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف  إذا تحديد ماالحصول عليها، 
علينا لفت االنتباه  يجبعدم تأكد جوهري، وجود  توصلنا الى إذاو .أعمالهاعلى االستمرار في  الشركةكبير حول قدرة 

غير كافية. تستند  اإلفصاحاتهذه كانت  إذا تعديل رأينا وأ، الماليةفي تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم 
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية 

 .عدم استمرار الشركة في أعمالهاقد تؤدي إلى 
  
 تمثل الماليةكانت القوائم  إذاما تحديد المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، ويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم يتق •

 عادل.العرض الالمعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق 
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 عام .1

 60للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية(، "الشركة"، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ السعودي الفرنسيشركة أليانز 

الصادر بتاريخ  1010235601بموجب السجل التجاري رقم  نشاطها الشركةتمارس (. 2006أكتوبر  11هـ )الموافق 1427رمضان  18الصادر بتاريخ 

المسجل للمركز إن العنوان في المملكة العربية السعودية.  الخمسة. إن الشركة تعمل من خالل فروعها (2007يوليو  11الموافق )هـ 1428جمادى الثاني  26

 الرئيسي للشركة كما يلي:
 

 

 للتأمين التعاوني السعودي الفرنسيشركة أليانز 

 الصفوة التجاري، طريق خريص مجمع 

 3540ص ب: 

 ، المملكة العربية السعودية11481 الرياض
 

 

 إي، وهي شركة خدمات مالية أوروبية مقرها الرئيسي في ميونيخ، ألمانيا.أس للشركة هي شركة أليانز األساسية إن الشركة األم 
 

الرئيسي للشركة في تقديم خدمات التأمين إن الغرض من إنشاء الشركة هو في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكافة األنشطة ذات العالقة. يتمثل النشاط 

  الصحي واالدخار والحماية والمركبات والهندسي والممتلكات والتأمينات العامة االخرى.
 

رقم ، تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"نظام التأمين"( بموجب المرسوم الملكي (هـ1424جمادى الثاني  2الموافق ) 2003يوليو  31بتاريخ 

يذية التأمين ولوائحه التنف نظامباعتباره المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة  )ساما( البنك السعودي المركزيأصدر  2008(. خالل مارس 32)م/

 ترخيصاً للشركة لممارسة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.
 

 

من فائض  ٪90وذلك بحصول المساهمين على  سامااعتمدت الشركة توزيع فائض عمليات التأمين حسب الالئحة التنفيذية الصادرة عن  2016يناير  1في 

 ل.المساهمين بالكام على حاملي وثائق التأمين. سيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات ٪10عمليات التأمين السنوي، وتوزيع الباقي والبالغ 

 
 

 أسس اإلعداد .2

 أساس العرض والقياس  (أ)
 

ادرة عن الهيئة ات األخرى الصتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدار

 لمحاسبين.للمراجعين واالسعودية 

  

االستثمارات المتاحة و بوحدات المربوطةالقوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات  تم إعداد

ف األرصدة التالية ير متداول. يتم تصنيللبيع وتسجيل منافع نهاية الخدمة بالقيمة الحالية. ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول/ غ

ودخل وممتلكات ومعدات ووديعة نظامية  وحق استخدام موجودات وضريبة موجودات مؤجلة بصفة عامة على أنها غير متداولة: استثمارات متاحة للبيع

 . يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بصفة عامة على أنها متداولة. للموظفين نهاية الخدمةوإلتزامات  ومطلوبات إيجارية وديعة نظامية منمستحق 

 

ً لمبدأ اال مستقبل ستمرارية في القامت إدارة الشركة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأنها قادرة على االستمرار وفقا

  حول إمكانية استمرار الشركة في أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.الشك ي أمور جوهرية يمكن أن تثير المنظور. إن اإلدارة ليست على علم بأ

 

السيولة. طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة  حسب ترتيبتقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي 

(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل 30يات المساهمين وتقدم القوائم المالية وفقا لذلك )إيضاح لعمليات التأمين وعمل

 رة.س اإلدامجلونشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. يتم تحديد المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة 

 

القوائم المالية كمعلومات  حول 30تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في إيضاح 

نفيذية مطلوبة من المعايير الدولية للتقرير المالي. تتطلب اللوائح التالغير و لسامامالية إضافية لاللتزام بمتطلبات التعليمات الصادرة عن الالئحة التنفيذية 

الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قوائم المركز المالي  ساماالصادرة عن 

دة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المع

 والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 أساس العرض والقياس )تتمة( )ا(
 

 
الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير 

. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات ، إن وجدتبالكامل أثناء الدمج األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة

 المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 

 عملة النشاط وعملة العرض (ب)
 

 عملة النشاط وعملة العرض للشركة هي الريال السعودي. ويتم عرض القيم في هذه القوائم المالية بالريال السعودي، إال إذا ذكر غير ذلك.
 

 السنة المالية (ج)

 ديسمبر. 31المالية المنتهية في تتبع الشركة السنة 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (د)
 

المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المبلغ عنها للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات  القوائميتطلب إعداد 

 برةخخالل سنة التقرير. على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند إلى  يفراالمالية والمبالغ المدرجة لإليرادات والمص القوائمالمحتملة في تاريخ 

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

 

مستمر وعلى أساس الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل 

  ظل الظروف.

 

 المالية: القوائمفيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه 

 

. وستستمر اإلدارة في تقييم الوضع 19رات التي تم اإلفصاح عنها على خلفية جائحة كوفيد قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقدي

 وإظهار أية تغييرات مطلوبة في الفترات المالية المستقبلية.

 

األنشطة االجتماعية واالقتصادية  وما ترتب على ذلك من اضطراب فيفي المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة  19 -كوفيد  جائحةاستجابة النتشار 

اإلدارة تقييم آثاره بشكل استباقي على عملياتها. على وجه الخصوص ، تراقب الشركة عن كثب الزيادة  تستمرين ، تالماضي السنتينفي تلك األسواق على مدار 

سارية المفعول  2020و  2021ية التي اتخذتها الشركة خالل عامي . ال تزال اإلجراءات الوقائأوميكرون - المتحور الجديدالحالية في الحاالت بسبب اندالع 

 مراريةبما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات المستمرة ، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسع باإلضافة إلى ضمان است

رامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. عملياتها. ال تزال صحة الموظفين تشكل مجااًل رئيسيًا للتركيز مع الب

ت المعززة بما يتماشى مع المبادرا الجرعاتتم تطعيم غالبية موظفي الشركة بشكل كامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع 

 .19كوفيد الحكومية المتعلقة بـ 

 

على الطلب األساسي على منتجات التأمين الخاصة بالشركة  بشكل جوهريلن تؤثر  اإدخالهادارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تعتقد إ 

 وتوقعاتها. 

 

ديسمبر  31لشركة للسنة المنتهية في على النتائج المالية المعلنة ل جوهريلم يكن له أي تأثير  19كوفيد هذه العوامل ، تعتقد اإلدارة أن جائحة  استناداً إلى 

الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت  المتحوربما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. تواصل الشركة مراقبة الزيادة في  2021

 أو بعده. 2022ل عام على عمليات الشركة خال الجائحةليست على دراية بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير 

 

 االحتياطيات الطبية الفنية
 حجمفاض ى إلى انخخالل اإلغالق، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي( مما أد

الخدمات تم توفير، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. 2020يونيو  21المطالبات. ومع ذلك، بعد رفع اإلغالق منذ 

 المؤجلة  في تاريخ التقييم وبناء على ذلك لم تقم الشركة بتسجيل زيادة باإلحتياطيات لتغطية مطالبات مستقبلية.

 

. وبعد هذه 11بشأن اإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار المتعلقة بإنفاذ المادة  2020ديسمبر  17بتاريخ  895التعميم رقم  الضمان الصحيمجلس أصدر

تعليمات ل لسكان المؤمن عليهم. وفقًال اإلجراءات ، ستكون التسهيالت الحكومية متاحة اآلن لفواتير شركات التأمين عن المطالبات المتكبدة لبعض عناصرها

. عالوة على ذلك ، سيغطي 2021يناير  1الجديدة والمتجددة اعتباًرا من  الوثائق، ستغطي البروتوكوالت واإلجراءات الجديدة جميع  مجلس الضمان الصحي

 .2021يناير  1 كما في النافذة الوثائقلجميع  ئةحاالت الطوارالهذا أيًضا جميع 

 

 المركباتاالحتياطيات الفنية لتأمين 
إلى جميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين  2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189التعميم  ساما، أصدرت 19-استجابة لوباء كوفيد 

ن باإلضافة فراد لمدة شهرين إضافييأمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع الوثائق الحالية للتأمين على مركبات األ

 إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق تأمين مركبات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -)د(

 
 الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمينااللتزام النهائي  (1

ادر التي مصال. هناك العديد من في الشركةإن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية 

شكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزامات التي ستدفعها الشركة ب

البات المعلنة غير . تقدر االلتزامات عن المطولم يتم اإلبالغ عنهاالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة 

كفاءتها  نخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية فترة التقرير يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد مالمدفوعة باستخدام مد

 ويتم إجراء التغييرات على المخصص.

 

ي والذي وقع قائمة المركز المال بعد تاريخعنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقًا ولم يتم اإلبالغ مطالبات المتكبدة الإن مخصص 

يتم لم وات المتكبدة للمطالبفيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة و

شين ة قيتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. تم استخدام نطاق واسع من الطرق مثل طري اإلبالغ عنها

ل هذه الطرق على عدد من وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتوارين لتحديد المخصصات. تشتم فيرغسون -الدر و طريقة بورنهيتر

 االفتراضات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوية المطالبات.
 

المطالبات  رتقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حدة. تقوم شركات تسويات خسائر مستقلة بتقدي

، م يتم اإلبالغ عنهالووالهندسة والمطالبات الكبيرة. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة  الممتلكاتلقة بالمتع

 عجز األقساط ياحتياطافة إلى باإلض لم يتم اإلبالغ عنهاعلى أساس ربع سنوي. تستخدم الشركة خدمة خبير اكتواري مستقل في تقييم المطالبات المتكبدة و

 .واالحتياطيات الفنية األخرى
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع (2
ها. إن تحديد ما من تكلفتتقوم الشركة بتحديد االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع إذا كان هناك انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة بأقل 

من التكلفة  ٪30شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ  12كان االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب وضع األحكام. تعتبر الفترة التي تتكون من إذا 

يه وأداء الصناعة لوضع المالي للمستثمر فاألصلية جوهريا وفقاً لسياسة الشركة. عند القيام بهذا التقدير تقيّم الشركة التقلبات العادية باإلضافة لعوامل أخرى وا

 والتدفقات النقدية التمويلية والتشغيلية. التقنيةوالقطاعات والتغيرات في 

 

سندات ال تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كانت قد انخفضت قيمتها. في حالة استثماراتبتقوم الشركة بمراجعة استثماراتها في السندات والصكوك المصنفة كمتاحة للبيع 

الموجودات المالية  روالصكوك المصنفة كمتاحة للبيع ، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة بناًء على نفس معايي

أة والقيمة العادلة اسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفالمدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك ، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة التراكمية التي يتم قي

 الدخل. قائمةالحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في ذلك االستثمار معترف بها سابقًا في 

 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة (3
نة. كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدييتم تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل 

 ة الذمم المدينة.في قيم تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكلته مالياً وكذلك العجز والتأخر في السداد من مؤشرات االنخفاض
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية (4
ة للبنود المرتبطة دلالعادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العاتحدد القيمة 

 على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. تبعموال
 

ت يتم تقدير القيم قيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب التقييم. وفي هذه الحااليتم تحديد ال

فرة، مات السوق القابلة للمالحظة غير متوالعادلة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج. وعندما تكون معلو

قبل أفراد مؤهلين  يتم تقييمها ومراجعتها دورياً من لتحديد القيم العادلة)كمثال: النماذج(  يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم

ل استخدامها، وتتم معايرتها للتحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسواق السوق ومستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قب

تستخدم بيانات قابلة للمالحظة فقط أما المجاالت األخرى مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان للشركة وللشركات األخرى( فإن التقلبات والمقارنة. 

 اء تقديرات.واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجر
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 السياسات المحاسبية الهامة .3

ما تطبيق  ثناءلسنة المالية السابقة باستل القوائم المالية تتماشى السياسات المحاسبية الجوهرية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة في إعداد

 يلي:

 

 .( وتعديالتها ، المطبقة من قبل الشركةIFRIC، وتفسيرات لجنة التفسيرات والتقارير المالية الدولية ) دالمعايير الدولية للتقرير المالي الجدي

 

لتطبيق اعتباًرا قابلة لالالشركة التعديالت والتفسيرات والمراجعات التالية على المعايير الحالية ، والتي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية و تطبق

 :2021يناير  1من 

 

 الوصف المعيار / تعديالت

الدولي  المعيار،  7 رقم الدولي للتقرير المالي المعيارتعديالت على 

 المعيار،  39 رقم ار المحاسبة الدوليي، ومع 9 رقم للتقرير المالي

  16 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار،  4 رقم الدولي للتقرير المالي

 المرحلة الثانية -إصالح معيار سعر الفائدة 

 19بكوفيد تمديد امتيازات اإليجار المتعلقة  - 16رقم  الدولي للتقرير المالي المعيارالتعديالت على 

 

 المالية. القوائملم يكن لتطبيق التعديالت على المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على هذه 

 
 سارية المفعول بعد: وغيرمعايير صادرة 

 

تتوقع  المعايير والتفسيرات الصادرة ، والتيفيما يلي المالية للشركة مدرجة أدناه.  القوائمسارية المفعول حتى تاريخ إصدار  غبرالمعايير الصادرة ولكن  إن

 هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. تطبيقالشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تعتزم الشركة 

 

فترات التي تبدأ في أو بعد للتسري  الوصف التفسيرالمعيار / 
 التاريخ التالي

 2023يناير  1 دوات الماليةاأل  9 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار

 2023يناير  1 عقود التامين  17 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار

 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة ، 1 رقم ار المحاسبة الدولييمعالتعديالت على 

الممتلكات والمصنع والمعدات: المتحصالت قبل  16 رقم ار المحاسبة الدولييمعالتعديالت على 
 االستخدام المقصود منها

 2022يناير  1

 2022يناير  1 اإلشارة إلى اإلطار اإلدراكي 3 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار

 2022يناير  1 العقود المرهقة: تكلفة الوفاء بالعقد 37 رقم ار المحاسبة الدولييمعالتعديالت على 

   

تقرير لل المعايير الدولية التحسينات السنوية على

 المالي
 :التحسينات المتعلة بـ

  9 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار -

  16 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار -

تطبيق  1 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار -

 ألول مرة  الدولي للتقرير المالي المعيار

  41 رقم ار المحاسبة الدولييمع -

 2022يناير  1

   

 1رقم  ار المحاسبة الدولييمعتعتديالت على 

 والمعايير الدولية للتقرير المالي
 2023يناير  1 

 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2رقم  بيان الممارسة

 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية 8رقم  ار المحاسبة الدولييمعتعتديالت على 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات  12رقم  ار المحاسبة الدولييمعتعتديالت على 
 واحدة معاملةالناشئة من 

 
 2023يناير  1
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

قع أن المالي ذات الصلة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد والتي من المتو للتقريرتفسيرات أخرى للمعايير الدولية  معايير دولية للتقرير المالي أو ال توجد

كما هو موضح  17 رقم والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 رقم المالية للشركة باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي القوائمعلى  جوهرييكون لها تأثير 

  أدناه.

 

صدار القوائم تاريخ إ حتىباإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، يتم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات التالية التي تم إصدارها، ولكن لم تصبح سارية المفعول 

لتنقيحات التعديالت وا عدم تطبيق، وعندما تصبح سارية. عالوة على ذلك ، اختارت الشركة تنطبقالمالية للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير، عندما 

 ا من التواريخ المستقبلية.، والتي تم نشرها وتعتبر إلزامية المتثال للشركة اعتبارً في وقت مبكر على المعايير الدولية للتقرير المالي

 

 عقود التأمين – 17 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 نظرة عامة

. وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياسات التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل تفسير لجنة تفسيرات المعايير 2017مايو  شهر تم نشر هذا المعيار في

 عقود التأمين. - 4 رقم الدولية للتقرير المالي
 

در الجهة شرط أن تصينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات التقديرية المشاركة ب

 أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

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

 مكونات استثمارية مميزة و (2

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

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

، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات 4 رقم على عكس المتطلبات الواردة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

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

 على "اللبنات" التالية: نموذج القياس العاميعتمد 

 التدفقات النقدية للوفاء ، والتي تشمل: (أ

 ،تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية 

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

 وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية؛ 

 

يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به ككيان يقدم الخدمات في  - هامش الخدمة التعاقدية (ب

قدية سالبًا عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاٍف من التدفقات النقدية للوفاء في البداية في الربح أو المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعا

 الخسارة على الفور.

 

 :إجمالي في نهاية كل فترة تقرير الحقة ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها
 

 يخ؛ ورالتغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التا التزام 

  اريخ.التالتزامات المطالبات المتكبدة، والتي تقاس على أنها التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك 

ن أن يكون سالبًا، قدية ال يمكيتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظًرا ألن هامش الخدمة التعا

 راف بها في الربح أو الخسارة.فإن التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقية يتم االعت

 ة.يتم تحديده عن طريق اختيار السياسة المحاسبيالذي تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر، و إداراجيتم 
 

ييم قنموذًجا إلزامًيا لقياس العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم إجراء هذا الت نهج الرسوم المتغيرةيُعد 

اس العام، يتم موجب نموذج القيحول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحًقا. بالنسبة لهذه العقود، باإلضافة إلى التعديل ب

 أيًضا تعديل هامش الخدمة التعاقدية من أجل:
 

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

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

التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهريًا عن نموذج القياس العام أو إذا كانت  التزاممبسط لقياس  صيص قسطبنهج تخباإلضافة إلى ذلك ، يُسمح 

اف التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عند االعتر التزامفترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص قسط التأمين، تتوافق 

بط المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة ض التزامألولي مخصوًما منها التدفقات النقدية لحيازة التأمين. يظل نموذج القياس العام ساريًا في قياس ا

أقل من تاريخ  ات النقدية / استالمها في سنة واحدة أوالتدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه التدفق

 تكبد المطالبات.

 

 السريانتاريخ 

وتلقى تعليقات من مختلف  2019يونيو  شهر خالل 17 رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي عرض للتعديالتأصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مسودة 

المعايير الدولية للمحاسبة بإعادة مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار يقوم مجلس حالياً أصحاب المصلحة. 

لتقرير ل المعيار الدولي إن التاريخ الحالي لسريان، سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولية إجراءاته المعتادة لوضع المعايير. 17 رقم الدولي للتقرير المالي

  17 رقم المالي

. بموجب مسودة العرض 2023يناير  1، هو 4 رقم في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 9 رقم وتأجيل إعفاء المعيار الدولي للتقرير المالي

هذا تأجيل مدته سنة واحدة مقارنة إن . 2022يناير  1تبدأ في أو بعد التي  التقريرإلى فترات  17الحالية، يُقترح تعديل تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي 

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  - 15 رقم . يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي2021يناير  1بالتاريخ السابق ليوم 

 .سريانهات المالية. تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ األدو - 9 رقم والمعيار الدولي للتقرير المالي
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 التحول

شأة أن لى المنمن المطلوب أن يتم التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون ع

 التعديل بأثر رجعي أو نهج القيمة العادلة.تختار إما نهج 

 العرض واالفصاح

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

 التأثير

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

 الرئيسية التي تم تحديدها حتى اآلن هي كما يلي: والفجوات الفجوةبالكامل من قبل الشركة. قامت الشركة بتحليل 

 ملخص التأثير منطقة التأثير

 17 قمر إثبات اإليرادات على مستوى التجميع. المعيار الدولي للتقرير المالير طريقة يعلى الشركة تغي يتعين التأثير المالي

يفرض إثبات الخسارة مباشرةً بينما الربح )يمكن الرجوع لهامش الخدمة التعاقدية( سوف يتم تحصيله على مدى 

 فترة التغطية لعقود التأمين المباشرة وذلك قد يكون أثره المالي جوهريآ.

ألثر المالي على اإلفتراضات والمنهجية واألساليب الحالية المتبعة في الشركة لحساب يعتمد أيضآ مدى ا

 .الفنيةاإلحتياطيات 

 :سيكون للمكونات الجديدة إليرادات ومصاريف تمويل التأمين تأثير أكبر ، ال سيما في المجاالت التالية:

 االلتزام للمطالبات المتكبدة والتي يكون فيها الخصم مطلوبآ. -1

 تراكم في الفائدة لهامش الخدمة التعاقدية عند تطبيق النموذج العام.ال -2

 المحلية. اللوائحقد تتأثر مالءة رأس المال بحسب  

 تالية:ال الثالثة الشركة إختيار مستوى التجميع بناءآ على المعايير من 17 رقم يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي تأثير البيانات

 المحفظة-1

 الربحية-2

 سنة اإلصدار -3

من المستوى المطلوب لتقسيمات البيانات. وبالتالي سوف يتطلب حقول بيانات إضافية جديدة يكون لها  سيزيد هذا

 تأثير جوهري على البيانات.

لمحاسبية الجديدة وطريقة تسجيل القيود ا للبياناتإلضافة حقول  أنظمتها الحاليةبشكل عام يجب على الشركة تعديل  نظم تقنية المعلوماتتأثير 

الجديدة. قد يتوجب على الشركة ايضآ تحديث سياسة ونظام إعداد التقارير باإلضافة الى المتطلبات التخزينية 

 للبيانات.

ادة جوهرية  في مع زي 17 رقم قد تتغير التقارير المالية بشكل جوهري بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي اإلجرائات تأثير 

عدد اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار. ويتطلب تحديث السياسات المحاسبية وسجل الحسابات طبقا للمعيار الدولي 

 نماذج وإفتراضات اإلكتواري مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي تتوافقيجب أن . 17 رقم للتقرير المالي

 .17 رقم

يار بشكل أفضل مع متطلبات المع لتتوافقبشكل عام يجب على الشركة مراجعة إجرائات ترتيبات إعادة التأمين  نالتأميالتأثير على ترتيبات إعادة 

الشركة ذات نماذج  قبل درة من.على الرغم انه من المحتمل أن تكون العقود المصّ 17 رقم الدولي للتقرير المالي

 قياس مختلفه عن العقود التي تمتلكها الشركة.

ي طر الرقابة لجميع النواحي التي سوف تتأثر بتطبيق المعيار الدولأيجب على الشركة ان تقوم بتحديث السياسات و ةالرقاب وأطر التأثير على السياسات

 .17 رقم للتقرير المالي
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 مناسبًا ، تشرف عليه لجنة توجيهية.بدأت الشركة في عملية التنفيذ وشكلت فريقًا 
 

بار . تم تقديم نتائج االختالتسهيالت التشغيليةبناًء على بعض  لساماوفقًا لمتطلبات المرحلة الرابعة  2020المالية لعام  القوائمعلى  عمل اختبار تجريبيتم 

المرحلة الرابعة من األختبار التجريبي الثاني من لشركة اآلن على استكمال . وتعمل ا2021عام  خالل لساما 17التجريبي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .المركزي السعودي للبنكالتشغيل التجريبي 

 األدوات المالية - 9 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:39 رقم ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 

 التصنيف والقياس: أ( 

منهًجا واحدًا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  9 رقم يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي

 اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:

 

 صول من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ ويحتفظ باألصل في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بأ 

 القائمصلي الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األ. 

 

ادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع، في يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إع

 حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 

 يحتفظ باألصل في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بأصول من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع؛ و 

  المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق،الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية فقط مدفوعات أصل 

لمنشأة بدئي، يمكن ليتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف الم

 رة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تطابق محاسبي.استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا
 

ي الدخل الشامل حقة فبالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء انتخابات غير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات الال

 والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة. اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك المكاسب

اللتزام المالي يمة العادلة لباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مقدار التغير في الق

االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يكن من شأن االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر  المنسوبة إلى التغييرات في مخاطر

 االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر إنشاء أو توسيع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

 انخفاض القيمة: ب(

خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار المحاسبة  9 رقم القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالييعكس نموذج انخفاض 

بدالً من ذلك،  ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان.9 رقم . وفقًا لمقياس المعيار الدولي للتقرير المالي39 رقم الدولي

المتوقعة في كل تاريخ  تمانتقوم المنشأة دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئ

 تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

 محاسبة التحوط:  ج(

متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر. تحدد المتطلبات نهًجا  9 رقم ر الدولي للتقرير المالييقدم المعيا

ظة لمخاطر ادلة للمحفأكثر اعتمادًا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة الع

تحوط حاليًا في المعيار محاسبة الأسعار الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات 

 لية للمحاسبة يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس المعايير الدو39 رقم المحاسبي الدولي
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 تاريخ السريان

 - 4 رقم . ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي  للتقرير المالي2018يناير  1المنشور هو  9 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي سريانكان تاريخ 

عقود التأمين ،  - 4 رقم األدوات المالية مع تفسير لجنة تفسيرات المعيار الدولي  للتقرير المالي - 9 رقم عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

التأمين ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات  الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود 4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي 2016سبتمبر  12المنشورة في 

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد لمجلس  9 رقم للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 رقم المعايير الدولية للتقرير المالي

 ين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين:عقود التأم - 17 رقم المعايير الدولية للمحاسبة )المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 حتى التاريخ األسبق مما يلي: 9 رقم تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1

 

  معيار عقد التأمين الجديد؛ أو سريانتاريخ 

  مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تمديد التاريخ الفعلي للمعيار الدولي . )يقترح 2023يناير  1الفترات السنوية إلعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد

 4 مرق في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 9 رقم واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 17 رقم التقرير المالي

لموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي (. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة با2022يناير  1إلى 

 سابقًا ؛ أو 9 رقم ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي
 

آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي  ان يتم إزالة يجب، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المعينة، 9 رقم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (2

 قد تحدث قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

 : 2018يناير  1أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 

)بما في ذلك مكونات اإليداع  4 رقم الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة 1)

 أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بالقيمة اإلجمالية المدرجة مبلغ جميع التزاماتها؛ و

رتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على هذه التقييمات ، قررت ( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الم2)

معيار عقود التأمين الجديدة.  سريانإلى تاريخ  9 رقم الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي

 ت المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.يتم إدراج اإلفصاحا

 

 تقييم االثر

مليون لاير سعودي. تتكون الموجودات المالية   1,423بمبلغ ، تمتلك الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين 2021ديسمبر  31كما في 

إن  مليون لاير سعودي(. 469: 2020لاير سعودي )مليون  363وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة  يعادلهالمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حالياً من النقد وما 

: 2020مليون لاير سعودي ) 506 تبلغ 2021ديسمبر  31قائمة الدخل كما في  القيمة العادله لإلستثمارات المربوطة بوحدات المسجلة بالقيمة العادلة في

مليون لاير سعودي(.  404: 2020مليون لاير سعودي ) 553تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  مليون لاير سعودي(. 524

عة دين والطبيتتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للموجودات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة لسندات ال

ل الدين ت سندات الدين تفي باختبار مدفوعات أصاالستراتيجية الستثمارات األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كان

، تم قياس سندات الدين ضمن فئة  2021ديسمبر  31كما في  .9 رقم والفائدة على المبلغ األصلي، كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي

( مليون لاير سعودي. إن التعرض لمخاطر 9.9لعادلة خالل السنة بمبلغ )مليون لاير سعودي مع تغيرات في القيمة ا 563متاحة للبيع بالقيمة العادلة بمبلغ 

مخاطر ائتمانية لالمالية للشركة  الموجودات تتعرض. 27في اإليضاح  تم ذكرهالمالية  الموجوداتاالئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه 

. يستند هذا التقييم  9 رقم عاله إلى تقييم األثر عالي المستوى للمعيار الدولي للتقرير المالي. ويستند ما ورد أ2020و  2021ديسمبر  31منخفضة كما في 

لداعمة التي يتم توفيرها وا األولي إلى المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة

ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهرياً. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن  تقبل.للشركة في المس

 الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص منفصل.
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 القوائم المالية تم إدراجها أدناه.السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه إن 

 

 النقد وما يعادله
 .اإلقتناءيتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع ذات فترات استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ 

 
 أقساط تأمين مدينة

التأمين المكتتبة المدينة من عقود التأمين ناقصاً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إثبات يتم تسجيل األقساط التأمين المدينة بإجمالي أقساط 

دئي، تقاس الذمم إلثبات المباألقساط واألرصدة المدينة إلعادة التأمين عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستحق. وبعد ا

ستخدام حساب ا دينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خاللالم

القيمة  إلى أنمخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة الدخل. يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة حال وجود دليل موضوعي يشير 

دة المدينة كما هو الحال رصالدفترية لن تكون قابلة لالسترداد. يتم إلغاء إثبات األرصدة المدينة عندما تفقد الشركة سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي تشمل األ

 7و 6رف ثالث. إن الذمم المدينة المفصح عنها في اإليضاحين عندما تكون األرصدة المدينة مباعة أو انتقال كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى ط

 "عقود التأمين". 4تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 استثمارات متاحة للبيع

رات التي ليست لبيع هي تلك االستثماالمصنفة على أنها متاحة لاألسهم وسندات الدين. االستثمارات في  أسهم استثمارات في تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع

تفاظ بها يتم االح مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو ليست محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وسندات الدين ضمن هذه الفئة هي تلك الموجودات التي

غيرات في ظروف السوق. تسجل هذه االستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة لفترة غير محددة من الوقت ويمكن بيعها استجابةً الحتياجات السيولة أو استجابةً للت

يع بالقيمة العادلة. تظهر حة للببما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر القتناء االستثمار. بعد القياس األولي، يتم الحقا قياس االستثمارات المالية المتا

تجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل الشامل. تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه األرباح أو الخسائر غير المحققة النا

 االستثمارات وإيرادات العمولة في قائمة الدخل. 

 

خسارة  / كجزء من صافي دخلالدخل  ةئماللبيع في قيتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العمولة وأرباح/خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة 

  االستثمار.

 

 كمصاريف انخفاض في القيمة. -يتم تعديل وتسجيل االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل 

 

المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار 

 شابهة.معلى أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر ال تبعموال

 

وع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة من األسواق بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة ، يتم تحديد القيمة العادلة بالرج

كن حيثما كان ذلك ممكنًا ، ول القابلة للمالحظةالنشطة ، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق 

 .تحديد القيم العادلة عند، يلزم وجود درجة من الحكم  عندما ال يكون ذلك ممكنًا

 

 إعادة التصنيف

ي ظروف نادرة ن الشركة فتقوم الشركة بتقييم إذا كانت القدرة والنية لبيع الموجودات المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما ال تتمك

اق غير النشطة، يجوز للشركة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت لدى اإلدارة القدرة والنية من تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسو

الي تعريف ملالحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. يسمح بإعادة تصنيف القروض والذمم المدينة عندما يستوفي األصل ال

 ةلمدينة ويكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال يُسمح بإعادالقروض والذمم ا

خ االستحقاق. يتارالتصنيف إلى الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى 

ذلك األصل ويتم إطفاء ل بالنسبة ألصل مالي معاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح هي التكلفة المطفأة الجديدة

ا يتم قي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كمأي ربح أو خسارة على األصل سبق إثباتها في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على مدار العمر المتب

الحقاً بأن األصل  تقررإطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. وفيما إذا 

، لم يكن هناك إعادة تصنيف 2020 و 2021  عامي تم إعادة تصنيفه إلى قائمة الدخل. خاللتعرض النخفاض في القيمة فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكية ي

 .الموجودات الماليةبين فئات 

 

 إلغاء إثبات الموجودات المــالية

ع إلى من البائ التعاقدية حقوقالتنازل عن يتم إلغاء إثبات األصل المالي عندما يحول البائع مخاطر ومنافع األصل )سواء بشكل جوهري أو جزئي( أو يتم 

ي والبائع يجب النظر في مواقف كل من المشترالمعامالت.  أنواع المشتري. يجب أن يسبق تقييم تحويل المخاطر والمنافع التقييم الخاص بنقل السيطرة لجميع

نشأ من إثبات الموجودات أو المطلوبات الجديدة مثل تلك التي تلغاء جزئيا حيث يتم اإلقد تقوم الشركة بتحقيق  ولكن يُنظر إلى موقف البائع على أنه أكثر صلة.

  إصدار الضمان.

 

ات األصل بإذا حددت الشركة أنها لم تحتفظ أو تحول بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع األصل وأنها احتفظت بالسيطرة، يجب على الشركة أن تستمر في إث

 إلى حد استمرار مشاركتها فيه.
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 )تتمة( المحاسبية الهامةالسياسات  -3

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 

دث واحد يجةً لحتقوم الشركة في كل تاريخ تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة موجودات مالية أو مجموعة الموجودات المالية نت

الخسارة"(، ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو أكثر يكون قد وقع منذ اإلثبات األولي للموجودات )تكبد "حدث 

 أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به.

 

 وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية:
 
 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛ -

 رق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التأخر في سداد الدفعات؛خ -

 وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ -

 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو -

قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات المالية من تاريخ وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض  -

 اإلثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات المالية للشركة، بما في ذلك:

 

  المدينين للشركة؛ أوتغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو 

 .الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت التعثر في سداد الموجودات 
 

 
 إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجودات المالية، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:

 
 المسجلة بالقيمة العادلة، يتم احتساب االنخفاض على أساس االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية.الموجودات بالنسبة  -

 المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل العمولة األصليالموجودات بالنسبة  -

 الفعلي.

 

وعة من االستثمارات مجم بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار أو

 .قد انخفضت قيمتها

 

الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة على أساس فردي بتقييم إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. قد  في أداوات في حالة استثمارات

ية احتماليشتمل الدليل الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية أو تعثر او تأخر في إيرادات العمولة أو المدفوعات او 

إذا كانت البيانات القابلة للمالحظة تشير إلى انخفاض قابل للقياس في التفقدات النقدية المستقبلية المقدرة كالتغيرات وحالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية  دخوله في

 في الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتعثر في السداد.

 

قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية وانعكاسها على عند تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت 

عادة هيكلة مالية إعائدات السندات، وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال إلصدار سندات دين جديدة واحت

 ا من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من الديون طواعية أو بصورة إلزامية. إن القيمة المسجلة لالنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمةالدين وما قد يسفر عنه

 ة الدخل.ئمفي قاالمقاسة على أنها الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة لالستثمارات المثبتة سابقاً 

 

الً موضوعياً على ا دليبالنسبة الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفته

الموجودات؛ أي أن الزيادة في القيمة العادلة  االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل في حال استمرار اثبات

لدخل الشامل ة سابقاً في ابعد تسجيل االنخفاض ال يمكن اثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر. عند الغاء االثبات، يتم إدراج  الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت

شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض  12ضع األحكام. تعد الفترة التي تصل إلى اآلخر في قائمة الدخل. إن تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب و

القيمة  ضالتكلفة األصلية جوهريا وفقاَ لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة أو مدى انخفا %30البالغ 

 العادلة لالستثمار عن تكلفتها.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ك لتي تخضع لالستهالودات اجولماجعة رامم يتالموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويًا لتحديد االنخفاض. 

 رداد.قابلة لالستون تک الد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلافي رات لتغيداث أو األحر اما تشيدلقيمة عنض انخفاد ايدلتح

 

قيمة العادلة لألصل هو اليتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد 

حددة بشكل جودات عند أدنى المستويات التي توجد بها تدفقات نقدية مناقًصا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة. لغرض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع المو

 منفصل )وحدات توليد النقد(.

  



 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31في 

 

 

21 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 

  مربوطة بوحداتاستثمارات ومطلوبات 

العقود، حيث يتم ربط المطلوبات بشكل تعاقدي بالقيمة العادلة للموجودات من هي عبارة عن موجودات تساند المطلوبات الناشئة  بوحدات المربوطةاالستثمارات 

بوحدات حاملي وثائق التأمين وتصنف على أنها موجودات "محتفظ بها للمتاجرة" ويتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة صناديق المربوطة المالية ضمن 

محتفظ بها للمتاجرة" بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء لمدة قصيرة األجل ويتم تسجيلها في قائمة الدخل. يتم شراء االستثمارات المصنفة على أنها "

 المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل. 

 

ند اإلثبات المبدئي، إذا استوفى االستثمار األسس المذكورة في معيار المحاسبة يمكن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، ع

عاملة، م، باستثناء استثمارات في األسهم التي ليس لها سعر مدرج في السوق وال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه. ال تضاف تكاليف ال39الدولي رقم 

اإلثبات المبدئي لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم عرض إيرادات توزيعات األرباح )إن  إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند

 وجدت( على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن "إيرادات االستثمارات" في قائمة الدخل.

 

بوحدات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وتتعلق هذه العقود الفردية للتأمين على الحياة التي تؤمن على حوادث حياة لدى الشركة مطلوبات مربوطة 

ت سعار الوحدار في أاإلنسان مثل الوفاة على مدى فترة زمنية طويلة. يتم إثبات أقساط التأمين مباشرة كمطلوبات. يتم زيادة هذه المطلوبات أو خفضها بالتغي

طة بوحدات وكما في حالة العقود المربوطة بوحدات وتخفض عن طريق مصاريف حاملي الوثائق وإعادة واستحقاق قيمة الوثيقة. يتم تحديد المطلوبات المرب

ب هذه حتسام ايتحياة. ن على الباعتبارها قيمة الوحدات التي تم تحديدها في تاريخ التقييم. تم وضع مخصصات فنية إضافية لقيمة المخاطر المتعلقة بعقود التأمي

 بوحدات.ة طتبرلمت اباولطلمن اامًا مزًءا هجدام أساليب عشوائية وهي ال تعد إلضافية باستخت المخصصاا

 

 ممتلكات ومعدات

صل أو يتم اثباتها قيمة الدفترية لأل. يتم إدراج التكلفة الالحقة في الوأي انخفاض في القيمةالممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم إثبات يتم 

ل الصيانة يعتمد عليها. يتم تحمياألصل لشركة وإمكانية قياس تكلفة لكأصل منفصل، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية 

المعدات لممتلكات ولألراضي ال تستهلك. يُحتسب االستهالك واإلصالحات األخرى في قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي تم تكبد مصروفاتها خاللها. ا

 األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

 

 سنوات 4 أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية  -

 سنوات  4 سيارات  -

 سنوات 7إلى  4 أثاث وتركيبات  -

 سنوات 5 تحسينات على مباني مستأجرة  -

 

. وتتم مركز مالي قائمةتتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات، وتعديلها بأثر مستقبلي عند الضرورة بتاريخ كل 

 .األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتريةمراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير 

 ا القابلة لالسترداد.ى قيمتهوإذا وجد ذلك المؤشر وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إل

 

تلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي الممأصل من إثبات التوقف عن يتم 

لتوقف اإثبات األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل عند التوقف عن ربح أو خسارة ناتجة عن 

 بات األصل.إثعن 

 

 عقود اإليجارالمحاسبة عن 

لعقد يحمل جار، إذا كان اعند االعتراف المبدئي، عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد، أو يحتوي على، عقد إيجار. العقد، أو يحتوي على عقد إي

ه يتم تحديد التحكم إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيالحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن في مقابل النظر فيه. 

 استخدام هذه الموجودات.

 
 ستخدام الحق اموجودات 

 ستخدام بالتكلفة ؛الحق اموجودات تطبق الشركة نموذج التكلفة، وقياس 

 

 أي انخفاض في االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة؛ و 

 تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار لتعديالت اإليجار 

 

بلة ودائع غير القابشكل عام ، فإن حق استخدام الموجودات يكون مساوياً لمطلوبات اإليجار. ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع، وال

 بالمعاملة، إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة حق استخدام الموجودات.لالسترداد، وأموال التطبيق، والمصاريف األخرى المتعلقة 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 مطلوبات اإليجار

 .عند االعتراف المبدئي ، تكون مطلوبات اإليجار هي القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجر

 عن طريق:بعد تاريخ البدء، تقيس الشركة مطلوبات اإليجار 

 .زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على مطلوبات اإليجار 

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة و؛ 

 .إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار 

 

 وديعة نظامية

 سامال. يحق ساما( من رأس المال المدفوع. قامت الشركة بوضع مبلغ الوديعة النظامية في بنك تم اختياره من قبل ٪10يجب أن تكون الوديعة النظامية بنسبة )

 ".ساماوتظهر على أنها "إيرادات مستحقة إلى  ساماالحصول على أرباح الوديعة النظامية التي تدفعها الشركة إلى 

 

 ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرىمخصصات 

رجة لتسوية ايتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام )نظامي أو تعاقدي( نتيجة لحدث وقع في السابق، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقات خ

لوبات األخرى قبلية. يتم إثبات المصاريف المستحقة والمطااللتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق. ال يتم إثبات مخصصات للخسائر التشغيلية المست

 إلى المبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل الخدمات، سواًء تم إصدار فواتير بموجبها من قبل الموردين أو ال.

 

 فائض متراكم مستحق الدفع

التأمين، أو في شكل تخفيضات في أقساط السنة المقبلة. يتم تحويل نسبة ( من صافي الفائض من عمليات التأمين على حاملي وثائق ٪10يتم توزيع نسبة )

، يُسمح للشركة بإعادة توزيع الفائض غير  2015في عام  أصدرتها ساماوفقًا لسياسة توزيع الفائض التي  ( المتبقية من صافي الفائض إلى المساهمين.90٪)

 الدخل. قائمةالمطالب به المستحق الدفع إلى 

 

 اكتتاب وثائق مؤجلةتكاليف 

ن التي ترتبط بها، مييتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باكتتاب أو بتجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التـأ

قائمة في  "جيل اإلطفاء في "تكاليف اكتتاب الوثائقعند تكبدها. ويتم تس يفراعلى غرار األقساط المكتسبة. يتم إثبات جميع تكاليف االكتتاب األخرى كمص

 الدخل.

 

ذلك بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل 

 ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

أو أكثر، عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. وفي حالة عدم قائمة المركز المالي يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة بتاريخ كل 

ا لالنخفاض في القيمة إضافي تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك شطبا

 .تاريخ قائمة المركز الماليفي قائمة الدخل. كما تؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية المطلوبات في 

 

 يتم إلغاء إثبات تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة عندما يتم تسوية العقود ذات الصلة أو استبعادها.

 

 المطالبات 

 دادات األخرى.ترتشمل المطالبات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالس

 

الجة قائمة المركز المالي وكذلك تكاليف معالتسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ  تحتيشتمل إجمالي المطالبات 

يخ قائمة فوعة بتارالمطالبات المتعلقة، سواء تم التبليغ عنها من قبل الجهات المؤمن عليها أم ال. يتم رصد مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها غير المد

ديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. كما يتم رصد مخصص، وفقاً لتق

 ، وذلك يشمل تكاليف معالجة المطالبات المتعلقة بتاريخ قائمة المركز المالي.ولم يتم اإلبالغ عنها

 

صم ورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم الشركة بخالتسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بص تحتيتم إظهار المطالبات 

 مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 ةاحتياطيات أقساط إضافي

 على أساس احتياطي مخاطر سارية لألعمال الهندسية.  ياإلضافياألقساط  اتاحتياطيتقوم الشركة بتسجيل 

 

 الزكاة وضريبة الدخل

 المساهمينبالسعوديين ولضريبة الدخل فيما يتعلق  بالمساهمين)"الهيئة"(، تخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق  والضريبة والجمارك لزكاة اوفقاً ألنظمة هيئة 

صة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحسب ضريبة األجانب. تحسب الزكاة على ح

يتم  .ويتم تسجيلها بقائمة الدخل الدخل على حصة المساهمين األجانب في صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي

 لغ اإلضافية المستحقة بموجب الربوط النهائية، إن وجدت، عند تحديدها.تسجيل المبا

 

انب في األجتقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيع األرباح للشركاء 

ً المملكة العربية السعودية  ضريبة الدخل السعودي. إن الضريبة المستقطعة المدفوعة نيابة عن األطراف غير المقيمة، والتي ال يمكن استردادها من لنظام  طبقا

 .كمصاريفتلك األطراف يتم إدراجها 

 

 ضريبة الدخل

بة الدخل لية، بناًء على معدل ضريإن مصروف أو عكس مصروف دائن ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحا

ريبية غير لضالمطبق في مناطق مختلفة، مع تعديلها بالتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة والخسائر ا

 المستخدمة.

 

أو المطبقة بشكل جوهري في نهاية فترة إعداد التقارير في البلدان  يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس أنظمة الضرائب التي تم تطبيقها

مواقف المتخذة في يم الالتي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة والتي تعمل وتدر دخالً خاضعًا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقي

ع فيها النظام الضريبي المطبق للتفسير. تحدد األحكام، حيثما كان ذلك مناسبا، على أساس المبالغ المتوقع اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي خض

 دفعها للسلطات الضريبية.

 

السنة على  لتسجل التعديالت الناشئة عن ربوط ضريبة الدخل النهائية في السنة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط. إن مصروف أو عكس مصروف ضريبة الدخ

لمطلوبات اهي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية بناًء على معدل ضريبة الدخل المطبق المعدّل للتغييرات في الموجودات و

 الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.

 

 عدم التأكد بشأن معالجة ضريبة الدخل 23الدولية رقم تفسير لجنة تفسير التقارير المالية 

 

ضرائب  12يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم تأكد والذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

، وال تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد 12دولي رقمالدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة ال

 والغرامات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:

 

 ما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل • 

 حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبيةاالفتراضات التي تضعها المنشأة  • 

ير غكيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، والوعاء الضريبي والخسائر الضريبية غير المستخدمة والوفورات الضريبية  • 

 المستخدمة ومعدالت الضريبة.

 لظروفكيف تنظر المنشأة في التغييرات في الحقائق وا • 

 

يبية غير الضر يتعين على المنشأة تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو سوياً مع واحد أو أكثر من المعالجات

 المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع منه أفضل حل لحالة عدم التأكد.
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 ة(السياسات المحاسبية الهامة )تتم .3

 

 ضريبة الدخل المؤجلة:
 

ض التقارير المالية ايتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغر

وبات المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوالمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المسجلة على الطريقة 

ون فيه من كباستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي ي

دام الوفورات الضريبية. يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخ

 المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.
 

ألجنبية حيث ليات امال يتم االعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية، والوعاء الضريبي لالستثمارات في الع

 تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق في المستقبل المنظور.
 

علق تت وحيثتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية 

انوني واجب قأرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطات الضريبية نفسها. تم مقاصة الموجودات الضريبية والمطلوبات الضريبية الحالية عندما يكون للمنشأة حق 

 النفاذ للمقاصة وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد.
 

لحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة، إال بقدر ما يتعلق األمر بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق يتم االعتراف بالضريبة ا

 الملكية. في هذه الحالة، يتم االعتراف بالضريبة أيًضا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.

 

 زكاة:
 

)"الهيئة"(. يتم احتساب مصروف الزكاة في الربح أو الخسارة. ال يتم حساب الزكاة  والضريبة والجمارك لزكاة اهيئة لوائح تخضع الشركة للزكاة وفقًا ل

 كضريبة دخل حيث ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 

 التزامات نهاية الخدمة للموظفين

"مكافآت  19خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة ائتمان وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم يتم حساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين سنوياً من قبل 

آت المحددة، والذي افالموظفين". يتم إثبات جميع تكاليف الخدمة السابقة كمصروف فوراً في قائمة الدخل. يتم االعتراف بعمليات إعادة قياس صافي التزام المك

 . األخر ائر اكتوارية ضمن الدخل الشامليشتمل على أرباح وخس

 

ي بداية الفترة السنوية فتحدد الشركة صافي مصروف الفائدة على التزام المكافآت المحددة للفترة بتطبيق معدّل الخصم المستخدم في قياس التزام المنافع المحددة 

تغيرات في صافي التزام المكافآت المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المساهمات  إلى صافي التزام المكافآت المحددة في ذلك التاريخ، آخذة في االعتبار أي

 والمكافآت. يتم االعتراف بصافي مصروف الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المكافآت المحددة في قائمة الدخل.
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل

جور اإلجازات وتذاكر السفر، المطلوبات المتداولة المدرجة في المصاريف المستحقة، والتي يتم قياسها تمثل منافع الموظفين قصيرة األجل، بما في ذلك أ

 بالمبلغ غير المخصوم الذي تتوقع الشركة دفعه نتيجة لالستحقاقات غير المستخدمة.
 

 مكافآت التقاعد

المدفوعة  يتم تحميل المبالغ يمثل هذا خطة المساهمة المحددة.  للتأمينات االجتماعية.تدفع الشركة اشتراكات التقاعد لموظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة 

 كمصاريف عند تكبدها.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 عقود التأمين واالستثمار 

 يقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حاملتصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي 

التأمين.  ةوثيقة التأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيق

على  ٪10وجوب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزيد بنسبة  وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتمال

 األقل عن المنافع المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه.
 

حافظ التي تم الم عقود االستثمار هي تلك العقود التي ال تحول مخاطر تأمين هامة. تم تصنيف المنتجات المربوطة بوحدات للشركة كعقود استثمار. وهذه تمثل

 ارات.االحتفاظ بها لتلبية األهداف االستثمارية المحددة لحاملي الوثائق الذين يتحملون مخاطر االئتمان والسوق والسيولة المتعلقة باالستثم
 

 ال تحتوي عقود التأمين واالستثمار الخاصة بالشركة على أية ميزات تشاركية تقديرية.
 

 إعادة التأمين

أمين الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة الت بفائضعمليات إعادة التأمين بين االتفاقيات واختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق يتم توزيع 

مين مصنفة كعقود تأوالتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود ال

ركة والتي بموجبها الش إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها

في قائمة المركز المالي لتمثل الدفعات المطلوبة من يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى مدرجة في عقود التأمين. يتم تسجيل الموجودات أو المطلوبات 

يدي التأمين بطريقة ة من معمعيدي التأمين والحصة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واالقساط المطلوبة من معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدين

 الُمؤمن عليها . ثابتة جنبا إلى جنب مع التزام المطالبات المصاحبة لألطراف 
 

 يلغى إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو عند نقل العقد لطرف آخر.
  

النخفاض في ا يتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدث

لى المبالغ ر علقيمة عند وجود دليل موضوعي على أنه ال يجوز للشركة استرداد المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وعندما يكون من الممكن قياس التأثيا

 التي ستحصل عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.
 

ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل ومصروف المنسدة إعادة التأمين ترتيبات إن 

 ين عليها.بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأم

 

 إثبات اإليرادات

تي تتعلق ة والترحل األقساط والعموالت إلى الدخل على مدى فترات وثائق التامين المتعلقة على اساس نسبي. تظهر األقساط المحتفظ بها وإيرادات العمول

  الطرق التالية: باستخدام، ويتم تأجيلها أقساط تأمين غير مكتسبةباألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية ك

 

  تعتبر أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري؛      
 

  ساط أقل أق احتساباالحتساب المحدد مسبقاً بالنسبة لفئة "التأمين الهندسي"، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. ووفقاً لهذا االحتساب، يتم

 خالل السنة األولى ثم تزداد تدريجيا في نهاية الفترة حتى إنهاء فترة تغطية وثيقة التأمين؛
 

 عدد األيام الفعلية بالنسبة لفئات التأمين األخرى؛ 

 

ص األقساط يتم ترحيل التغير في مخصتمثل األقساط والعموالت غير المكتسبة جزءا من األقساط والعموالت المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. و

 والعموالت غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر.

 

ت فيالولاألتعاب بالنسبة  منن اإليرادات من هذه العقود تتكوفي أرصدة حسابات حاملي الوثائق.  بوحدات المربوطةتقيد الودائع )األقساط( المتعلقة بالعقود 

 ت.لخدماالتي يتم فيها تقديم ة الفترافي ة" لمرتبطة بالوحدرات االستثماامن م لرسو"إيرادات اتسجل تحت بند وإدارة الوثائق ونفقات اإلنهاء و

 

 دخل عموالت غير مكتسبة

مدى عقود التأمين المرتبطة بها. ويقيد االطفاء على نفس األساس باعتباره قسطأ يتم تأجيل العمولة المدينة على عقود إعادة التأمين الخارجية ويتم إطفاؤها على 

 في قائمة الدخل.

 

 إيرادات االستثمار

 يتم احتساب دخل االستثمار ألدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع والودائع على أساس الفائدة الفعلية.

 

 توزيعات أرباح دخل
 األرباح في قائمة الدخل فقط عندما:  يتم إثبات توزيعات

 يتم إثبات حق الشركة في استالم دفعات توزيعات األرباح؛  -

 يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح؛  -

 يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح على نحو موثوق به؛  -
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 احتياطي نظامي

ل  من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي  ٪20وفقاً للنظام األساسي الشركة، يجب على الشركة أن تحّوِّ

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.إن رأس المال. 

 

 إثبات المصاريف 

لتزام يمكن قياسه ايتم إثبات المصاريف في قائمة الدخل عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باالنخفاض في األصل أو زيادة في 

زيع منتظمة لى أساس إجراءات توبشكل موثوق. يتم إثبات المصاريف على أساس االرتباط المباشر بين التكاليف المتكبدة وأرباح بنود محددة من اإليرادات، وع

 طبيعة المصروف.طريقة ومنطقية عندما يتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية خالل الفترة المحاسبية. يتم عرض المصاريف باستخدام 
 

 استردادات الحطام والخردة

راف بة )مثل الخردة(. ويحق للشركة أيضاً أن تالحق أطتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات مشتراة )تكون متضررة بشكل عام( عند تسوية المطال

 أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )مثل التعويضات(.

 

عد استبعاد بيتم إدراج التقديرات من استردادات الخردة كمخصص في حساب المطالبات تحت التسوية. ويعتبر المخصص هو القيمة التي باإلمكان استردادها 

  العقار.

تخذ ضد ميعتبر استرداد الحطام أيضاً كمخصص في حساب المطالبات تحت التسوية. يعتبر المخصص هو المبلغ التقديري الممكن استرداده من اإلجراء ال

 .الغارمالطرف اآلخر 

 

 اختبار كفاية المطلوبات

عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء يتم بتاريخ إعداد القوائم المالية، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات 

ل أي نقص في القيمة ت. يُحم  هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبا

 خل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات تبعا لذلك.الدفترية مباشرةً على قائمة الد

 

 قائمة التدفقات النقدية

فقات النقدية الناتجة عن دتنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة عن عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك تصنيف الت

 التمويلية والتشغيلية. االنشطة
 

 التقارير القطاعية

ختلف ع تقطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة ويمارس أنشطة األعمال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد منها مصاريف والذي يخضع لمخاطر ومنافإن 

القرارات التشغيلية  اتخاذعن أي قطاع آخر. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن 

ن الشركة من وحدات والذي يقع على عاتقه تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، وهو الرئيس التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات االستراتيجية. تتك

 قطاعات تشغيلية يعد تقارير عنها كما يلي: خمسةعمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

 

 تغطية  على المركبات الذي يقدم تغطية ضد الخسائر أو األضرار التي لحقت بالمركبات التي تسببها الحوادث أو الحريق أو السرقة باإلضافة إلى  التأمين

 التزام الطرف اآلخر كذلك؛ 

 منتجات الرعاية الصحية )الطبية( التي تقدم التغطية الطبية لحاملي وثائق التأمين؛ 

  ويشمل –وضحايا الحوادث قطاع الممتلكات 

أي تأمين و التأمين الهندسي الذي يقدم تغطية لمخاطر شركات البناء وأعمال التشييد واألعطال الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية وتعطل اآلالت -

 آخر مدرج ضمن هذه الفئة من التأمين؛ 

تلكات ألي سبب بما في ذلك الحريق واألخطار المرتبطة بها والخسائر الناتجة الذي يقدم تغطية ضد الخسارة الجسدية أو األضرار التي لحقت بالمم -

 المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها؛ 

 قطاع التأمين العام اآلخر الذي يشمل التأمين البحري واالئتمان وضمان دقة التأمين وااللتزام؛ -

  االدخار المصنفة لتلبية احتياجات األفراد وكذلك الشركاتقطاع الحماية واالدخار والذي يشمل مجموعة متنوعة من منتجات 

  مصاريف  تم تحميل بعض يتقرير عمليات مساهمي الشركة. اإليرادات المكتسبة من االستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات.  -قطاع المساهمين

يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على هذا القطاع على أساس والتشغيل المباشرة والمصاريف األخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. 

 مناسب.

 

م بشروط متفق ة، وتتلم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أي معاملة فإنها تتم وفقاً ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلي

 .ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركةعليها بشكل متبادل. تشتمل إيرادات ومصاريف 

 .وبما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل، فإن التقارير يتم توفيرها للقطاعات التشغيلية فقط
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3

 العمالت األجنبية

ت النقدية على مطلوباتقيّد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إعادة تحويل الموجودات وال

 ئمة الدخل. إن البنود غير النقدية التي تّم قياسها منأساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج جميع الفروقات في قا

دية التي تّم قياسها بالقيمة قحيث التكلفة التاريخية في عمالت أجنبية التي تم تحويلها باستخدام أسعار الصرف الفورية في تاريخ اإلثبات. يتم تحويل البنود غير الن

ونظرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي فإن أرباح وخسائر  العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف الفورية.

 العمالت األجنبية ليست جوهرية بما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.
 

 المقاصة

ركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعندما تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج الصافي في قائمة الم

يرادات صة اإليكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقا

 و مسموحاً به بموجب معايير المحاسبة وتفسيراتها.والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوباً أ

 

 تاريخ التداول المحاسبي

ركة بشراء أو بيع فيه الش يتم إثبات أو إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم

تعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها الموجودات(. العمليات االعتيادية الم

 األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
 

 القيم العادلة

بطة أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرت تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق

 بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

 

راج القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة استخ بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى

تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان  أساليبالقيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام 

 لتحديد القيمة العادلة.ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام وضع أحكام 

 

  نقد وما يعادلهال .4

 
 2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي

 عمليات 

 التأمين
عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

 عمليات

 التأمين
 عمليات

 اإلجمالي المساهمين
       

 145,011,694 137,406,667 7,605,027 110,979,645 70,946,724 40,032,921 أرصدة البنوك والنقد

 أشهر من 3ودائع مستحقه خالل 

 180,034,531 - 180,034,531  49,999,999 49,999,999 - تاريخ اإلقتناء   

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 40,032,921 120,946,723 160,979,644 187,639,558 137,406,667 325,046,225 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

ديسمبر  31سنوياً كما في  %2.35. وتحقق عمولة بمعدلاالقتناءيتم االحتفاظ بودائع لدى مؤسسات مالية ولها تاريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

 سنوياً(. 0.8٪: 2020) 2021

 

تضمن تيز. إن األرصدة لدى البنوك والودائع مودعة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز ومود

 (.23ح مليون لاير سعودي()إيضا 310: 2020بنك السعودي الفرنسي )مساهم( )المليون لاير سعودي لدى  154األرصدة لدى البنوك والودائع مبلغ 
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 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى .5

 
 

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 عمليات 

 التأمين
عمليات 

 جمالياإل المساهمين

 عمليات

 التأمين
 عمليات

 جمالياإل المساهمين

       

  60,559,859 -  60,559,859  133,960,696 -  133,960,696 من طرف إداري ثالثمبالغ مستحقه 

  10,446,720 -  10,446,720  13,182,168 -  13,182,168 دفعات مقدمة للوكالء والوسطاء

 مبالغ مستحقه الستثمارات

  5,212,573 -  5,212,573  6,550,631 -  6,550,631 مربوطة بوحدات   

 16,099,947 11,208,061  4,891,886 5,436,056  3,516,223  1,919,833 دخل استثمار مستحق

  1,317,412 -  1,317,412  2,194,942 -  2,194,942 إيرادات مستحقة من منافذ

  1,181,580 -  1,181,580  1,365,736 -  1,365,736 دفعات مقدمة إلى الموظفين

 324,720 -  324,720  80,082 -  80,082 إيجار مدفوع مقد ماً 

 حسابات مدينة من ضريبة

 45,921,084  - 45,921,084  27,788,197  - 27,788,197  د( 19)إيضاح  القيمة المضافة   

 3,026,881  - 3,026,881  11,650,706  - 11,650,706  موجودات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 198,692,991 3,516,223 202,209,214  132,882,715 11,208,061  144,090,776 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ، صافيأقساط التأمين المدينة .6

 
 2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

  145,169,592 73,469,967  حملة الوثائق 

  273,712,382 275,753,682 وسطاء ووكالء 

  43,329,697 58,819,310 (23)إيضاح  مساهمين آخرين
 ───────── ───────── 

 408,042,959 462,211,671  
  (57,822,881) (61,712,179) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 ───────── ───────── 

 404,388,790 346,330,780 أقساط التأمين المدينة، صافي 

 ═════════ ═════════ 

   

 

 يلي تحليل أعمار أرصدة األقساط التأمين المدينة:  فيما

 

  

 

متأخرة السداد ولكنها 
 غير منخفضة القيمة

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
 

 اإلجمالي

 2021ديسمبر  31

 
 يوماً  180أكثر من  يوماً  180إلى  90 يوماً  90أقل من 

 

     المبلغ بالريال السعودي  

 282,142,414 79,088,122 73,688,530 129,365,762 التأمين أقساط مدينة من عقود

 (61,712,179) (50,658,899) (11,053,280)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 أقساط مدينة متأخرة السداد من عقود تأمين،

 220,430,235 28,429,223 62,635,250 129,365,762 صافي   

 25,882,363    قيمتهاغير متأخرة السداد ولم تنخفض 

 100,018,182    أقساط مدينة مستحقة من ترتيبات المواجهة*

 346,330,780    أقساط تأمين مدينة، صافي 
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 أقساط التأمين المدينة، صافي )تتمة( . 6

 

 

 الء االئتمانية مأقساط التأمين المستحقة من ترتيبات المواجهه هي أقساط عقود تأمين تقوم الشركة بموجبها بتحويل جميع المخاطر بما فيها ذلك مخاطر العإن * 

ة الم والتي بموجبها تقوم شركإلى شركات تأمين أو إعادة تأمين أخرى. تم عقد هذه الترتيبات بين عدد من شركات مجموعة أليانز العالمية وعمالئهم حول الع

 أليانز السعودي الفرنسي بتقديم خدمات التأمين لفروع تلك الشركات العالمية المقيمة في المملكة العربية السعودية.
 

 –ائمة الدخل في قتصنف الشركة األرصدة إلى "متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها" على أساس كل حالة على حدة، ويتم تسجيل تسوية االنخفاض في القيمة 

برة السابقة في بحسب الخعميات التأمين. وبناًء على الخبرة السابقة في هذا المجال، ال يتوقع االسترداد الكامل ألقساط التأمين المستحقة غير منخفضة القيمة. 

المطلقة لهذه األرصدة هي بدون ضمانات. يتم تحديد  هذا المجال، التتضمن إجراءات الشركة الحصول على ضمانات مقابل اقساط التأمين وعليه فإن الغالبية

تماني جيد وقوي خ إئجودة االئتمان للموجودات المالية المصنفة كغير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمها بالعودة إلى حاملي الوثائق حيث يجب أن يتمتعون بتاري

 مع ندرة وجود أي تعثر وتحصيل كافة المستحقات في السابق.
 

ديسمبر  31) %27.5لمدينة للشركات لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تمثل أرصدة األقساط المدينة ألكبر خمسة عمالء ما نسبته األقساط ا

 .2021ديسمبر  31( كما في ٪ 14: 2020

 
 فيما يلي حركة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:

 

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

  55,086,915 57,822,881 الرصيد كما في بداية السنة

  3,307,429 3,889,298 المحمل خالل السنة

 (571,463) - مشطوبة ديون

 ───────── ───────── 

 57,822,881  61,712,179 الرصيد كما في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 

 

  

 

متأخرة السداد ولكنها غير 
 منخفضة القيمة

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
 

 االجمالي

 2020ديسمبر  31

ً  90أقل من   ً  180إلى  90 يوما ً  180أكثر من  يوما  يوما
 

 
 

     المبلغ بالريال السعودي  

 368,252,417 119,326,539 28,797,631 220,128,247 أقساط مدينة من عقود التأمين

 (57,822,881) (53,503,236) (4,319,645) - مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 أقساط مدينة متأخرة السداد من عقود تأمين، 

 310,429,536 65,823,303 24,477,986 220,128,247 صافي   

 10,933,829    غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

 83,025,425    أقساط مدينة مستحقة من ترتيبات المواجهة*

 404,388,790    أقساط تأمين مدينة، صافي 
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 التأمينمعيدي أرصدة  .7

 

 ، صافي معيدي التأمين المدينةذمم  (أ

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

  79,054,779 89,167,148 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 (5,025,735) (5,387,741) مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

 ───────── ───────── 

 74,029,044  83,779,407 ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي 

 ═════════ ═════════ 

 

 فيما يلي حركة مخصص ذمم معيدي التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها:
 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ────────── ──────── 

  5,027,110 5,025,735 الرصيد كما في بداية السنة

 (1,375) 362,006 خالل السنة / المحمل )عكس( 

 ───────── ───────── 

 5,025,735 5,387,741 الرصيد كما في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

ضافة إلى ذلك، وموديز. باإلالتأمين المدينة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز معيدي يتم إيداع ذمم 

 يتم مراقبة الذمم المدينة بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
 

 .2021ديسمبر  31في كما ( ٪37: 2020ديسمبر  31) ٪ 51.6التأمين المدينة ألكبر خمس شركات ما نسبته معيدي تمثل أرصدة ذمم 

 

  ذمم معيدي التأمين الدائنة  ب(

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

  137,307,363 205,760,783 أرصدة إعادة تأمين مستحقة إلى أطراف أخرى 

  64,908,679 40,305,654 (23عالقة )إيضاح  ويأطراف ذ مستحقة إلىأرصدة إعادة تأمين 

 ────────── ───────── 

 202,216,042  246,066,437 الدائنةإجمالي ذمم معيدي التأمين 

 ═════════ ═════════ 

 

 ومطلوبات عقود اإليجار حق استخدام موجودات .8

 

 ستخدام االحق موجودات  8-1

 الشركة:لدى  ستخداماالموجودات حق يبين الجدول التالي 
 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 6,776,228 3,730,142 الرصيد في بداية السنة

 (3,046,086) (2,885,949) اإلطفاء

 3,730,142 844,193 الرصيد في نهاية السنة
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 حق استخدام موجودات ومطلوبات عقود اإليجار)تتمة( .8

 

 مطلوبات عقود اإليجار 8-2

 

 يبين الجدول التالي عقود اإليجار للشركة:

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 5,784,231 3,362,331 الرصيد في بداية السنة

 472,439 447,261 تكلفة تمويل 

عقود إيجار  دفعات  (2,811,788) (2,894,339) 

 3,362,331 997,804 الرصيد في نهاية السنة

 
 2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 2,140,235 534,954 متداولة
 1,222,096 462,850 غير متداولة

 3,362,331 997,804 الرصيد في نهاية السنة

 
 االستثمارات المربوطة بوحدات()العادلة خالل قائمة الدخل الموجودات المالية بالقيمة  .9

 ديسمبر:  31تمثل القيم العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات كما في 

 
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

  510,854,914 493,814,654  صناديق محلية 
  13,204,907 21,413,270  صناديق أجنبية 

 ───────── ───────── 
  515,227,924  524,059,821 
 ═════════ ═════════ 

 

 : االستثمارية للصناديق فيما يلي المحافظ االستثمارية

 
 2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

  214,939,829 206,921,848 صندوق البدر بالريال السعودي
  194,040,409 174,382,119  صندوق الغد/ االنجال منخفض المخاطر 

  65,645,593 85,685,343 صندوق أسهم الصفا 
  24,620,046 21,244,114  صندوق الغد/ االنجال مرابحة 

  14,759,726 14,958,749 صندوق البدر بالدوالر األمريكي 
  5,260,620 6,663,857 للمتاجرة لألسهم الخليجيةصندوق الدانة 

  2,855,998 3,546,574 صندوق االستثمار السعودي
  1,937,600 1,825,320 صندوق سوق المال بالريال السعودي 

 ──────── ───────── 
  515,227,924  524,059,821 

 ═════════ ═════════ 

تساوى مع تالموجودات المربوطة بوحدات تتعلق باستثمارات في صناديق استثمارية مربوطة بوحدات. قامت الشركة بإنشاء مطلوبات مربوطة بوحدات والتي 

 الموجودات المربوطة بوحدات مع بعض االستثناءات المتعلقة باإلحتياطيات األخرى والفروقات الزمنية. 
 

نظراً لتوفر قيم وستثمارات المربوطة بوحدات على أساس استخدام صافي قيمة الموجودات والتي تم تقديمها من قبل مدير الصندوق. يتم قياس القيمة العادلة لال

خدم تستو من التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات الثانيتستخدم الشركة المستوى هذه االستثمارات من السوق 

 .لصندوق األسهم الخاصة من التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلةالمستوى الثالث 
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 متاحة للبيعالستثمارات اال .10

 

 تصنف االستثمارات كاآلتي: (أ

 عمليات التأمين:
 

 

 محلية

 

 دولية

 

 جمالياإل

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

  138,767,896 134,824,611  5,253,495 5,151,656  133,514,401 129,672,955 أدوات الدين

  7,941,541 7,819,802    -                 -  7,941,541 7,819,802 أسهم وصناديق استثمارية

 137,492,757 141,455,942  5,151,656 5,253,495  142,644,413 146,709,437  

       

 عمليات المساهمين:
 

 

 محلية

 

 دولية

 

 اإلجمالي

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

  248,762,998 401,405,210  12,832,218 8,367,921  235,930,780 393,037,289 أدوات الدين

  9,009,156 8,901,708  5,786,078 5,678,630  3,223,078 3,223,078 أسهم وصناديق استثمارية

 396,260,367 239,153,858  14,046,551 18,618,296  410,306,918 257,772,154  
 

 
 اإلجمالي

 

 محلية

 

 دولية

 

 اإلجمالي

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

2021 
 سعوديلاير 

2020 
 لاير سعودي

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

  387,530,894 536,229,821  18,085,713 13,519,577  369,445,181 522,710,244 أدوات الدين

  16,950,697 16,721,510  5,786,078 5,678,630  11,164,619 11,042,880 أسهم وصناديق استثمارية 

 
533,753,124 380,609,800  19,198,207 23,871,791  552,951,331 404,481,591  

 

 (.23)إيضاح  لاير سعودي( 800,000: 2020طرف ذي عالقة ) معلاير سعودي  800,000تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع مبلغ 
 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع: (ب
 

 
 
  

 عمليات التأمين:
 مدرجةأوراق مالية  

أوراق مالية غير  

 جمالياإل  مدرجة

 لاير سعودي  

 141,316,089   -  141,316,089  2020يناير  1كما في 

 (256,123)  -  (256,123) اإلطفاء

 5,649,471   -  5,649,471  غير محققة من القيمة العادلة أرباح

 146,709,437   -  146,709,437 2020ديسمبر  31كما في 

      

 146,709,437   -  146,709,437  2021يناير  1كما في 

 (254,285)  -  (254,285) اإلطفاء

 (3,810,739)  -  (3,810,739) غير محققة من القيمة العادلة خسارة

 142,644,413   -  142,644,413  2021ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة( االستثمارات المتاحة للبيع 10

 

لاير   9,592,564: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )  5,781,825 مبلغمحقق المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع الغير الربح بلغ 

  4,644,235بمبلغ  الموجودات قيمة صناديق االستثمار المدرجة في تداول ألغراض اإلفصاح عن صافي على مل األوراق المالية المدرجةتتش سعودي(.

 لاير سعودي(. 4,836,936: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )

 
 

 عمليات المساهمين: 
 مدرجةأوراق مالية 

أوراق مالية غير  

 اإلجمالي  مدرجة

 لاير سعودي 

 244,163,411  38,432,763  205,730,648  2020يناير  1كما في 

 30,000,000  30,000,000  - مشتريات

 (26,250,000)  (15,000,000)  (11,250,000) استبعادات/ استحقاق

 (390,690)  -  (390,690) اإلطفاء

 10,249,433  2,372,066  7,877,367 غير محققة من القيمة العادلة  أرباح

 257,772,154  55,804,829  201,967,325 2020ديسمبر  31كما في 

      

      

 257,772,154  55,804,829  201,967,325 2021يناير  1كما في 

 172,500,000  123,000,000  49,500,000 مشتريات
 (13,575,000)  -  (13,575,000) استبعادات/ استحقاق

 (288,887)  -  (288,887) اإلطفاء

 (6,101,349)  1,218,880  (7,320,229) غير محققة من القيمة العادلة خسارة

 410,306,918  180,023,709  230,283,209 2021ديسمبر  31كما في 
 

لاير   19,884,950: 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 13,782,253 مبلغغير المحقق المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع الربح بلغ 

 لاير سعودي(. 5,786,078: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )  5,678,630بمبلغ  استثمارصناديق  على مل األوراق المالية المدرجةتتش .سعودي(

 

 ، صافيلةضريبة الموجودات المؤج .11
 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   
   

 5,825,970 7,668,495 موجودات ضريبة مؤجلة، صافي

 

 :كما يلي الضريبة المؤجلةرصيد موجودات  حركةإن 

2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31   

 6,961,507 5,825,970 في بداية السنة 
( 19قائمة الدخل)إيضاح  -دخل الضريبة المؤجلة   789,976 552,513 

 (1,688,050) 1,052,549  قائمة الدخل الشامل -)مصروف( الضريبة المؤجلة  دخل /

 5,825,970 7,668,495 في نهاية السنة

التزامات نهاية الخدمة للموظفين، ومخصص ذمم األقساط المدينة ومخصص ذمم إعادة التأمين المدينة وخسائر الضريبة غير تنشأ هذه الضريبة المؤجلة من 

 المعترف بها واحتياطي القيمة العادلة من االستثمارات والممتلكات والمعدات.
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 ، صافي معداتالممتلكات وال .12

 

أجهزة حاسب آلي 
 ومعدات مكتبية
 لاير سعودي

 
 سيارات

 لاير سعودي
 أثاث وتركيبات
 لاير سعودي

 

تحسينات على 
 عقار مستأجر
 لاير سعودي

 جمالياإل
2021 

 لاير سعودي

 جمالياإل
2020 

 لاير سعودي

       التكلفة: 

  32,231,575  1,580,509  10,424,716  1,418,093  18,808,257 كما في بداية السنة

 

27,611,195  

  4,765,982 2,305,301  341,060  404,404  217,764  1,342,073  إضافات خالل السنة

 (145,602) (660,614) - (103,775) (197,800) (359,039) استبعادات خالل السنة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  32,231,575 33,876,262  1,921,569  10,725,345  1,438,057  19,791,291  كما في نهاية السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       االستهالك المتراكم: 

  22,703,989  731,680  7,800,732  1,046,241  13,125,336 كما في بداية السنة

 

19,592,415  

  3,257,176 3,864,229  343,122  1,112,826  195,240  2,213,041  (22المحمل للسنة )إيضاح 

 (145,602) (660,614) -  (103,775) (197,800) (359,039) استبعادات خالل السنة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  22,703,989 25,907,604  1,074,802  8,809,783  1,043,681  14,979,338  كما في نهاية السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  7,968,658  846,767  1,915,562  394,376  4,811,953  2021ديسمبر 31 صافي القيمة الدفترية كما في

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

  9,527,586   848,829  2,623,984  371,852  5,682,921 2020ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 

 

 نظاميةالوديعة ال .13

 

مبلغ  2020ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 60من رأسمالها المدفوع بمبلغ  ٪10، قامت الشركة بإيداع ساماعن  ةوفقا لالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر

مبلغ  2021ديسمبر  31. بلغت اإليرادات المستحقة على الودائع كما في (20)إيضاح رقم  سامافي بنك تم اختياره من قبل  مليون لاير سعودي( 60

على الوديعة النظامية"  دخل مستحقلاير سعودي( وتم اإلفصاح عنها في الموجودات ضمن "  1,572,445: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )  1,579,858

 . يتم االحتفاظ بالوديعة النظاميةساما". ال يمكن سحب هذه الوديعة دون موافقة  لساماوتظهر العمولة المقابلة في المطلوبات ضمن "إيرادات عمولة مستحقة 

 درد آند بورز وموديز. وفًقا لمنهجية تصنيف وكالة ستان ”BBB+“لدى البنك السعودي الفرنسي، وهو مساهم في الشركة ويصنف 

 

 فنية الحتياطيات اال .14

 

 ة واالحتياطياتتحت التسويصافي المطالبات   1-14

 

 ة واالحتياطيات على ما يلي:تحت التسوييشتمل صافي المطالبات 
 

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   

  598,723,172 522,926,925  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 (24,489,604) (12,887,506) ناقصا: القيمة القابلة للتحقق من استرادات الخردة والحطام    

  510,039,419 574,233,568  

  123,799,018 108,652,961  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  9,039,013 5,960,779  احتياطيات عجز األقساط

  1,385,708 4,411,285  احتياطيات أقساط إضافي

  518,114,351 509,896,334  مطلوبات مربوطة بوحدات

  1,138,960,778 1,226,571,658  

   ناقًصا:

 (501,314,767) (441,962,088) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

 (57,566,257) (52,137,423) ولم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة  -

 (494,099,511) (558,881,024) 

  667,690,634 644,861,267  صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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 االحتياطيات الفنية )تتمة( .14

 

 غير مكتسبةالتأمين الأقساط الحركة في  2-14
 

 على ما يلي: مكتسبةال غيرتأمين الأقساط تشتمل الحركة في 

 
2021 

 سعوديلاير 

 الصافي إعادة التأمين إجمالي 

 163,001,661 (103,362,771) 266,364,432 الرصيد كما في بداية السنة

 451,980,456 (311,134,647)* 763,115,103 أقساط مكتتبة خالل السنة

 (416,426,026) 285,559,943 (701,985,969) أقساط مكتسبة خالل السنة

 198,556,091 (128,937,475) 327,493,566 الرصيد كما في نهاية السنة

لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة محليًا   1,169,813 ، وخارجياً لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة  293,165,763 *يشمل هذا المبلغ

 فائض الخسارة.مصاريف تمثل لاير سعودي   16,799,071و

 المكتسبة على ما يلي:تشمل الحركة في األقساط غير 

 

 
2020 

 لاير سعودي

 الصافي إعادة التأمين إجمالي 

 256,320,745 (152,377,585) 408,698,330 الرصيد كما في بداية السنة

 424,704,932 *(250,026,185) 674,731,117 أقساط مكتتبة خالل السنة

 (518,024,016) 299,040,999 (817,065,015) أقساط مكتسبة خالل السنة

 163,001,661 (103,362,771) 266,364,432 الرصيد كما في نهاية السنة

 لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة محلًيا و 1,844,048، خارجيالاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة  233,697,568 *يشمل هذا المبلغ 

 الخسارة.فائض مصاريف  تمثللاير سعودي  14,484,569

 

 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلةالحركة في  14-3
 

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

  26,919,550 12,903,209 الرصيد كما في بداية السنة

  41,055,258 45,513,409 المتكبد خالل السنة

 (55,071,599) (37,667,016) اإلطفاء خالل السنة

  12,903,209 20,749,602 الرصيد كما في نهاية السنة

   

 

 المصاريف المستحقه والمطلوبات األخرى .15

 
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي

 
 عمليات

 التأمين
عمليات 

 جمالياإل المساهمين

 عمليات

 التأمين
 عمليات

 جمالياإل المساهمين
       

  64,508,147 -  64,508,147 44,509,233 - 44,509,233 مبالغ مستحقة لحاملي الوثائق

  51,125,043 -  51,125,043 10,719,305 - 10,719,305 أتعاب إدارية مستحقه لطرف ثالث   

  26,909,859 -  26,909,859 30,120,500 - 30,120,500 عموالت مستحقة

  6,599,624 -  6,599,624 3,506,610 - 3,506,610 مكافآت مستحقة

  1,136,124 -  1,136,124 1,877,366 - 1,877,366 أتعاب الفحص واإلشراف

  15,153,988  2,347,493 12,806,495 12,886,214 1,324,619 11,561,595 أخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 102,294,609 1,324,619 103,619,228 163,085,292  2,347,493  165,432,785  

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الفائض المتراكم مستحق الدفع .16

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 15,687,466 15,092,678 الرصيد كما في بداية السنة

  -  866,159 إجمالي الدخل العائد لعمليات التأمين خالل السنة

  (3,803,941) اكتتابهالفائض المعاد 

 (594,788) (338,827) الفائض المدفوع إلى حملة الوثائق

 ───────── ───────── 

  15,092,678 11,816,069 الرصيد كما في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 

 

 تأمين غير مكتسبةالعموالت إعادة  .17

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

  7,347,773 2,829,659 الرصيد كما في بداية السنة

  5,294,510 3,387,057 عموالت مستلمة خالل السنة

 (9,812,624) (4,868,942) عموالت مكتسبة خالل السنة

 ───────── ───────── 

  2,829,659 1,347,774 الرصيد كما في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 

 

 نهاية الخدمة للموظفين التزامات .18

 

 ديسمبر:  31نهاية الخدمة للموظفين للسنوات المنتهية في التزامات فيما يلي الحركة في مخصص  أ(
 

 

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ──────── ──────── 

 16,847,898 19,019,582 التزام االستحقاقات المحددة في بداية السنة

   المخصص خالل السنة:

 3,723,039 3,382,899 تكلفة الخدمة الحالية    

 398,988 357,149 تكلفة الفائدة    

 - (1,242,605) تقليص / تسوية ربح / خسارة    

 2,497,443 4,122,027 

 (2,181,001) (2,691,329)  المدفوع خالل السنة

 230,658 205,126 احتياطي اكتواري اللتزامات منافع الموظفين 

 ───────── ───────── 

 19,019,582 19,030,822 المحددة في نهاية السنة المنافعالتزام 

 ═════════ ═════════ 

 
 تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزام منافع ما بعد الخدمة: االفتراضات االكتوارية االساسية: ب(

 

 2021 2020 

 ٪2.06 ٪2.10 معدل الخصم المستخدم للتقييم 

 ٪3.06 ٪2.10 معدل زيادة الرواتب

 5.12 5.16 المدة )السنوات(
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 التزامات نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( .18

 

 تحليل الحساسية ج(

 فيما يلي تأثير التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين المحددة:
 

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   تقييم معدل الخصم

 908,125 905,937 ٪1زيادة بنسبة  -

 1,014,993 1,010,567 ٪1نقص بنسبة  -

   زيادات الرواتب المستقبلية

 1,090,111 1,095,893 ٪1زيادة بنسبة   -

 995,081 1,001,182 ٪1نقص بنسبة   -

   معدل الوفيات

 3,059 1,518 زيادة سنة واحدة  -

 3,048 1,514 نقص سنة واحدة  -

   معدل االنسحاب

 345,611 225,781 ٪1زيادة بنسبة   -

 392,426 249,222 ٪1نقص بنسبة   -

 

 الزكاة وضريبة الدخل .19

 

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية:
 

   2021      2020 

 ٪ لاير سعودي  ٪ لاير سعودي 

 ٪53.09 318,540,000  ٪53.09 318,540,000 المساهمون غير السعوديين  
 ٪46.91 281,460,000  ٪46.91 281,460,000 المساهمون السعوديون ودول مجلس التعاون 

 100٪ 600,000,000  ٪100 600,000,000 اإلجمالي

 

صصات ذات مختستند حسابات الزكاة وضريبة الدخل للشركة والمبالغ المستحقة والمدفوعات من الزكاة وضريبة الدخل على نسب الملكية المذكورة وفقاً لل

 الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية. أنظمةالصلة في 

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة مبين أدناه:إن 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 10,718,945 14,794,202 مخصص الزكاة
 3,980,577 6,326,530 مخصص ضريبة الدخل

 ───────── ───────── 

 21,120,732 14,699,522 
 ═════════ ═════════ 

 
 2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   المحملةالزكاة  

 4,617,823 8,682,198 الحالية السنة -

 5,649,918 626,993 السنة السابقة -

 9,309,191 10,267,741 

   

   ضريبة الدخل للسنة 

 - 2,346,681 الضريبة الحالية -

 (552,513) (789,976) الضريبة المؤجلة -

 1,556,705 (552,513) 

 10,865,896 9,715,228 
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 )تتمة(.الزكاة وضرية الدخل 19

 

 الزكاة (أ
 

 الحالية على ما يلي: للسنةمخصص  يستندي

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 200,000,000 600,000,000 فتتاحياإلرأس المال 

 290,432,016 217,502,217 اإلفتتاحيةاالحتياطيات والمخصصات 

 (99,713,544) (88,359,449) الرصيد الختامي للموجودات طويلة األجل
 ───────── ───────── 

 729,142,768 390,718,472 

 (10,202,949) 11,144,319 دخل السنة الخاضع للزكاة
 ───────── ───────── 

 380,515,523 740,287,087 الوعاء الزكوي
 ───────── ───────── 

 179,955,066 347,287,920 إجمالي حصة المساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي
 ───────── ───────── 

 4,617,823 8,682,198 الزكاة المستحقة على جصة المساهمين السعوديين

 ═════════ ═════════ 

 

الخاضع  احتساب الدخلنشأت الفروق بين اإليرادات وفقا للقوائم المالية والدخل الخاضع للزكاة بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند 

 للزكاة.

 

 ضريبة الدخل (ب
 

   مخصص السنة الحالية على ما يلي: يستند

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 (17,632,405) 16,485,325 التخصيصقبل  للسنة /)الخسارة( صافي الدخل

 10,686,632 10,612,976 يضاف: مصاريف غير قابلة للخصم

 (5,085,870) (4,996,256) ناقصا: مصاريف قابلة للخصم

 ───────── ───────── 

 (12,031,643) 22,102,045 لالدخل المعدً 

 ───────── ───────── 

 (6,387,599) 11,733,400 المساهمين غير السعوديين

 (3,950) - تعديالت

 ───────── ───────── 

 (6,391,549) 11,733,400 غير السعوديينالدخل المعدّل العائد للمساهمين 

 ───────── ───────── 

 - 2,346,681 (٪20مخصص ضريبة دخل )

 ═════════ ═════════ 

 

 :يما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقةف (ج

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 28,432,189 14,699,522 الرصيد كما في بداية السنة

 10,267,741 9,309,191 الزكاة –المحمل خالل السنة 

 - 2,346,681 ضريبة الدخل -المحمل خالل السنة 

 (19,792,038) (5,233,934) الزكاة –المدفوع خالل السنة 

 (4,208,370) (728)  ضريبة الدخل -المدفوع خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 14,699,522 21,120,732 الرصيد في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل 19

 

 وضع الربوط د(
 

للزكاة والضرائب لجميع السنوات  موقفهاوقد قامت الشركة بإنهاء . 2020ديسمبر  31لجميع السنوات حتى  قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة والضرائب

 .2020و 2019وللسنتين  2014ديسمبر  31حتى 

 

التي و 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  2018الى  2015الربوط النهائية للزكاة والضريبة للسنوات  هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت 

تقدمت طويلة األجل من الوعاء الزكوي.  من عدم خصم اإلستثمارات أساسيناتج بشكل مليون لاير سعودي  13.7 مبلغ نتج عنها التزام زكاة وضريبة إضافي

قامت  .من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  المعدّلعلى الربط ( 1اللجان الضريبية لتسوية مخالفات ونزاعات ضريبة الدخل )المستوى  لدىالشركة باستئناف 

 2019 لسنتينلللزكاة وضريبة الدخل  الربوط النهائيةالمالية. استلمت الشركة  القوائمالتزام الزكاة وضريبة الدخل اإلضافي في المخصص في  الشركة بإدراج

 ط.ومليون لاير سعودي تم تسويته واالنتهاء من الرب 1.1مما نتج عنه التزام زكوي وضريبي إضافي بمبلغ  2020و 

 

 .ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط تأثير جوهري على القوائم المالية

 

األخرى المدفوعات التي سددتها الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها هيئة الزكاة  والموجوداتالمدفوعة مقدًما  المصاريفتشمل 

. الغراماتجنب لت الهيئةمليون لاير سعودي. وقد تم سداد المدفوعات إلى  27.8 بمبلغ 2019و  2018"( للسنتين الماليتين الهيئةوالضرائب والجمارك )"

مليون لاير  27.8 بالغالوقدمت الشركة استئناًفا للمبلغ المتبقي  جزئياالعتراض بشكل  الهيئة. وقد قبلت الهيئةومع ذلك ، قدمت الشركة اعتراضات على تقييم 

. بعد مراجعة الحكم الهيئةلصالح  األمانةيث حكمت ح 2021يوليو  شهر "(. تم االستماع إلى القضية في األمانةسعودي إلى األمانة العامة للجان الضريبية )" 

. تعتقد إدارة الشركة 2021أكتوبر  10تم تقديم االستئناف بتاريخ و 2المستوى  األمانة، قررت الشركة استئناف القضية أمام  األمانة/ المنطق النهائي لقرار 

 أن هناك أساًسا قويًا بأن قرار االستئناف سيكون لصالح الشركة.

 

 .لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2021ديسمبر  31الشركة بصدد تقديم إقرارات الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في إن 

 

 رأس المال .20

 

 600 2020:ديسمبر 31لاير سعودي للسهم الواحد ) 10مليون سهم بقيمة  60مليون لاير سعودي مقسم إلى  600رأس المال المصرح به والمصدر  يبلغ

مليون سهم بقيمة  39لاير سعودي للسهم الواحد(. قام المساهون المؤسسون للشركة باإلكتتاب والدفع ل  10مليون سهم بقيمة  60مليون لاير سعودي مقسم إلى 

مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  21من أسهم رأس مال الشركة، وبالنسبة لألسهم المتبقية والبالغة  ٪ 65لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل  10أسمية قدرها 

مليون لاير  200من  صدار حقوق أولويةقامت الشركة بزيادة رأسمالها من خالل ا .الجمهورمن قبل  ، فقد تم االكتتاب بهالاير سعودي للسهم الواحد 10

 .2020مليون لاير سعودي خالل عام  600سعودي إلى 

 

 خضع المساهمون في الشركة للزكاة وضريبة الدخل.إن هيكل المساهمة بالشركة على النحو التالي. ي

  
2021 

   

 األسهمعدد 

رأس المال المصرح به 

 والمصدر والمدفوع

 لاير سعودي  

 مليون  111 مليون  11.10  أليانز األوروبية بي في

 مليون  97.5 مليون  9.75  أليانز فرنسا العالمية

 مليون  97.5 مليون  9.75  أليانز مينا القابضة برمودا

 مليون  84 مليون  8.40  البنك السعودي الفرنسي

 مليون  210 مليون  21.00  الجمهور

 مليون  600 مليون  60  

    

  
2020 

   

 األسهمعدد 

رأس المال المصرح به 

 والمصدر والمدفوع

 لاير سعودي  

 مليون  111 مليون  11.10  أليانز األوروبية بي في

 مليون  97.5 مليون  9.75  فرنسا العالميةأليانز 
 مليون  97.5 مليون  9.75  أليانز مينا القابضة برمودا
 مليون  84 مليون  8.40  البنك السعودي الفرنسي

 مليون  210 مليون  21.00  الجمهور

 مليون  600 مليون  60  
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 ادارة راس المال .21

 

 المساهمين. صللحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة حصيتم تحديد األهداف من قبل الشركة 

 

تعديالت على  تدير الشركة متطلبات رأسمالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء

رأس المال أو تعديله، يجوز  غيرات في ظروف السوق وخصا ف مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكلمستويات رأس المال الحالية في ضوء الت

 للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.

 
 

 ة وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيميةتقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراري

ل الشركة مابخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فيه وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس 

 ال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.من حقوق الملكية العائدة على المساهمين والتي تشتمل على رأس الم
 

يجب على الشركة االحتفاظ بهامش . ( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب66في المادة ) وضعتها ساماوفقاً للتوجيهات التي 

 :لسامااألعلى من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية يعادل المستوى المالءة المطلوب 

 

 مليون لاير سعودي 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال هو  -

 هامش مالئمة ألقساط التأمين -

 هامش مالئمة لمطالبات التأمين -

 

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

مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة  21.9مليون لاير سعودي واحتياطي نظامي بقيمة  16.3مليون لاير سعودي وعالوة إصدار بقيمة  600مال مدفوع بقيمة 

مليون لاير سعودي  16.3مليون لاير سعودي وعالوة إصدار بقيمة  600: رأس مال مدفوع بقيمة 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 52.6بقيمة 

 ز المالي.مليون لاير سعودي( في قائمة المرك 47.6مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة بقيمة  20.7واحتياطي نظامي بقيمة 
 

 تمتثل الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من أطراف خارجية خالل السنة المذكورة.

 

 داريةاإلعمومية والمصاريف ال .22

 
2021 

 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 عمليات 

 التأمين
 عمليات

 المساهمين
 

 جمالياإل
 عمليات

 التامين
 عمليات

 المساهمين
 

 جمالياإل

       

  89,802,758 660,730  89,142,028 70,270,334 434,968 69,835,366 موظفينتكاليف 

  12,648,563  -  12,648,563 15,617,798  -  15,617,798 أتعاب استشارات

  6,203,342  -  6,203,342 5,909,013  -  5,909,013 إصالح وصيانة
نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح التزام 

18) 
2,497,443  2,497,443 4,122,027 

-  

4,122,027 

  3,954,512  -  3,954,512 3,452,496  -  3,452,496 اإليجار

  3,328,056  -  3,328,056 3,375,172  -  3,375,172 مصاريف التأمين
  3,257,176  -  3,257,176 3,864,229  -  3,864,229 (12استهالك )إيضاح 

  3,068,067  -  3,068,067 4,676,404  -  4,676,404 بريد وهاتف

  1,790,838 358,168  1,432,670 1,858,461 1,858,461 - مصاريف مجلس اإلدارة 

  1,033,894  -  1,033,894 679,047  -  679,047 سفر ومواصالت

  616,961  -  616,961 375,520 - 375,520 دعاية وترويج

  6,513,162  -  6,513,162 4,251,708 - 4,251,708 أخرى

  ─────── ─────── ───────  ───────  ────── ─────── 

 114,534,196 2,293,429 116,827,625 135,320,458  1,018,898 136,339,356  

  ════════ ════════ ═════════ ════════ ═══════ ════════ 
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 العالقة ذوياألطراف مع رصدة األمعامالت وال .23

 

ى خاضعة للرقابة أخرتمثل األطراف ذوي العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة التنفيذيين في الشركة والشركات التي يملكونها وأي كيانات 

ا يلي لمعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيمأو يتم التحكم فيها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه ا

 تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها:

 

 

  المعامالت خالل السنة

 

 الرصيد كما في

 2021 2020  2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

السيطرة، تحت سيطرة مشتركة أو يمارس عليه تأثيرا منشأت تحت 

 عالقةوي هاما من اطراف ذ

 
     

 171,715,823 أقساط التأمين المسندة   -

151,395,11

6    

    78,582,493 208,084,548 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة -

    4,475,535 3,934,473 دخل عموالت -

    7,628,890 4,912,243 مصاريف ادارية لطرف ثالث -

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -

 28,774,542 16,433,467    )اتفاقية(     

 6,054,885 4,220,282    مصاريف إدارية لطرف ثالث مستحقة -

 64,908,679 40,305,654    (7)إيضاح  أرصدة معيدي التأمين الدائنة، صافي -

 استثمارات في حقوق ملكية شركة نيكست كير السعودية   -

 800,000 800,000     (10)إيضاح       

      ن أخرينومساهم

    68,646,390 75,781,561 أقساط التأمين المكتتبة -

    38,544,132 51,330,237 المطالبات المدفوعة -

    2,433,401 3,136,249 مصاريف عموالت -

 43,329,697 58,819,310    (6تأمين مدينة، صافي )إيضاح أقساط  -

 26,371,943 22,051,895    المطالبات تحت التسوية -

 309,910,589 154,408,140    (4النقد وما يعادله )إيضاح  -

 استثمارات مربوطة بوحدات تدار من قبل مساهمين  -

 524,059,821 515,227,924    (9)إيضاح 

 

برمودا، أليانز تحويل المخاطر إي جي دبي، أليانز فرنسا، أليانز العالمية  – القابضةتشمل األطراف ذوي العالقة الجهات التالية: أليانز س،ن،أ، أليانز مينا 

ورخ، كا، يولر هيرمس، أليانز اس أيه زيالمتخصصة أي جي، أليانز ورلد وأيد كير، أليانز المخاطر العالمية الوأليات المتحدة األمريكية للتأمين، أليانز بلجي

اقيات إعادة لدى الشركة اتف .نكست كير السعودية شركة داتاكويست،أليانز هونج كونج، أليانز المخاطر العالمية هولندا، أليانز سنغافورة، أليانز نيوزيلندا، 

ترتيبات لاالتأمين من المطالبات تحت التسوية بشكل أساسي باالتفاقيات و. تتعلق حصة معيدي أطراف ذوي عالقة معاختيارية  وترتيباتتأمين واسعة النطاق 

 العالقة.وي مع األطراف ذ االختيارية

 
 

 ن أخرين البنك السعودي الفرنسي ومجموعة شركاته.ييتضمن مساهم
 

 ة:يالمنته ةالمسؤولين التنفيذيين للسن كبارويبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 كبار المسؤولين   أعضاء مجلس اإلدارة 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 5,783,270  - رواتب وتعويضات

 54,000  546,000 بدالت

 200,000  2,732,000 سنوية مكافآت

 220,151  - مكافأة نهاية الخدمةالتزامات 

 3,278,000  6,257,421 

 

 كبار المسؤولين  أعضاء مجلس اإلدارة  2020

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 8,856,018  - رواتب وتعويضات

 18,000   348,000 بدالت

 -  - تعويضات سنوية

  260,833  - كافأة نهاية الخدمةالتزامات م

 348,000   9,134,851 

 ومساهمين أخرين. العالقة ذوي األطراف لألرصدة مع 10و 7و 6و 4انظر أيضا اإليضاحات 
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 جدول تطّور المطالبات .24

 

ة متتالية لوقوع لكل سن مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهايعكس الجدول التالي صافي المطالبات المتكبدة، بما في ذلك صافي مطالبات مبلغ عنها وصافي 

قائمة المركز المالي، باإلضافة إلى المبالغ المتراكمة المسددة حتى تاريخه. إن تطور ( كما في تاريخ لمنتوجات تأمين الحماية واإلدخارالحادث )باستثناء 

 مطلوبات التأمين يقدم مقياساً لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.

 

لم البات المتكبدة ومطالبات المستقبلية. إن تقديرات المطتسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية لل

خبرة المطالبة الخاصة بها بشكل كامل. مبين أدناه  تطويرفصاعدًا التي لم يتم  2014تتعلق بالتزام المطالبات عن الفترات التي تبدأ من سنة  يتم اإلبالغ عنها

 سنة الحوادث آلخر خمس سنوات: حسب لمطالبات المثلثي تحليل 

 

 اإلجمالي  اساس -تحليل تثليث المطالبات  (أ

 لاير سعودي 2021

 
 سنة وقوع الحادث

2017 

 اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 من قبل

       

        تقدير تكلفة المطالبات النهائية:

 - 465,649,823 395,253,383 613,236,843 518,152,198 1,844,626,992 في نهاية سنة الحادث 

 - - 481,055,460 668,028,306 553,350,660 1,907,356,615 سنة واحدةبعد 

 - - - 661,476,546 551,083,993 1,993,208,679 بعد سنتين

 - - - - 548,623,821 2,030,848,217 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 2,026,439,752 بعد أربع سنوات

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────── 

 4,183,245,401 465,649,823 481,055,460 661,476,546 548,623,821 2,026,439,752 للمطالبات المتراكمة  التقدير الحالي

 (3,564,553,022) (294,084,768) (421,182,829) (592,322,568) (452,387,468) (1,804,575,389) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────── 

 المطلوبات المدرجة في قائمة

 618,692,380 171,565,055 59,872,631 69,153,978 96,236,353 221,864,363 المركز المالي    

 5,960,779      احتياطي عجز األقساط 

      ─────────── 

 المطالبات تحت التسوية 

 624,653,159      واالحتياطيات   

      ══════════ 

 
 

 لاير سعودي 2020

 

 سنة وقوع الحادث

2016 

 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 وما قبل

       

       تقدير تكلفة المطالبات النهائية:

 - 503,691,407 613,236,843 519,340,613 447,138,890 1,254,503,539 في نهاية سنة الحادث    

 - - 678,452,101 553,350,660 520,489,517 1,263,717,403 بعد سنة واحدة
 - - - 556,545,302 495,906,914 1,235,949,147 بعد سنتين

 - - - - 487,373,240 1,338,530,360 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 1,385,694,599 بعد أربع سنوات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────── 

 3,611,756,649 503,691,407 678,452,101 556,545,302 487,373,240 1,385,694,599 للمطالبات المتراكمةالحالي التقدير 

 (2,913,724,063) (278,165,269) (566,198,751) (447,168,883) (478,159,202) (1,144,031,958) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────── 

 المطلوبات المدرجة في قائمة

 698,032,586 225,526,138 112,253,350 109,376,419 9,214,038 241,662,641 المركز المالي    
 9,039,013      احتياطي عجز األقساط 

      ─────────── 

 المطالبات تحت التسوية 
 707,071,599      واالحتياطيات   

      ══════════ 
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 )تتمة( جدول تطّور المطالبات 24

 

 الصافي أساس –تحليل تثليث المطالبات  (ب

 لاير سعودي 2021

 

 سنة وقوع الحادث
2017 

 اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 من قبل

       

       النهائية:تقدير تكلفة المطالبات 
 - 231,613,952 230,884,575 473,141,255 358,639,509 1,029,907,458 في نهاية سنة الحادث    

 - - 263,760,236 440,547,354 338,100,943 1,018,164,885 بعد سنة واحدة

 - - - 433,516,036 323,638,875 1,005,424,055 بعد سنتين

 - - - - 318,159,464 956,885,917 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 957,507,251 بعد أربع سنوات

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────────── 

 التقدير الحالي لصافي المطالبات 

 2,204,556,939 231,613,952 263,760,236 433,516,036 318,159,464 957,507,251 المتراكمة    

 (2,079,964,070) (151,729,593) (246,475,919) (424,820,261) (314,062,187) (942,876,111) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────────── 

 صافي المطلوبات المدرجة في 
 124,592,869 79,884,359 17,284,317 8,695,775 4,097,277 14,631,140 قائمة المركز المالي   

 5,960,779      احتياطي عجز األقساط 

      ─────────── 

 المطالبات تحت التسوية

 130,553,648      واالحتياطيات    

      ══════════ 

 

 

 لاير سعودي 2020

 
 سنة وقوع الحادث

2016 

 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 قبل وما

       

       تقدير تكلفة المطالبات النهائية:
 - 279,694,542 473,141,255 358,639,509 371,264,323 684,744,600 في نهاية سنة الحادث

 - - 443,910,362 338,100,943 369,382,073 677,692,537 بعد سنة واحدة

 - - - 325,545,875 359,758,375 673,331,415 بعد سنتين
 - - - - 341,856,403 671,478,235 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 644,139,872 بعد أربع سنوات

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────────── 

 التقدير الحالي لصافي المطالبات

 2,035,147,054 279,694,542 443,910,362 325,545,875 341,856,403 644,139,872 المتراكمة   

 (1,895,995,492) (193,921,535) (420,558,177) (313,015,342) (336,362,710) (632,137,728) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────────── 

 صافي المطلوبات المدرجة في 

 139,151,562 85,773,007 23,352,185 12,530,533 5,493,693 12,002,144 قائمة المركز المالي   

 9,039,013      احتياطي عجز األقساط 
      ─────────── 

 مطالبات تحت التسوية

 148,190,575      واحتياطيات     
      ══════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    .25

 

أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل 

 العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:

 ؛ أوللموجودات أو المطلوباتفي السوق الرئيسي المتاح  -

 .في السوق األكثر فائدة للوصول للموجودات أو المطلوباتفي ظل غياب سوق رئيسي،  -

 واريختوالمستحقات والمطلوبات األخرى والموجودات والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب  نقد وما يعادلهقدرت اإلدارة أن ال

 لهذه األدوات. األجل االستحقاق قصيرة
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .25

 

 الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادلة والتسلسل 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية: وعرضتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد 

 

 األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس االداة والتي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس.: 1المستوى 

ومطلوبات مالية مماثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات : 2المستوى 

 قابلة للمالحظة في السوق.

 أساليب تقويم ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.: 3المستوى 

 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة (أ

سبة لقياس نالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بال يوضح الجدول التالي

ة إذا كانت م يتم قياسها بالقيمة العادلاألدوات المالية بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ل

 القيمة الدفترية مقاربة بشكل معقول للقيمة العادلة.

 

 عمليات التأمين .1

 القيمة العادلة                                 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية لاير سعودي

      
      2021ديسمبر  31

      

 515,227,924 - 515,227,924 - 515,227,924 استثمارات مربوطة بوحدات

 استثمارات متاحة للبيع مقاسة

      بالقيمة العادلة   

 134,824,611    - - 134,824,611 134,824,611 سندات وصكوك

 4,644,235    - 4,644,235 - 4,644,235 صناديق استثمارية

 3,175,567    - - 3,175,567 3,175,567 حقوق الملكية

 (509,896,334)    - (509,896,334) - (509,896,334) مطلوبات مربوطة بوحدات

 147,976,003 138,000,178 9,975,825 -  147,976,003 

 

      القيمة العادلة                                 

 جمالياإل 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية لاير سعودي

      
      2020ديسمبر  31

      

  524,059,821 - 524,059,821 -  524,059,821 استثمارات مربوطة بوحدات

 استثمارات متاحة للبيع مقاسة

      بالقيمة العادلة   

  138,767,896 - -  138,767,896  138,767,896 سندات وصكوك

  4,836,936 - 4,836,936 -  4,836,936 صناديق استثمارية

  3,104,605 - -  3,104,605  3,104,605 حقوق الملكية

 مطلوبات مربوطة بوحدات
(518,114,351) - 

(518,114,351

) 
- (518,114,351) 

 152,654,907 141,872,501 10,782,406 - 152,654,907 

 

 عمليات المساهمين .2
 القيمة العادلة                                

 جمالياإل 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية لاير سعودي

      
      2021ديسمبر  31

      

 استثمارات متاحة للبيع مقاسة 

      بالقيمة العادلة   

 401,405,210 - 176,800,631 224,604,579 401,405,210 سندات وصكوك

 5,678,630 - 5,678,630 - 5,678,630 صناديق استثمارية

 3,223,078 3,223,078 - - 3,223,078 أسهم

 410,306,918 224,604,579 182,479,261 3,223,078 410,306,918 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .25

 . عمليات المساهمين )تتمة(2

 

 القيمة العادلة                                .25

 جمالياإل 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية لاير سعودي

      

      2020ديسمبر  31
      

      استثمارات متاحة للبيع مقاسة بالقيمة العادلة

  196,181,247  248,762,998 سندات وصكوك

52,581,75

1  248,762,998  

  5,786,078 - 5,786,078 -  5,786,078 صناديق استثمارية

  3,223,078  3,223,078 - -  3,223,078 أسهم

 

257,772,154  196,181,247 

58,367,82

9 3,223,078 257,772,154  

  

، 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في . 2021ديسمبر  31من القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في  3و  2و  1(. لم تكن هناك تحوالت بين المستويات 

 (.10ح رقم المتعلق بالسندات والصكوك التي تم تسعيرها خالل العام )يرجى الرجوع إلى اإليضا 1والمستوى  3كان هناك تحول بين المستوى 

 

 قياس القيم العادلة ب(

 أسلوب تقييم الدين وأسهم حقوق الملكية المدرجة

لمصنفة ا االستثمارالسوق في تداول وبلومبيرج. يتم قياس تقييم صناديق  إغالقبناًء على سعر 1يتم قياس تقييم األسهم وسندات الدين المصنفة ضمن المستوى 

قياس تقييم  . يتمالسنةالمفصح عنه في تداول والذي يستند إلى القيمة العادلة للبنود األساسية في نهاية  الموجوداتعلى أساس صافي قيمة  2ضمن المستوى 

  .الصندوق في نهاية السنة موجوداتعلى أساس أسلوب التقييم الذي يتم اشتقاقه بشكل أساسي من صافي قيمة  3المصنفة ضمن المستوى  االستثمارصناديق 

 الدين وأسهم حقوق الملكية غير المدرجةأسلوب تقييم 

. يأخذ وى الثالثالمست ضمن تم استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة لسندات الدين والصكوك لعمليات التأمين وعمليات المساهمين

 من سندات الدين والصكوك، مخصومة من العائد السوقي لسندات الخزينة المماثلةهذا النموذج بعين االعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي تنتج 

ي السوق ف السائدةوالمعدلة وفقا لتأثير عدم قابلية تداول سندات الدين و الصكوك التي تتضمن عائد منحنيات األوراق السيادية السعودية وعالوة المخاطر

 السعودي. 

 

 الوصف

 تمدخال في كما القيمة العادلة

 قابلة للمالحظةغير 

عالقة المدخالت غير القابلة للمالحظة  نطاق المدخالت

 2021 )لاير سعودي( 2021ديسمبر  31 بالقيمة العادلة

معدل الخصم المعدل  175,221,550 غير المدرجةالصكوك والسندات 

 حسب المخاطر
نقاط  10تغير عالوة المخاطر بزيادة  3.30% - 1.56%

القيمة العادلة لسندات الدين  يتأثر أساس

 مليون لاير سعودي.   0.28 بمبلغ

 تسوية القيم العادلة بالمستوى الثالث

 يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية للقيم العادلة بالمستوى الثالث:
 

 عمليات التأمين 

 2021 
 لاير سعودي

 
2020 

 لاير سعودي
    

 -  - الرصيد في بداية السنة
 -  - استبعاد / استحقاق

 -  - اإلطفاء
 -  - مكاسب / )خسارة( غير محققة من القيمة العادلة 

 -  - 1الى المستوى  3المحول من المستوى 

 -  - الرصيد في نهاية السنة
 

 عمليات المساهمين 

 2021 
 لاير سعودي

 
2020 

 لاير سعودي
    

 3,223,078  3,223,078 بداية السنةالرصيد في 
 -  - مشتريات

 -  - استبعاد / استحقاق
 -  - اإلطفاء

 -  - مكاسب غير محققة من القيمة العادلة

 3,223,078  3,223,078 الرصيد في نهاية السنة
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 ()تتمةالقيمة العادلة لألدوات المالية  .25
 

 قياس القيم العادلة )تتمة(   ب(

 مبين أدناه تحليل الحساسية الستثمارات المستوى الثالث: 
 

 
 

 
 

  عامل الحساسية 

تأثير على القيمة 
العادلة بسبب الزيادة 
 في عامل الحساسية 

تأثير على القيمة 
 انخفاضالعادلة بسبب 

 في عامل الحساسية 
  لاير سعودي   2021ديسمبر  31

    عمليات التأمين
 - -  في معدل خصم المخاطر المعدلة ٪1 -بنسبة +/تغير  سندات وصكوك 
    عمليات المساهمين
 1,069,351 (1,069,351) في معدل خصم المخاطر المعدلة ٪1 -تغير بنسبة +/ سندات وصكوك

    
 161,154 (161,154) تفصيل قيمة األسهمفي  ٪1 -تغير بنسبة +/ حقوق الملكية

    
    2020ديسمبر  31

    التأمينعمليات 
   في معدل خصم المخاطر المعدلة ٪1 -تغير بنسبة +/ سندات وصكوك

    عمليات المساهمين
 54,878 (54,878) في معدل خصم المخاطر المعدلة ٪1 -تغير بنسبة +/ سندات وصكوك

    
 تفصيل قيمة األسهمفي  ٪1 -تغير بنسبة +/ حقوق الملكية

 
(161,154) 161,154 

 

 األساسية والمخفضة للسهمالربحية  .26

 

تعديل  قرير. تمتم احتساب أرباح / )خسارة( السهم الواحد بقسمة أرباح / )صافي الخسارة( للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في تاريخ الت

كما هو مطلوب بموجب معيار  صدار حقوق األوليةإلبأثر رجعي لجميع الفترات السابقة ليعكس عنصر المكافأة  2020المتوسط المرجح لعدد األسهم لعام 

والذي تبلغ فيه  1.75"ربحية السهم". تم حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام معامل تعديل قدره  33المحاسبة الدولي رقم 

 .إصدار حقوق األوليةلاير سعودي قبل  27.95الواحد لاير سعودي وسعر اإلغالق للسهم  15.98 بعد حقوق األوليةنسبة السعر النظري 

 

 2021 2020 
 ────────── ────────── 

 (27,347,633) 5,619,429 صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة )بالريال السعودي(

 ────────── ────────── 

 32,336,621  60,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 ────────── ────────── 

 (0.85) 0.09 الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(  

 ══════════ ══════════ 
 

 .2020و  2021 ال توجد أسهم مخفضة محتملة خالل

 

 إدارة المخاطر .27

 

 استراتيجية إدارة المخاطر

 

إلدارة المخاطر لفهم وإدارة أنواع المخاطر الناشئة عن العمليات التجارية األساسية تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية مختلفة. لدى الشركة استراتيجية شاملة 

 للشركة.
 

صرة على تاإلستراتيجية بعين اإلعتبار أثر ظروف السوق والخبرات المتاحة بشأن األخطار الكامنة التي قد تواجه الشركة. إن اإلستراتيجية ليست مقتأخذ 

 .ن األعمال ولكنها ممتدة لتشمل جميع القطاعات األخرىاألخطار المرتبطة بقطاع واحد م
 

 ة للشركة.يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بمراجعة وتحديث استراتيجية إدارة المخاطر بشكل دوري من خالل مراعاة التطورات الداخلية والخارجي

 

 هيكل إدارة المخاطر

 وتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر.تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد 

 

 مجلس اإلدارة

 المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.حوكمة إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن 
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 اإلدارة العليا

 .اليومية لتحقيق األهداف االستراتيجية والتي تكون في من ضمن مجال المخاطر المقبول للشركةتتمثل مسؤولية اإلدارة العليا في إدارة العمليات 

 )تتمة( إدارة المخاطر 27
 

 المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق تقليل هذه المخاطر بواسطة اإلدارة كما يلي:تتلخص 

 

 المخاطر التشغيلية أ(
 

مة فيها وبنيتها دالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات الشركة والتقنيات المستخ

االئتمان ومخاطر التحتية التي تدعم عملياتها سواء على مستوى الشركة أو على مستوى مقدمي الخدمات للشركة وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر 

خاطر التشغيلية عن الم السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير سلوك إدارة االستثمارات المقبولة عموماً. تنتج

 الشركة.أنشطة كافة 

الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من 

مسؤولية تشمل لعن طريق تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع مسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. هذه ا

 الرقابة في المجاالت التالية:

 

 ل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات.متطلبات الفص -

 متطلبات عمليات التسوية ومراقبة المعامالت. -

 االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى. -

 توثيق الضوابط واإلجراءات. -

 ءات الالزمة لمعالجة المخاطر المحددة.تطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها الشركة وكفاءة الضوابط واإلجرام -

 معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال. -

 إجراءات وسياسات الحد من المخاطر. -

 

 مخاطر التأمين ب(
 

مكن أن التوقعات. ويتمثل مخاطر االئتمان المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن 

ستويات تقع أن الم يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات أكثر من المتوقع. يتم مراقبة مخاطر التأمين بانتظام من قبل الشركة للتأكد من

 ضمن نطاقات التكرار المتوقعة.

 

 

لحرائق والسطو والبحرية والهندسية والمسؤولية العامة. تتركز مخاطر التأمين الناجمة تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية مخاطر التأمين الطبية والمركبات وا

 عن عقود التأمين المذكورة أعاله بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

 

 المطالبات ومبالغهاتكرار 
 

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

كون عادة مبلغ تالصحي والتأمين البحري. تعتبر قطاعات التأمين هذه باستثناء وثائق الهندسي الطويلة تكون بصفة عامة تخص عقود تأمين والتي المطالبات 

. إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من عد في التقليل من مخاطر التأمينعنها ومدفوعة خالل فترة قصيرة. وهذا من شأنه أن يسا

 التعرض للكوارث بناًء على رغبة الشركة في تقبل المخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارة.

 

 تركيز مخاطر التأمين
 

 التأمين. ويتم التركيز الرئيسي على قطاع المركبات والطبي.تقوم الشركة بمراقبة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئات 

 

مخاطر الزالزل ل تقوم الشركة بمراقبة تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيها في نفس الموقع الجغرافي أو نفس الطرف. بالنسبة 

يق والممتلكات، يعتبر أي مبنى معين والمباني المجاورة له والتي من الممكن أن تتأثر بالحادثة والفيضان، تصنف مدينة كاملة كموقع واحد. وبالنسبة لخطر الحر

م تركيز المخاطر. ييكمكان واحد. وبالمثل بالنسبة للمخاطر البحرية، فإن المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد عند تق

ز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع بوثائق إعادة التأمين الخاصة بها للحد من مثل هذه التعرضات وجعلها في تقوم الشركة بتقييم تركي

داخل ها بالتالي فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثائق التأمين المكتتب في .مستويات مقبولة للشركة. تمارس الشركة نشاطها فقط في المملكة العربية السعودية

 المملكة العربية السعودية.

 

 حماية واالدخار ال

 

 حاملي وثائق التأمين.مخاطى سلوك بالنسبة للحماية واالدخار، يتمثل الخطر الرئيسي في الوفاة والعجز )الدائم أو المؤقت( للجهة المؤمن عليها و

 

 مخاطر الوفاة 
 وثائق التأمين على الحياة أعلى من المتوقع.الخبرة المتعلقة بوفاة حامل وثيقة التأمين الفعلية على 
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 مخاطر العجز
 المطالبات المتعلقة بصحة حامل الوثيقة أعلى من المتوقع.إن 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر 27
 

 سلوك حامل وثيقة التأمين  مخاطر
 أسوأ من المتوقع. قد تؤدي معدالت الثبات الضعيفة إلى حاملي الوثائق في وقف المساهمات وتخفيضها أو سحب المنافع قبل استحقاق العقود سلوك مخاطرإن 

ل المكتتبة، مما قد يؤثر على اتقليل عدد الوثائق المتبقية في الدفاتر لتحمل مصاريف ثابتة مستقبلية وبالتالي تقليل التدفقات النقدية الموجبة المستقبلية من األعم

 المؤجلة. كتتابقدرة الشركة على استرداد مصاريف اال

 

إجراء الجيدة، ويتم إدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجية اكتتاب فعالة ومحددة المعالم. هناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة 

ة المالية ومستوى لحماياستبيان طبي، والحصول على تقارير من األخصائيين/ االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بتنفيذ اكتتاب ا

 المعيشة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر التي يتحملها المؤمن عليه، وإذا كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية".

 

جية اكتتاب دى الشركة استراتيبالنسبة للحماية واالدخار للمجموعات، تعتبر مخاطر الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل. ل

ألخصائيين/ اواضحة المعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء استبيان طبي، ضمان والحصول على تقارير من 

موعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة االستشاريين، وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به المج

 الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.

 

فيات/ شركة من خبرات الويتم حماية محفظة الحماية واالدخار لألفراد والجماعات من خالل ترتيبات إعادة تأمين فعالة وفقًا لمعايير مجموعة أليانز. هذا يحمي ال

حدة. يتم أيًضا االحاالت المرضية العكسية. هناك حد أقصى لالحتفاظ بالعمر في كل مرة بموجب ترتيبات إعادة التأمين التي تحمي الشركة من خسائر كبيرة و

 تغطية المطالبات المتعددة وتركيزات المخاطر بموجب الترتيب.

 

 عام التأمين ال

 

 الطبي
 

االكتتاب لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك من قامت الشركة بتصميم استراتيجية 

اريخ الطبي للعائلة التخالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية، واستخدام الفحوصات الطبية للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية و

عالة والتتبع الفوري فاجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما تقوم الشركة بتطبيق سياسة اإلدارة الوالمر

لتأمين للحد من الشركة تغطية إعادة اللمطالبات، من أجل تقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة. يوجد لدى 

 الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.

 

 المركبات 
 

ة بإبرام وثائق كإن المخاطر الرئيسية لعقود تأمين السيارات هي مطالبات التعويض عن الوفاة واالصابات الجسدية واستبدال أو تصليح المركبات. تقوم الشر

 .سنة 21ن الذين تخطوا سن تأمين شاملة فقط للمالكين/ السائقي

 

ر على مستوى ؤثإن مستوى المبالغ التي تقضي المحاكم بدفعها لحاالت الوفاة ولألطراف المصابة وتكاليف استبدال السيارات، هي العوامل األساسية التي ت

لدى الشركة تغطية إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد  المطالبات. كما تقوم الشركة بإجراءات إلدارة المخاطر بهدف مراقبة مستوى تكاليف المطالبات. يوجد

 . من الخسائر ألي مطالبة فردية

 

 الممتلكات
 

أجهزة الكشف  التي تحتوي علىللممتلكات فإن أهم المخاطر المتعلقة بها هي الحريق. تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين  الممتلكاتبالنسبة لعقود التأمين على 

 .عن الحريق

 

لوقت الالزم إلعادة وإستبدال محتوياتها واالممتلكات هذه العقود بالرجوع إلى القيمة اإلستبدالية للعقارات المؤمنة ومحتوياتها. تعتبر تكلفة إعادة بناء  اكتتابيتم 

ر المتعلقة طية إعادة تأمين للحد من الخسائبدء العمليات والذي تتوقف فيه األعمال من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات. يوجد لدى الشركة تغ

 النسبية وغير النسبية. باالتفاقيات مغطاةوهي  .بأي مطالبة فردية

 

 البحري
 

تؤدي إلى خسارة  يبالنسبة للتأمين البحري، تتمثل أبرز المخاطر في هذا المجال في التعرض للخسائر أو األضرار في هياكل السفن باإلضافة إلى الحوادث الت

 .كلية أو جزئية للبضائع المشحونة

 

ة إعادة يوتقضي إستراتيجية اكتتاب وثائق التأمين البحري بضمان تنوع وثائق التأمين لتشمل تغطية الشحن، والسفن، وخطوط الشحن. ولدى الشركة تغط

 .التأمين للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية

 

 الهندسي
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أهم المخاطر في هذا المجال هي خسارة أو حدوث ضرر ألعمال البناء / الترميم نتيجة حريق، انفجار أو مخاطر طبيعية مثل بالنسبة للتأمين الهندسي، فإن 

ت إتفاقياب توهي مغطا . الفيضانات، الزالزل وعاصفة البرد، الخ.. . لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية

 هندسية نسبية وغير نسبية.

 )تتمة( إدارة المخاطر 27
 

 مخاطر التأمين )تتمة( ب(
 

 المسؤولية العامة
 

دنية أو ثالث أو إصابة ببالنسبة للتأمين على المسؤلية العامة، فإن أهم المخاطر في هذا المجال هي االلتزامات القانونية المترتبة على المؤمن تجاه وفاة طرف 

 .الممتلكات الناجمة خارج أماكن عمل المؤمن عليه، والعمليات التجارية أو المشاريع التي قام بها المؤمن عليهأضرار في 
 

طية إعادة الشركة تغ يتم اإلكتتاب في وثائق التأمين هذه على أساس حجم أعمال الشركة أو قيمة العقد، طبيعة / أشغال المباني، وطبيعة  العقود المنفذة. لدى

 . لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية التأمين
 

 تحليل الحساسية

 

تختلف المدفوعات  كدة وقدتعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في تاريخ التقرير المالي كافية. ومع ذلك ، فإن هذه المبالغ ليست مؤ

ية متغير تلفة. لم يكن من الممكن تحديد حساسالمالية. إن التزامات مطالبات التأمين حساسة لالفتراضات المخ القوائمالفعلية عن التزامات المطالبات الواردة في 

 في عملية التقدير التأكدمعين مثل التغييرات التشريعية أو عدم 
 
 

 في نسبة المطالبات قد يؤثر على الدخل من خالل: ٪5إن التغير االفتراضي بواقع 
  

 التأثير على الدخل

 2021 2020 

 لاير سعودي 

   ٪5 -بنسبة +/أثر التغيير في النسب المطالبات 

 14,452,325 8,318,482 المركبات

 573,989 769,804 الهندسي

 4,165,837 4,398,829 الطبي

 1,069,288 1,501,386 الممتلكات

 964,534 1,120,744 تأمين عام آخر

 4,675,228 4,712,059 تأمين الحماية واالدخار

 20,821,304 25,901,201 
   
 

 ٪5 -تكلفة المطالبات +/أثر التغير في متوسط 

  

 10,543,346 5,586,816 المركبات

 240,016 207,007 الهندسي

 2,970,420 3,134,767 الطبي

 182,317 120,087 الممتلكات

 241,767 321,444 تأمين عام آخر

 5,700,995 6,472,259 تأمين الحماية واالدخار

 15,842,380 19,878,861 

 

 مخاطر المطالبات إدارة  ج(
 

اط في و األفرتنشأ إدارة المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة أو غير مكتملة لالحتياطيات أو تسويات المطالبات أو ضعف في جودة الخدمة أ

هذه المخاطر قد  .أو تتكبد تعويضات تأديبييةتكاليف إدارة المطالبات. هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرة الشركة على النجاح و االحتفاظ بأعمالها 

كة جعل الشرتنشأ خالل أي مرحلة من مراحل دورة المطالبات. يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة والسرعة في ايصال الخدمات التي قد ت

وفى وقت مناسب وذلك وفقاً لسياسة الشروط واألحكام والبيئة التنظيمية تفقد عقود إعادة التأمين. وهدفهم هو تعديل إجراءات المطالبات لتصبح عادلة وفعالة 

ن حالما يكون هناك توقعات موثوق بها لتكو المصاريفومصالح الشركة. االحتياطيات السريعة والدقيقة أعدت لكل التزامات المطالبات متضمنة لمخصصات 

 .التزامات مطالبات
 

 المطالبات المستقبلية مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات
 

تم، وتشتمل على ة، سواًء تم اإلبالغ عنها أو لم يتحت التسويالمصدر الرئيسي لعدم التيقن من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات 

تبع نمًطا االلتزم في أن تطور المطالبات المستقبلية للشركة سوف يالتكاليف المتوقعة لتسوية المطالبات. يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات 

خم المطالبة وأرقام ضمماثالً لخبرة تطور المطالبات السابقة. ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف المطالبات وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل ت

كام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المستقبل، على المطالبات لسنوات الحوادث كل على حدة. وتستخدم األح

التغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج . سبيل المثال: حدث لمرة واحدة

ة والتشريعات القضائي المحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات

عقود وجب لمقدمة بمحكومية على التقديرات. ويتطلب األمر من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات اال
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النتائج  التيقن، وقد تختلفالتأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من األحكام وعدم 

ارجية مثل امل الخالفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى تأثير العو

 القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 )تتمة( إدارة المخاطر 27
 

 ديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية )تتمة(مصادر التق

 

ئية المتوقعة للمطالبات النهاوعلى وجه الخصوص، ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات الُمعلنة بتاريخ قائمة المركز المالي وللتكلفة 

 كز المالي.بتاريخ قائمة المر ولم يتم اإلبالغ عنهاالمتكبدة 

 

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات
 

ألكثر احتماالً أو االمقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات تحت التسوية هو أن يؤدي إلى تقديرات محايدة للنتيجة 

 بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كل مطالبةالمتوقعة. طبيعة العمل تجعل من الصعب جداً التكهن بشكل مؤكد 

ة لمماثلة. وتتم مراجعمبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من جهات المعاينة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات ا

 نتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.تقديرات الحالة با

 

ية تزيد في حدتها عن تلك المتعلقة بعملية تقدير تكاليف تسو التأكدلم يتم اإلبالغ عنها بشكٍل عام على حالة من عدم وتنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة 

مطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي المطالبات المعلنة بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث ال

 وتفاصيل برامج إعادة التأمين.

 

 -در وبورنهويتراليتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات تحت التسوية باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات اإلكتوارية القياسية، مثل طريقة تشين 

 سون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة.فيرغ

 

لمستقبلية ت ايتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبا

على  لمدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لكل مطالبة وأعداد المطالباتوبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر ا

، ولكن يمكن ثأساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحواد

ط األعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل إما أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطو

ال يتم  ت،عن طريق حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. في معظم الحاال

الت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك وضع افتراضات واضحة بخصوص المعد

لحد الذي يتم فيه عدم تطبيق ااالفتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتقييم 

ه المطالبات، امة تجاالتجاهات السابقة في المستقبل )على سبيل المثال ، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل السلوكيات العا

اسة حفظة، وخصائص السيوالظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات القضائية، وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج الم

ة، مع األخذ ج المحتملوإجراءات التعامل مع المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائ

 المعنية. التأكدفي االعتبار جميع حاالت عدم 

 

ت مطلوبات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية تم تحديد مطلوبات األقساط بحيث أن إجمالي مخصصا

لمركز المالي. يتم ئمة االمطلوبات( يكون كافياً لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين السارية المفعول بتاريخ قا

التي وتقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات المعتمدة على الخبرة خالل الفترة المنتهية من العقود وتوقعات األحداث المستقبلية تحديد المطلوبات المس

 يعتقد بأنها ستكون معقولة.

 

 ومخاطر االحتياطيات النهائية  االحتياطياتوضع  د(
 

غير دقيقة أو الالتوقعات تنشأ مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك من خالل 

نهائية، ر االحتياطيات الإلدارة على االحتياطيات و مخاط من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصروفات والديون المشكوك في تحصيلها إلعادة التأمين.

 المطالبات النهائية و مراقبة تطور المطالبات وقيام بإختبار الضغط ألرصدة المطالبات النهائية.لتوقع يقوم الفريق االكتواري بالشركة باستعمال نطاق تقنيات 

 الزمن ولجميع األنشطة. إن الهدف من سياسة احتياطيات الشركة هو خلق توقعات دقيقة وثابتة يمكن االعتماد عليها عبر

 

 مخاطر السيولة هـ(
 

قاقها. يوجد عند استح مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات وااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية

اطر عن قوم الشركة بإدارة هذه المخلدى الشركة نظام ادارة نقد مالئم، حيث يتم مراقبة التحصيالت والمستردات النقدية اليومية ويتم تسويتها بشكل دوري. ت

 استثمار جزء كبير من موجودات الشركة في موجودات مالية عالية السيولة.وطريق الحفاظ على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  27

 

 االستحقاق جدول
 

 بما في ذلك الذمم المدينة / الدائنة من عمليات التأمين: المالية والمطلوبات أو تسويتهايلخص الجدول أدناه االستخدام المتوقع للموجودات 

  
 تحليل االستحقاق على قاعدة االستحقاق المتوقع

 

 2021ديسمبر  31

 أقل من سنة واحدة لاير سعودي 

 

 أكثر من سنة واحدة

 

 اإلجمالي

      الموجودات

 160,979,644  -  160,979,644 النقد وما يعادله

 202,209,214  -  202,209,214 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 346,330,780  -  346,330,780 أقساط التأمين المدينة، صافي

 83,779,407  -  83,779,407 ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي

 441,962,088  -  441,962,088 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 52,137,423  -  52,137,423  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 515,227,924 )استثمارات مربوطة بوحدات(   

 

- 

 

515,227,924 

 552,951,331  498,134,799  54,816,532 استثمارات متاحة للبيع

 60,000,000  60,000,000  - وديعة نظامية

 1,579,858  1,579,858  - دخل مستحق من وديعة نظامية
 ────────── 

 
────────── 

 
────────── 

 1,857,443,012  559,714,657  2,417,157,669 
 ══════════  ═════════  ══════════ 

      

 

 2021ديسمبر  31

 أقل من سنة واحدة لاير سعودي 

 

 أكثر من سنة واحدة

 

 اإلجمالي
      المطلوبات   

 103,619,228  -  103,619,228 مستحقات ومطلوبات أخرى

 11,816,069  -  11,816,069 توزيع فائض مستحق الدفع

 246,066,437  -  246,066,437 ذمم معيدي التأمين الدائنة

 510,039,419  -  510,039,419 مطالبات تحت التسوية 

 108,652,961  -  108,652,961 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  997,804  462,850  534,953 مطلوبات عقود إيجار

 509,896,334  -  509,896,334 مطلوبات مربوطة بوحدات  

 1,579,858  1,579,858  - لسامادخل مستحق  

 ──────────  ──────────  ────────── 
 1,490,625,401  2,042,708  1,492,668,110 
   ══════════    ══════════    ══════════ 

 

 2020ديسمبر  31

 أقل من سنة واحدة لاير سعودي
   

 واحدةأكثر من سنة   جمالياإل

      الموجودات

  325,046,225  -   325,046,225 النقد وما يعادله

 ً   144,090,776  -   144,090,776 وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

  404,388,790  -   404,388,790 أقساط التأمين المدينة، صافي

  74,029,044  -   74,029,044 ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي

  501,314,767  -   501,314,767 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  57,566,257  -   57,566,257  التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  524,059,821 )استثمارات مربوطة بوحدات(   

 

- 

 

524,059,821  

 404,481,591  390,560,991  13,920,600 استثمارات متاحة للبيع
نظامية وديعة  -  60,000,000   60,000,000  

  1,572,445   1,572,445  - دخل مستحق من وديعة نظامية

 ──────────  ──────────  ────────── 
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 2,044,416,280  452,133,436  2,496,549,716 
 ═════════  ═════════    ══════════ 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  27
 

 جدول االستحقاق )تتمة(
 

 2020ديسمبر  31

 أقل من سنة واحدة لاير سعودي

 

 أكثر من سنة واحدة

 

 جمالياإل

      المطلوبات   

  165,432,785     -    165,432,785 مستحقات ومطلوبات أخرى

  15,092,678     -    15,092,678 توزيع فائض مستحق الدفع

  202,216,042     -    202,216,042 ذمم معيدي التأمين الدائنة

  574,233,568     -    574,233,568 مطالبات تحت التسوية 

  123,799,018     -    123,799,018 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

اإليجارمطلوبات    2,140,235   1,222,096   3,362,331 
  518,114,351     -    518,114,351 مطلوبات مربوطة بوحدات  

لساماإيرادات مستحقة     1,572,445   1,572,445  

 ──────────  ──────────  ────────── 

 1,601,028,677  2,794,541  1,603,823,218 
 ══════════  ═════════  ══════════ 

 

عقود التأمين  وباتيلخص الجدول أدناه تاريخ استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة بناًء على تواريخ االستحقاق المتبقية. بالنسبة لمطل

اتها. تم استبعاد ات التأمين التي تم اثبوموجودات إعادة التأمين، يتم تحديد تواريخ االستحقاق بناًء على الزمن المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوب

يتم اعتبار عاقدية.  ت تاألقساط غير المكتسبة، وحصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة وتكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة من التحليل ألنها ال تعتبر التزاما

 .    الدفعات التي تتطلب إخطار وكان اإلخطار قد تم تقديمه فوراً 

 
 2021ديسمبر  31

 عند الطلب لاير سعودي
 حتى سنة

 واحدة
2-5 

 اإلجمالي أكثر من خمس سنوات سنوات

      الموجودات

 160,979,644 - - - 160,979,644 النقد وما يعادله
 202,209,214 - - 202,209,214 - مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 346,330,780 - - 346,330,780 - أقساط التأمين المدينة، صافي
 83,779,407 - - 83,779,407 - ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي

 441,962,088 - - 441,962,088 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم 

 52,137,423 - - 52,137,423 - اإلبالغ عنها
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 515,227,924 - - - 515,227,924 (استثمارات مربوطة بوحدات)
 552,951,331 136,477,354 361,657,445 54,816,532 - استثمارات متاحة للبيع

 60,000,000 60,000,000 - - - وديعة نظامية
 1,579,858 1,579,858 - - - دخل مستحق من وديعة نظامية

 ───────── ───────── ───────── ─────────     ───────── 

 676,207,568 1,181,235,444 361,657,445 198,057,212 2,417,157,669 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

      المطلوبات

 103,619,228 - - 103,619,228 - مستحقات ومطلوبات أخرى

 11,816,069 - - - 11,816,069 توزيع فائض مستحق الدفع

 246,066,437 - - 246,066,437 - ذمم معيدي التأمين الدائنة

 108,652,961 - - 108,652,961 - مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 510,039,419 - - 510,039,419 - مطالبات تحت التسوية 

 997,804 - -  997,804 - مطلوبات عقود إيجار

 509,896,334 - - - 509,896,334 مطلوبات مربوطة بوحدات  

 1,579,858 1,579,858 - - - لساماإيرادات مستحقة 
 ───────── ───────── ───────── ─────────     ───────── 

 512,851,902 969,375,849 - 1,579,858 1,492,668,110 
 ───────── ───────── ───────── ─────────     ───────── 

 924,489,559 196,477,354 361,657,445 211,859,595 154,495,165 الفجوة في السيولةإجمالي  

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  27
 جدول االستحقاق )تتمة(

 
 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي
 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 حتى سنة
 واحدة

2-5 
 اإلجمالي أكثر من خمس سنوات سنوات

      الموجودات
  325,046,225 - - -  325,046,225 النقد وما يعادله

  144,090,776 - -  144,090,776 - مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
  404,388,790 - -  404,388,790 - أقساط التأمين المدينة، صافي

  74,029,044 - -  74,029,044 - ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي
  501,314,767 - -  501,314,767 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم 
 اإلبالغ عنها

- 
57,566,257  - - 57,566,257  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
  524,059,821 - - -  524,059,821 استثمارات مربوطة بوحدات

 404,487,766  80,670,162 309,897,004 13,920,600 - استثمارات متاحة للبيع
  60,000,000 60,000,000 - -  - وديعة نظامية

  1,572,445 1,572,445 - -  - دخل مستحق من وديعة نظامية
 ───────── ───────── ───────── ─────────     ───────── 
 849,106,046 1,195,310,234 309,897,004 142,242,607 2,496,555,891  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

      المطلوبات
  165,432,785 - -  165,432,785 - مستحقات ومطلوبات أخرى
  15,092,678 - - -  15,092,678 توزيع فائض مستحق الدفع
  202,216,042 - -  202,216,042 - ذمم معيدي التأمين الدائنة
  574,233,568 - -  574,233,568 - مطالبات تحت التسوية 

  123,799,018 - -  123,799,018 - مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
  3,362,331 - -  3,362,331 - مطلوبات عقد إيجار 

  518,114,351 - - -  518,114,351 مطلوبات مربوطة بوحدات  
  1,572,445 1,572,445  - -  - إيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 ───────── ───────── ───────── ─────────     ───────── 

 
533,207,029  1,069,043,744 - 1,572,445 

        
1,603,823,218  

 ───────── ───────── ───────── ─────────     ───────── 
 892,732,673  140,670,162  309,897,004 126,266,490  315,899,017 الفجوة في السيولةإجمالي   

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

ية. وأوراق مالية استثمار يعادله النقد وماإلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله، قامت الشركة بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من 

   يمكن بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة.
 

 كما يلي: يتوقع ان تتم تسوية الموجودات التي تستحق في أقل من سنة

 تسويتها خالل  /تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في الصناديق االستثمارية والصكوك ويتم االحتفاظ بها لغرض إدارة النقد ويتوقع استحقاقها

 شهراً من تاريخ التقرير. 12

  عند الطلب. المتاحةالنقد واألرصدة البنكية 

  شهر على أساس  6إلى  3ة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات ويتم تحقيقها بشكل عام في غضون التسوي تحتإن حصة معيدي التأمين من المطالبات

 تسوية األرصدة مع معيدي التأمين.
 

 يتوقع ان تتم تسوية المطلوبات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي:

 تأمين.يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة وفقاً لشروط اتفاقيات إعادة ال 

  للدفع. النظاميةة في غضون شهرين وفقًا للجداول الزمنية تحت التسويمن المتوقع أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات 

  الفترةشهراً من فترة نهاية  12المستحقات والمطلوبات األخرى في غضون فترة . 
 

 مخاطر االئتمان و(

 

الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات األدوات تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على 

 ز المالي.لمركالمالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة ا
 

 يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:فيما 
 
 يجب أن قلتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين. وكشرط مسب ،

 التأمين لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، بما يؤيد متانة وضعهم المالي.يكون األطراف التي يتم إعادة 
 
  لذين تود اتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. تكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء

ن الناحية االئتمانية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل التعامل معهم للتحقق والدراسة م

 .تعرضها لمخاطر الديون المعدومة
 
 مم المدينة القائمة.تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  27
 مخاطر االئتمان )تتمة( و(

 

 لق باألفراد عاألقساط المدينة هي بشكل رئيسي الذمم المدينة من األفراد وعمالء الشركات )غير مصنفة(. تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يت

 وعمالء الشركات بوضع سقوف ائتمانية ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 

 

 ا ذات مصنفة على أنه نقد وما يعادلهارة. وكشرط مسبق، يجب أن تكون البنوك التي تودع لديها اللدى بنوك محلية معتمدة من اإلد نقد وما يعادلهيودع ال

 مستوى مقبول من حيث الضمان، بما يؤيد متانة وضعها المالي.  

 

 حد الشركة من سندات الدين. تتتكون استثمارات الشركة المتاحة للبيع بشكل أساسي من سندات الدين والصكوك. ال يوجد لدى الشركة آلية تصنيف داخلي ل

 مخاطر ائتمانها على سندات الدين عن طريق تحديد الحد األدنى المقبول لمستوى تصنيف هذه االستثمارات.  

 

 مخاطر  نتتكون استثمارات الشركة المربوطة بوحدات من صناديق االستثمار. ال تمتلك الشركة آلية تصنيف داخلية لصناديق االستثمار. تحد الشركة م

تحمل حامل ات، يائتمانها على صناديق االستثمار عن طريق تحديد الحد األدنى المقبول لمستوى تصنيف هذه االستثمارات. بالنسبة لألعمال المربوطة بوحد

ادات الناتجة رالوثيقة مخاطر السوق واالئتمان المباشرة على موجودات االستثمار في صناديق الوحدة ويقتصر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان على مدى اإلي

 من رسوم إدارة الموجودات على أساس قيمة الموجودات في الصندوق. 

 

 حلي. وبناًء على ذلك وكشرط مسبق، يتعين على البنك الذي يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية بموجبه الحصول يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك م

 المالية. قدرتهعلى الحد األدنى المقبول من مستوى التصنيف الذي يؤكد 

 

 يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

  2021 

 سعوديلاير   

 جمالياإل عمليات المساهمين عمليات التأمين  

     

 160,979,644 120,946,723 40,032,921  النقد وما يعادله

 83,779,407 - 83,779,407  أرصدة معيدي التأمين المدينة، صافي

 346,330,780 - 346,330,780  أقساط التأمين المدينة ، صافي

 441,962,088 - 441,962,088  المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم 

 اإلبالغ عنها    

 

52,137,423 - 52,137,423 

 552,951,331 410,306,918 142,644,413  استثمارات متاحة للبيع

 60,000,000 60,000,000 -  وديعة نظامية

 1,579,858 1,579,858 -  وديعة نظاميةدخل مستحق من 
  ───────── ───────── ───────── 
  1,106,887,032 592,833,499 1,699,720,531 
  ════════ ════════ ════════ 
  2020 

 لاير سعودي

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التامين  

     

  325,046,225  137,406,667  187,639,558  النقد وما يعادله

  74,029,044 -  74,029,044  ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي

  404,388,790 -  404,388,790  أقساط التأمين المدينة، صافي

  501,314,767 -  501,314,767  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم 

 اإلبالغ عنها    

 

57,566,257  

- 

57,566,257  
  404,481,591  257,772,154  146,709,437  استثمارات متاحة للبيع

  60,000,000  60,000,000 -   وديعة نظامية

  1,572,445  1,572,445 -   دخل مستحق من وديعة نظامية
  ───────── ───────── ───────── 
  1,371,647,853 456,751,266 1,828,399,119 
  ═════════ ════════ ═════════ 

 

 تركيز مخاطر االئتمان
 

ا لمخاطر عرضهتتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعة من األطراف المقابلة التي يعتبر إجمالي ت

 االئتمان كبيراً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة. 
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  )تتمة(إدارة المخاطر  27

 )تتمة(  االئتمانمخاطر  و(
 
 

 التصنيفات االئتمانية لالستثمارات
 

 فيما يلي التصنيفات االئتمانية لالستثمارات المتاحة للبيع:
 

 2020 2021 األدوات المالية التصنيفات االئتمانيةوكالة  الجودة االئتمانية 

 لاير سعودي لاير سعودي   

A+  4,401,600 - سندات/ صكوك  ستاندرد آند بورز/ موديز 

A- 345,924,131 396,082,998 سندات/ صكوك ستاندرد آند بورز/ موديز 

BBB- 37,211,338 110,598,447 صكوك ستاندرد آند بورز/ موديز 

 16,950,697 46,269,886 صناديق االستثمار أسهم /صكوك/ ال ينطبق غير مصنفة

   552,951,331 404,487,766 

 .فيتشو  ستاندرد آند بورزوأعلى وفقًا لتصنيفات  -Aعالوة على ذلك ، تتبع الشركة سياسة فيما يتعلق باختيار معيدي التأمين الذين يكون تصنيفهم االئتماني 

 .7و 6  ينإليضاحاالئتمانية في ت التصنيفان واالئتماطر امخاز کيرتم بيان کما ت

 

 مخاطر معدل العموالت الخاصة ز(
 

ات المالية. دومخاطر معدل العموالت الخاصة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في معدالت العمولة الخاصة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألتنشأ 

 سندات الدين. -تتعرض الشركة لمخاطر معدل العموالت الخاصة على أرصدتها البنكية والمتاحة للبيع 
 

ى الربح لسنة واحدة وذلك لإن حساسية الدخل تمثل أثر التغيرات المفترضة في معدالت الفائدة بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة، ع

أساس في المتوسط المرجح لمعدل نقطة  100. إن التغير االفتراضي بواقع 2021ديسمبر  31على أساس الموجودات المالية بسعر متغير والمقتناة كما في 

: 2020لاير سعودي )  700,000سيؤثر على دخل العمولة الخاصة بمبلغ إجمالي قدره  2021ديسمبر  31العموالت الخاصة بعمولة متغيرة والمقتناة كما في 

 لاير سعودي( في السنة. 400,000

 

 مخاطر العمالت  ح(
 

ة لوقوع طر متدنيتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تعتقد اإلدارة بوجود مخا

افة إلى ذلك، السعودي. إض نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال جوهريةخسائر 

ر الناتجة عن ئوحيث أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المثبت سعر صرفه بالريال السعودي، فإن األرباح والخسا

 .، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلةجوهريةتحويل العمالت األجنبية ال تعتبر 
 

 مخاطر العمالت لالستثمارات المتاحة للبيع: فيما يلي
 

 2020 2021 عمليات التأمين

 لاير سعودي 

 13,620,005 13,433,967 لاير سعودي

 133,089,432 129,210,446 دوالر أمريكي

 142,664,413 146,709,437 

 

 2020 2021 عمليات المساهمين

 لاير سعودي 

 92,349,756 214,071,178 لاير سعودي
 165,422,398 196,235,740 دوالر أمريكي

 410,306,918 257,772,154 

 

 مخاطر أسعار الصندوق  ط(
 

يتم تحديدها من  يمخاطر أسعار الصندوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للصندوق بسبب التغيرات في صافي قيمة الموجودات الت

 .االستثمارلدى الشركة معامالت بالعمالت األجنبية فيما يتعلق باستثمارات صناديق  قبل مديري الصندوق.
 

ي ألن أي تغيير في صافي قيمة الموجودات للصناديق سيؤثر على التغير ف بالنسبة لالستثمارات المرتبطة بوحدات ال تتعرض الشركة لمخاطر سعر الصندوق

ة العادلة للصناديق بنفس المبلغ وبالتالي، ال يوجد أي تأثير على أداء الشركة. يتحمل حاملو الوثيقة مخاطر والتغير في القيم بوحدات المربوطةالمطلوبات 

 السوق المباشرة.

 

 مخاطر إعادة التأمين ي(
 

مة. إن هذه مطالبات تأمين ضختقوم الشركة بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين، لتقليل تعرضها لخسائر مالية محتملة التي قد تنشأ عن 

افية. يتم جزء كبير إض اإلتفاقيات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم بالخسائر المحتملة والتي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو

لدى الشركة معامالت بالعمالت األجنبية  .ادة تأمين فائض الخسارةمن عمليات إعادة التأمين بموجب إتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين إختيارية وإع

 فيما يتعلق بأنشطة إعادة التأمين.

 



 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31في 

 

 

57 
 

  )تتمة(إدارة المخاطر  27
 

 :ما يليفير المعايييتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة المخاطر واالكتتاب. تتلخص هذه 

 

أو ما  (BBBالحد األدنى من تصنيف ائتماني مقبول صادر عن وكاالت تصنيف عالمية معترف بها مثل )"ستاندرد آند بورز"( والذي يجب أال يقل عن ) أ.

 . يعادلها

 التأمين معينة.إعادة سمعة شركات  ب.

 خبرة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. ج.

 

 مخاطر السوق  ك(
 

لناتجة عن مخاطر ا مثل مخاطر السوق في مخاطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلكتت

و عوامل تؤثر على جميع األدوات أسعار العموالت أو مخاطر العمالت(. سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية المعينة أو بمصدرها أ

 .المالية المماثلة المتداولة في السوق

 

ن مخاطر السوق م يتعلق تعرض الشركة لمخاطر السوق باستثماراتها المدرجة المتاحة للبيع والتي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تحد الشركة

 ينعكس بالتكلفة أو سعر البيع، ال مسجلة غير مدرجة استثماراتفي األسواق المالية. كما تمتلك الشركة  من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات

 تأثير التغيرات في سعر األسهم إال عندما يتم بيع األداة أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم سوف تتأثر قائمة الدخل.
   

لمبين يؤثر على حقوق الملكية على النحو اس، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، المدرجة المتاحة للبيع في سعر السوق لالستثمارات ٪1إن التغير بنسبة 

 أدناه:
 

 أسعار السوق التغير في 
التأثير على قائمة التغيرات 

 في حقوق الملكية

 لاير سعودي  

   

2021 +1٪ 7,390,401 

 -1٪ (7,390,401) 

   

2020 +1٪ 6,829,958 

 -1٪ (6,829,958) 
 

 هدات عتاالتزامات المحتملة وال .28
  

 كما يلي: هي الشركة المحتملة التزاماتإن  أ(

 
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي

 15,940,000 15,940,000 خطابات ضمان
 

 الدعاوى واللوائح القانونية  ب(
 

ائية للمطالبات النه النتائجتوقع أو تحديد غير الممكن عمليا خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من  لدعاوي قضائيةتعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع 

 .إن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه اإلجراءات )بما في ذلك الدعاوى( سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة ونتائجهاالقانونية القائمة، 

  



 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31في 

 

 

58 
 

 يةمعلومات القطاعال .29

تها كمتخذ تشغيل صفتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة ب

 القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.
 

للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم إبالغ مجلس اإلدارة بها بطريقة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا 

 تتوافق مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
 

 .2020ديسمبر  31قياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو أساس ال
 

واالستثمارات المتاحة للبيع وأرصدة إعادة التأمين والممتلكات  ومودودات اخرى ال تشمل موجودات القطاعات النقد وما يعادله والمصاريف المدفوعة مسبقا

ستحقات متشمل مطلوبات القطاعات ال . الالمصنفةتم إدراجها ضمن الموجودات غير  الوديعة النظامية. وبالتالي من دخل مستحقوالمعدات والوديعة النظامية و

هاية الخدمة ن ومكافآة واحتياطي عجز األقساط واحتياطي األقساط اإلضافيذمم معيدي التأمين الدائنة ومتراكم مستحق الدفع الفائض الوالمطلوبات األخرى و

 دخل وإيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة. الوزكاة وضريبة 
 

 .إلى صانع القرار على أساس تراكمي وال يتم االفصاح عنها ضمن القطاعات ذات العالقةالمصنفة يتم تقديم تقرير عن الموجودات والمطلوبات غير 
 

 2021ديسمبر  31طاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في إن المعلومات المتعلقة بالق

 في ذلك التاريخ مبينة كما يلي: ةالمنتهي ةوإجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها للسن 2020ديسمبر  31و

 المركبات  : المركبات 

 الطبي : الطبي

 واإلنشاءات وتأمين المسؤولية والبحري الحريق والسرقة والمال : والحوادث الممتلكات

 التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد  : الحماية واالدخار
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  29

  

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين الحماية واإلدخار  والحوادث الممتلكات الطبي المركبات  

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

        2021ديسمبر  31كما في 

        موجودات

 408,042,959 - 408,042,959 11,917,528 122,456,519 155,801,302 117,867,610 أقساط التأمين المدينة، إجمالي 

 (61,712,179) - (61,712,179) - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 441,962,088 - 441,962,088 17,086,631 400,264,029 22,366,067 2,245,361 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 52,137,423 - 52,137,423 14,262,335 28,187,224 9,612,928 74,936 هاولم يتم اإلبالغ عنحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 128,937,475 - 128,937,475 20,420,210 63,734,509 44,782,756 - حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 20,749,602 - 20,749,602 (1,000,578) 6,237,912 4,868,612 10,643,656 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

 515,227,924 - 515,227,924 515,227,924 - - - الدخل )استثمارات مربوطة بوحدات(    

 1,077,980,800 726,143,704 351,837,096 - - - - الموجودات غير المصنفة 

 2,583,326,092       إجمالي الموجودات

        

  -      المطلوبات وحقوق الملكية

 510,039,419 - 510,039,419 22,860,424 418,599,165 38,966,804 29,613,026 مطالبات تحت التسوية 

 108,652,961 - 108,652,961 18,938,530 36,548,059 20,443,101 32,723,271 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 327,493,566 - 327,493,566 28,637,634 100,235,288 93,803,085 104,817,559 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,347,774 - 1,347,774 13,057 1,334,717 - - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 509,896,334 - 509,896,334 509,896,334 - - - مطلوبات مربوطة بوحدات

 414,603,014 24,025,209 390,577,805 - - - - مطلوبات غير مصنفة

 711,293,024 702,118,495 9,174,529 - - - - حقوق الملكية

 2,583,326,092       إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين الحماية واإلدخار  والحوادث الممتلكات الطبي المركبات  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 107,161,599  - 107,161,599  50,146,167  1,696,777 - 55,318,655 تجزئة –إجمالي أقساط مكتتبة 

 538,204,459  - 538,204,459  91,392,035  175,090,597 199,111,491 72,610,336 شركات –إجمالي أقساط مكتتبة 

 15,062,211  - 15,062,211  188,414  10,431,869 5,752 4,436,176 شركات صغيرة جدا –اجمالي اقساط مكتبية 

 36,761,188  - 36,761,188  768,864  13,114,397 2,932 22,874,995 شركات صغيرة –اجمالي اقساط مكتبية 

 65,925,646  - 65,925,646  1,839,247  29,987,792 2,726 34,095,881 متوسطةشركات  –اجمالي اقساط مكتبية 

 (294,335,576) - (294,335,576) (47,770,719) (147,529,596) (99,041,262)  6,001 أقساط إعادة تأمين مسندة    

 (16,799,071) - (16,799,071) -  (14,843,236) - (1,955,835) مصاريف فائض الخسارة

  1,374,634 -  1,374,634  1,374,634 - - - إيرادات أتعاب من استثمارات مربوطة بوحدات

  453,355,090 -  453,355,090  97,938,642  67,948,600  100,081,639  187,386,209 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (35,554,430) - (35,554,430) (2,322,834)  (109,936)  (12,105,058) (21,016,602) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

  417,800,660 -  417,800,660  95,615,808  67,838,664  87,976,581  166,369,607 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  4,868,942 -  4,868,942  263,874  4,603,292 -  1,776 عموالت إعادة التأمين

  (331,406,281) -  (331,406,281) (128,965,787) (7,052,744)  (63,022,477) (132,365,273) المطالبات والمنافع األخرى المدفوعةصافي 

  4,841,470 -  4,841,470 (974,138) (3,675,973)  (7,126,633)  16,618,214 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

  3,078,234 -  3,078,234 (58,361) -  2,104,938  1,031,657 التغيرات في احتياطي عجز األقساط 

 (3,025,577) - (3,025,577) (319,683) (762,704)  (1,943,190)  التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافي

  9,717,223 -    9,717,223  494,751 (2,242,036)  7,453,762 4,010,746 صافي التغيرات في مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها،

 8,218,017 - 8,218,017 8,218,017 -  - - التغير في المطلوبات المربوطة بوحدات

 45,308,193 - 45,308,193 45,308,193 -  - - خسارة غير محققة من االستثمارات المربوطة بوحدات

 (37,667,016) -  (37,667,016)  (1,264,339) (11,767,756)  (8,135,522) (16,499,399) تكاليف اكتتاب الوثائق

 (6,081,066) -  (6,081,066)     أتعاب الفحص واإلشراف

  115,652,799 - 115,652,799 18,318,335 46,940,743 17,307,459 39,167,328 صافي دخل االكتتاب

        مصنفةبنود غير 

 (4,251,304) - (4,251,304)     الديون المشكوك في تحصيلهامخصص 

 (116,827,625) (2,293,429) (114,534,196)     مصاريف عمومية وإدارية

  15,039,009  10,983,327  4,055,682     دخل استثمارات

  7,738,605 -  7,738,605     إيرادات أخرى

 17,351,484       والضريبة ، الزكاةالتخصيصقبل  للسنة الدخلصافي 
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 الحماية واإلدخار  والحوادث الممتلكات الطبي المركبات  
 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

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

        2020ديسمبر  31كما في 

 موجودات
    

 
  

  462,211,671 -  462,211,671  26,596,160  128,561,411  110,635,785  196,418,315 أقساط التأمين المدينة، إجمالي

 (57,822,881) - (57,822,881) - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  501,314,767 -  501,314,767  9,848,020 471,585,853  14,770,842  5,110,052 التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

  57,566,257 -  57,566,257  10,560,765  21,807,392  25,203,659 (5,559) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  103,362,771 -  103,362,771  13,478,961  48,395,981  41,277,120  210,709 مكتسبةحصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير 

  12,903,209 -  12,903,209 (1,959,873)  3,590,495  3,821,722  7,450,865 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

  524,059,821 -  524,059,821  524,059,821 - - - الدخل )استثمارات مربوطة بوحدات(   

 1,028,303,779  720,167,326 308,136,453 - - - - الموجودات غير المصنفة

 2,631,899,394        إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية 

  574,233,568 -  574,233,568  14,647,675  486,245,014  24,244,947  49,095,932 مطالبات تحت التسوية

  123,799,018 -  123,799,018  15,731,712  27,926,194 43,487,589  36,653,523 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  266,364,432 -  266,364,432  19,373,550  84,786,822  78,192,392  84,011,668 أقساط تأمين غير مكتسبة

  2,829,659 -  2,829,659  12,662  2,815,221 -  1,776 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  518,114,351 -  518,114,351  518,114,351 - - - مطلوبات مربوطة بوحدات

 431,820,106  18,619,460 413,200,646 - - - - مطلوبات غير مصنفة

 714,738,260  701,547,866  13,190,394 - - - - حقوق الملكية

 2,631,899,394        إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  29

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين الحماية واإلدخار  والحوادث الممتلكات الطبي المركبات 

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

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  132,605,373 -  132,605,373  56,805,513  35,331,077 -  40,468,783 تجزئة –إجمالي أقساط مكتتبة 
  419,272,484 -  419,272,484  66,935,163  96,851,491  173,944,515  81,541,315 شركات –إجمالي أقساط مكتتبة 
  5,989,070 -  5,989,070  372,624  1,554,969  160,799  3,900,678 شركات صغيرة جدا –إجمالي أقساط مكتتبة 
  45,924,546 -  45,924,546  264,571  22,435,136  906,857  22,317,982 شركات صغيرة –إجمالي أقساط مكتتبة 
  70,939,644 -  70,939,644  1,505,031  34,526,490  1,279,806  33,628,317 متوسطة –إجمالي أقساط مكتتبة 

 (235,541,616) - (235,541,616) (30,901,142) (109,455,119) (94,902,475) (282,880) أقساط إعادة تأمين مسندة
 (14,484,569) - (14,484,569) - (11,297,036) - (3,187,533) مصاريف فائض الخسارة

  1,242,769 -  1,242,769  1,242,769 - - - إيرادات أتعاب من استثمارات مربوطة بوحدات

 425,947,701 - 425,947,701  96,223,531  69,947,008  81,390,500  178,386,662 صافي أقساط التأمين المكتتبة

  93,319,084 -  93,319,084 (1,476,198) (17,790,800)  1,926,247   110,659,835 أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي التغيرات في

  519,266,785 -  519,266,785  94,747,333 52,156,208  83,316,747 289,046,497 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  9,812,624 -  9,812,624  612,228 9,162,917  4,690  32,789 عموالت إعادة التأمين
 (403,645,944) - (403,645,944) (109,237,309) (6,304,519) (50,117,866) (237,986,250) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

  27,819,745 -  27,819,745 (1,636,375) (3,381,127)  1,075,613  31,761,634 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

  2,692,320 -  2,692,320 (1,333,904) - (2,448,198) 6,474,422 التغيرات في عجز األقساط االحتياطي

 (16,388) - (16,388) - (16,388) - - التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافي

 (21,751,033) - (21,751,033) (3,146,221) (3,596,353) (10,366,149) (4,642,310) التغيرات في مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، صافي

 17,300,766 - 17,300,766 17,300,766 - - - التغير في المطلوبات المربوطة بوحدات

 14,182,293 - 14,182,293 14,182,293 - - - خسارة غير محققة من االستثمارات المربوطة بوحدات

 (55,071,599) - (55,071,599) (3,840,739) (17,282,713) (9,815,484) (24,132,663) اكتتاب الوثائقتكاليف 

 (5,136,631) - (5,136,631) - - - - أتعاب الفحص واإلشراف 

  105,452,938 -  105,452,938 7,648,072 30,738,025 11,649,353 60,554,119 صافي دخل االكتتاب

        بنود غير مصنفة
 (3,306,054) - (3,306,054)     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (136,339,356) (1,018,898) (135,320,458)     مصاريف عمومية وإدارية
  11,442,114  7,483,712  3,958,402     دخل استثمارات
  5,117,953 -  5,117,953     إيرادات أخرى

 (17,632,405)       الزكاة والضريبةو التخصيصقبل  للسنة الخسارةصافي 
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 معلومات اضافية .30

 قائمة المركز المالي أ(

 لاير سعودي 

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31

 

 جمالياإل عمليات المساهمين التأمين عمليات جمالياإل عمليات المساهمين التأمين عمليات 

 الموجودات
      

  325,046,225  137,406,667  187,639,558 160,979,644 120,946,723 40,032,921 النقد وما يعادله

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

  144,090,776  11,208,061  132,882,715 202,209,214 3,516,223 198,692,991 أخرى   

  404,388,790  -  404,388,790 346,330,780 - 346,330,780 أقساط التأمين المدينة، صافي

  74,029,044  -  74,029,044 83,779,407 - 83,779,407 ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي
 حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 تحت التسوية   
441,962,088 - 441,962,088 501,314,767  -  501,314,767  

 حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  57,566,257 52,137,423 - 52,137,423 المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   

-  
57,566,257  

 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين 

 128,937,475 غير مكتسبة   

- 

128,937,475 103,362,771  

-  

103,362,771  

  12,903,209  -  12,903,209 20,749,602 - 20,749,602 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

  3,730,142  -  3,730,142 844,193 - 844,193 ستخدام الحق اموجودات 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 515,227,924 خالل قائمة الدخل )استثمارات   

 

515,227,924  

 

 

 524,059,821  - 524,059,821 - - - مربوطة بوحدات(   

  404,481,591  257,772,154  146,709,437 552,951,331 410,306,918 142,644,413 استثمارات متاحة للبيع

 5,825,970 5,825,970  7,668,495 7,668,495 - ضريبة موجودات مؤجلة، صافي

  9,527,586   9,527,586 7,968,658 - 7,968,658 ممتلكات ومعدات، صافي

  60,000,000  60,000,000  - 60,000,000 60,000,000 - نظاميةوديعة 

  1,572,445  1,572,445  - 1,579,858 1,579,858 - دخل مستحق من وديعة نظامية

 المطلوب إلى/من عمليات التأمين/  
 -  246,382,029 (246,382,029) - 122,125,487 (122,125,487) *عمليات المساهمين    

 2,631,899,394 720,167,326 1,911,732,068 2,583,326,092 726,143,704 1,857,182,388 الموجوداتإجمالي 

       المطلوبات
  165,432,785  2,347,493  163,085,292 103,619,228 1,324,619 102,294,609 مصاريف مستحقه ومطلوبات أخرى

  15,092,678  -  15,092,678 11,816,069 - 11,816,069 فائض متراكم مستحق الدفع

  202,216,042  -  202,216,042 246,066,437 - 246,066,437 ذمم معيدي التأمين الدائنة

  266,364,432  -  266,364,432 327,493,566 - 327,493,566 أقساط تأمين غير مكتسبة

  2,829,659  -  2,829,659 1,347,774 - 1,347,774 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  574,233,568  -  574,233,568 510,039,419 - 510,039,419 مطالبات تحت التسوية 

  123,799,018  -  123,799,018 108,652,961 - 108,652,961 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  3,362,331  -  3,362,331 997,804 - 997,804 مطلوبات عقود إيجار

  9,039,013  -  9,039,013 5,960,779 - 5,960,779 األقساطاحتياطي عجز 

  1,385,708  -  1,385,708 4,411,285 - 4,411,285 احتياطيات أقساط إضافي

  518,114,351  -  518,114,351 509,896,334 - 509,896,334 مطلوبات مربوطة بوحدات

  19,019,582  -  19,019,582 19,030,822 - 19,030,822 التزامات نهاية الخدمة للموظفين

 14,699,522 14,699,522  - 21,120,732 21,120,732 - الزكاة وضريبة الدخل

  1,572,445  1,572,445  - 1,579,858 1,579,858 - لساماإيرادات 

 1,917,161,134 18,619,460 1,898,541,674 1,872,033,068 24,025,209 1,848,007,859 إجمالي المطلوبات

       حقوق الملكية
  600,000,000  600,000,000 - 600,000,000 600,000,000 - رأس المال

  16,310,624  16,310,624 - 16,310,624 16,310,624 - عالوة اإلصدار

  20,743,607  20,743,607 - 21,867,493 21,867,493 - احتياطي نظامي

 47,676,744 47,676,744  - 52,172,287 52,172,287 - أرباح مبقاة

 احتياطي اكتواري اللتزامات 

 3,597,830 -  3,597,830 3,392,704 - 3,392,704 نهاية الخدمة للموظفين   

 26,409,455 16,816,891 9,592,564 17,549,916 11,768,091 5,781,825 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 714,738,260 701,547,866 13,190,394 711,293,024 702,118,495 9,174,529 إجمالي حقوق الملكية

       

 2,631,899,394 720,167,326 1,911,732,068 2,583,326,092 726,143,704 1,857,182,388 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

       

 

 يتم إدراج هذه البنود في قائمة المركز المالي.لم *
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 معلومات اضافية 30

 ب( قائمة الدخل

 لاير سعودي 

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر 31
 

 جمالياإل عمليات المساهمين عملياتالتأمين جمالياإل عمليات المساهمين التأمين عمليات 

  اإليرادات
  

   
  674,731,117  -   674,731,117 763,115,103 - 763,115,103 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  (233,697,568)  -  (233,697,568) (293,165,763) - (293,165,763) أقساط إعادة تأمين مسندة خارجيا

 (1,844,048)  -  (1,844,048) (1,169,813) - (1,169,813) أقساط إعادة تأمين مسندة محليا

 (14,484,569)  -  (14,484,569) (16,799,071) - (16,799,071) مصاريف فائض الخسارة

 إيرادات أتعاب من استثمارات 

 1,374,634 مربوطة بوحدات   

- 
1,374,634 1,242,769   -  1,242,769  

  425,947,701  -   425,947,701 453,355,090 - 453,355,090 صافي أقساط التأمين المكتتبة

  142,333,898  -   142,333,898 (61,129,134) - (61,129,134) المكتسبة التغيرات في أقساط التأمين غير

 التغيرات في حصة معيدي التأمين 

 (49,014,814)  -  (49,014,814) 25,574,704 - 25,574,704 من أقساط غير المكتسبة   

  519,266,785  -   519,266,785 417,800,660 - 417,800,660 صافي أقساط التأمين المكتسبة

       

  9,812,624  -  9,812,624 4,868,942 - 4,868,942 إعادة التأمينعموالت 

  529,079,409  -  529,079,409 422,669,602 - 422,669,602 صافي اإليرادات

       

       تكاليف و مصاريف االكتتاب

  (441,541,109)  - (441,541,109) (469,821,699) - (469,821,699) إجمالي المطالبات المدفوعة

  (96,326,838)  - (96,326,838) (117,405,672) - (117,405,672) استردادات وإستحقاقات 

 (23,615,412)  - (23,615,412) (21,675,126) - (21,675,126) مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

  حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 277,496,216 المدفوعة   

- 
277,496,216 157,837,415  -  157,837,415  

 صافي المطالبات والمنافع األخرى 

 (331,406,281) المدفوعة   

- 
(331,406,281) (403,645,944) -  (403,645,944)  

     -   

  (41,166,815)  - (41,166,815) 64,194,149 - 64,194,149 التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 في حصة معيدي التأمين من التغيرات
  68,986,560 (59,352,679) - (59,352,679) مطالبات تحت التسوية   

-  
68,986,560  

  2,692,320  -  2,692,320 3,078,234 - 3,078,234 التغير في احتياطي عجز األقساط

 التغيرات في احتياطيات األقساط
 (3,025,577) اإلضافي  

- 
(3,025,577) (16,388) 

-  
(16,388) 

 التغيرات في مطالبات متكبدة ولم يتم

 15,146,057 اإلبالغ عنها   

- 
15,146,057 (36,018,576) 

-  

(36,018,576) 

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من 

  14,267,543 (5,428,834) - (5,428,834) مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   

-  

14,267,543  

 صافي المطالبات والمنافع األخرى 

 (316,794,931) المتكبدة  

- 
(316,794,931) (394,901,300)  -  (394,901,300)  

  17,300,766  -  17,300,766 8,218,017 - 8,218,017 التغير في المطلوبات المربوطة بوحدات 

  ربح غير محقق من االستثمارات 
 45,308,193 المربوطة بوحدات   

- 
45,308,193 14,182,293  -  14,182,293  

 (55,071,599)  - (55,071,599) (37,667,016) - (37,667,016) تكاليف اكتتاب الوثائق 

 (5,136,631)  - (5,136,631) (6,081,066) - (6,081,066) أتعاب الفحص واإلشراف

 (423,626,471)  - (423,626,471) (307,016,803) - (307,016,803) إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 

  105,452,938  -  105,452,938 115,652,799 - 115,652,799 صافي دخل االكتتاب

       )مصاريف( / إيرادات أخرى 

 (3,306,055) - (3,306,055) (4,251,304) - (4,251,304) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  (136,339,356) (1,018,898) (135,320,458) (116,827,625) (2,293,429) (114,534,196) مصاريف عمومية وإدارية

  11,442,114  7,483,712  3,958,402 15,039,009 10,983,327 4,055,682 دخل استثمارات

 5,117,954   -  5,117,954  7,738,605  7,738,605 إيرادات أخرى

 (123,085,343)  6,464,814 (129,550,157) (98,301,315) 8,689,898 (106,991,213) إجمالي المصاريف األخرى

قبل  للسنةالدخل / )الخسارة( صافي 

 (17,632,405)  6,464,814 (24,097,219) 17,351,484 8,68,898 8,661,586 الزكاة والضريبةوالعائد، 

 إلى عمليات  صافي الفائض المحول

  -  (24,097,219)  24,097,219 - 7,795,427 (7,795,427) المساهمين    

)الخسارة(  للسنة بعد /الدخل صافي 

 (17,632,405) (17,632,405)  -  17,351,484 16,485,325 866,159 قبل الزكاة والضريبة التخصيص

 (10,267,741) (10,267,741)  -  (9,309,191) (9,309,191) - المحمل من الزكاة للسنة

 الوفر من ضريبة الدخل  / )المحمل( 

 552,513  552,513   -  (1,556,705) (1,556,705) -  للسنة، صافي   

 بعد  )الخسارة( للسنة / صافي الدخل

 (27,347,633) (27,347,633)  -  6,485,588 5,619,429 866,159 ، الزكاة والضريبة التخصيص   
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 قائمة الدخل الشامل ج(
 

 لاير سعودي 

 

  2020ديسمبر 31 2021ديسمبر  31
 

 التأمين عمليات 

 عمليات

 جمالياإل المساهمين عمليات التأمين عمليات جمالياإل المساهمين

       

)الخسارة( للسنة بعد  الدخل / صافي

 (27,347,633) (27,347,633) - 6,485,588 5,619,429  866,159 الزكاة والضريبة

 االخر الدخل الشامل

       

 بنود التي لن يعاد تصنيفها في قائمة
       الدخل في سنوات الحقة   

 إعادة قياس التزامات منافع    -

 مكافآة نهاية  –الموظفين       

 (230,658) - (230,658)  (205,126) -  (205,126)  الخدمة      

       

بنود التي يمكن إعادة تصنيفها 
       سنوات الحقةلقائمة  الدخل في 

       استثمارات متاحة للبيع:

  15,898,904  10,249,433 5,649,471 (9,912,088) (6,101,349) (3,810,739) صافي التغير في القيمة العادلة -

 ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغيير  -

 (1,688,050) (1,088,223) (599,827) 1,052,549 647,948 404,601 في القيمة العادلة       

 / )الخسارة( إجمالي الدخل

 (13,367,437) (18,186,423) 4,818,986 (2,579,077) 166,028 (2,745,105) للسنة ةالشامل   

       :التسوية

 ناقص: صافي الدخل العائد لعمليات 

 -   (866,159)   التأمين   

 (13,367,437)   (3,445,236)   للسنة ةاجمالي )الخسارة( الشامل
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 (تتمة)معلومات اضافية  30
 قائمة التدفقات النقدية د(
 

 لاير سعودي 

  2020ديسمبر 31 2021ديسمبر  31 
 جمالياإل عمليات المساهمين عمليات التأمين جمالياإل عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 للفترة قبل التخصيص  الدخل / )الخسارة( صافي 

 (17,632,405) (17,632,405)  - 17,351,484  16,485,325  866,159  والزكاة وضريبة دخل   
       تعديالت لبنود غير نقدية وبنود أخرى:

  3,257,176  -  3,257,176 3,864,229  -  3,864,229  استهالك ممتلكات ومعدات
 3,046,086  - 3,046,086  2,885,949  -  2,885,949  استخدام موجوداتإطفاء حق 

 646,813  - 646,813  543,172  288,887  254,285  إطفاء عالوة االستثمارات 
 مخصص ديون مشكوك في

 (1,375)  - (1,375) 362,006  -  362,006  تحصيلها ألرصدة إعادة التأمين المدينة   
 (3,950)  -  (3,950) (138,454) -  (138,454) ممتلكات ومعداتربح من بيع 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ألقساط 
  2,735,966  -  2,735,966 3,889,298  -  3,889,298  التأمين المستحقة ومبالغ مشطوبة  

  4,122,027  -  4,122,027 2,497,443  -  2,497,443  مخصص التزامات مكافأة نهاية الخدمة
 غير محقق عن استثمارات  ربح
 (14,182,293)  - (14,182,293) (45,308,193) - (45,308,193) مربوطة بوحدات   

 472,439  - 472,439  447,261 - 447,261 تكلفة تمويل مطلوبات إيجار
    (3,803,941) - (3,803,941) فائض أعيد اكتتابه

 -  24,097,219 (24,097,219) -  (7,795,427) 7,795,427  التأمين*حصة المساهمين من فائض عمليات 
 (26,388,531)  8,978,785 (17,409,746) (24,004,330) 6,464,814 (17,539,516) 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (3,491,768)  - (3,491,768) (10,112,369) -  (10,112,369) ذمم معيدي التأمين المدينة

  13,461,521  -  13,461,521 54,168,712 - 54,168,712 أقساط التأمين المدينة

  49,014,814  -  49,014,814 (25,574,704) -  (25,574,704) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  (68,986,560)  -  (68,986,560) 59,352,679  -  59,352,679  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم 

 (14,267,543)  - (14,267,543) 5,428,834  -  5,428,834  يتم اإلبالغ عنها   

  14,016,341  -  14,016,341 (7,846,393) -  (7,846,393) تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

  28,236,330  -  28,236,330 54,140,090  -  54,140,090  مربوطة بوحداتاستثمارات 

  (71,600,571) (8,511,396) (63,089,175) (58,118,438) 7,691,838 (65,810,276) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 14,947,219  1,903,602  13,043,617 (61,813,557) (1,022,874) (60,790,683) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  6,616,919  -  6,616,919 43,850,395  -  43,850,395  ذمم معيدي التأمين الدائنة
 (142,333,898)  - (142,333,898) 61,129,134  -  61,129,134  أقساط تأمين غير مكتسبة

 (4,518,114)  - (4,518,114) (1,481,885) -  (1,481,885) عمولة معيدي التأمين غير مكتسبة
 (17,300,766)  - (17,300,766) (8,218,017) - (8,218,017) مطلوبات مربوطة بوحدات

  41,166,815  -  41,166,815 (64,194,149) -  (64,194,149) مطالبات تحت التسوية 
  36,018,576  - 36,018,576 (15,146,057) -  (15,146,057) مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 (2,692,320)  - (2,692,320) (3,078,234) -  (3,078,234) احتياطي عجز األقساط
  16,388  -  16,388 3,025,577  -  3,025,577  احتياطيات أقساط إضافي

 (7,545,877) 15,647,749 8,101,872 (139,093,153) (142,980)  (139,236,133) 
  (2,181,001)  - (2,181,001) (2,691,329) -  (2,691,329) نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينالتزامات 

 (594,788)  - (594,788) (338,827) - (338,827) الفائض المدفوع لحملة الوثائق
 (24,000,408) (24,000,408)  - (5,234,662) (5,234,662)  زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 / الناتج من األنشطة  )المستخدم في(صافي النقد 
 (166,012,330) (24,143,388) (141,868,942) (162,946) 10,413,087 (10,576,033) التشغيلية   

       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (30,000,000) (30,000,000)  - (172,500,000) (172,500,000) -  إضافات إلى استثمارات متاحة للبيع

  26,250,000  26,250,000  - 13,575,000  13,575,000  -  متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 
  3,950  -  3,950 138,454  -  138,454  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (4,765,982)  - (4,765,982) (2,305,301) -  (2,305,301) ممتلكات ومعداتل إضافات
 (8,512,032) (3,750,000) (4,762,032) (161,091,847) (158,925,000) (2,166,847) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

       
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 مطلوب من/ إلى )عمليات التأمين/ 
  -  (250,118,445) 250,118,445   132,051,969  (132,051,969) عمليات المساهمين(*   

 (2,894,339)  -  (2,894,339) (2,811,788) -  (2,811,788) مطلوبات عقود إيجار مدفوعة

 (40,000,000) (40,000,000)   -     زيادة في واديعة النظامية

 (6,400,691)  (6,400,691)   -     تكلفة المعامالت المتعلقة بزيادة رأس المال

  400,000,000   400,000,000   -     زيادة رأس المال
 الناتج من/ صافي النقد )المستخدم في(

 350,704,970 103,480,864  247,224,106  (2,811,788) 132,051,969  (134,863,757)  األنشطة التمويلية   
 176,180,608  75,587,476  100,593,132  (164,066,581) (16,459,944) (147,606,637) صافي التغير في النقد وما يعادله

  148,865,617  61,819,191  87,046,426 325,046,225 137,406,667 187,639,558 النقد وما يعادله في بداية السنة 

 325,046,225  137,406,667 187,639,558 160,979,644 120,946,723 40,032,921 النقد وما يعادله في نهاية السنة

       معلومات غير نقدية:
 (15,898,904) (10,249,433) (5,649,471) 9,912,088 6,101,349 3,810,739 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  –إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
 230,658  -  230,658  205,126  205,126 مكافآة   نهاية الخدمة   

 1,688,050  1,088,223  599,827  (1,052,549) (647,948) (404,601) ضريبة دخل مؤجلة

 يتم تضمين هذه البنود في قائمة التدفقات النقدية.  م* ل
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