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 عام -1

/ق 98مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  (شركة مساهمة سعودية)شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ، 

هـ 1433ربيع األول  27بتاريخ  4030223528م(، وبموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ربيع األول  16وتاريخ 

 الرئيسي المسجل:الشركة فيما يلي عنوان  م(.2012فبراير  19)الموافق 
 

 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني

 الروضة  حيشارع االمير سلطان، 

 3528ص.ب. 

 23435جدة: 

 المملكة العربية السعودية 
 

 فيما يلي فرع الشركة:

 رقم السجل التجاري  الفرع

 1010421871  الرياض

بية لشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة العراألساسي ل للنظامتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقاً 

 للشركة الكتتاب أعمال التأمين الطبي فقط.السعودية، تم الترخيص 
 

 27( بقانون مراقبة شركات التأمين التعاونية )قانون التأمين(. في 49(، صدر قرار ملكي رقم )م/2011يونيو  29هـ )الموافق 1432رجب  27في 

تطبيق هذا القانون( بإصدار  لالزمة ومسؤولة عنة ذات الصالحيات اكجه سابقاً( مؤسسة النقد العربي السعودي) قام البنك المركزي، 2012فبراير 

 رخصة مزاولة العمل للشركة في المملكة العربية السعودية. 
 

جدوى  وذلك لتقييم، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، 2020نوفمبر  15هـ الموافق 1442ربيع األول  29في 

الفنية والمالية والقانونية واالكتوارية لنواحي لالتحقق والفحص كلتا الشركتين تشاركا في إجراءات  2020ديسمبر  31الشركتين. كما في  اندماج

 . لعملية الدمج المقترحةالشروط واألحكام  فيما يتعلق بتفاصيل غير ملزمةوالدخول في مناقشات 
 

 أسس اإلعداد -2
 

 عرضأسس ال -أ
 

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، و المعايير  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية 

 .السعودية للمحاسبين القانونيين واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
 

 

ائمة ق ( باإلضافة إلى مبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا قياس قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة.4االستمرارية )إيضاح وفقا لمبدأ المالية  قوائمتم إعداد ال

ومافي  متداولة: النقدرقام التالية تصنف بشكل عام كغير متداولة. ولكن األات بصيغة متداولة ولوبوالمط ظهر الموجوداتتالمركز المالي للشركة ال 

سبة، غير مكتمن اقساط تأمين تأمين حصة معيدي ال ،بالصافي تأمينمطلوب من معيدي الأقساط تأمين مدينة، ، تثمار في ودائع مرابحةحكمه، االس

ستحقة، ممصاريف ، معيدي التأمين والوسطاء ،لحاملي الوثائقمطلوب وموجودات آخرى،  اأمين مؤجلة، مصروفات مدفوعة مقدمتكاليف اقتناء وثائق ت

عجز  بدة الغير مبلغ عنها، احتياطيكتلبات تحت التسوية والمطالبات الممطاوعموالت إعادة تأمين،  غير مكتسبةتأمين  أقساط ،التزامات عقود االيجار

 عويضاتتالحسابات التي تصنف كغير متداولة: المستحقة. أما فيما يلي وضريبة الدخل أقساط التأمين، وأي احتياطات فنية آخرى باإلضافة إلى الزكاة 

ن يمة العادلة مبالق مصنفة استثمارات الوديعة النظامية، علىالعمولة المستحقة  ،أرصدة األطراف ذو العالقة، التزامات عقود االيجار ،نهاية الخدمة

 ممتلكات ومعدات والموجودات الغير ملموسة.، أصول حق إستخدامالوديعة النظامية،  استثمارات متاحة للبيع،، خالل قائمة الدخل
 

التأمين في المملكة العربية السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم نفس  قوانينوفقًا لما تقتضيه 

بشكل واضح إلى أي نشاط في  والمصروفات(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات 32المالية )إيضاح  القوائمية في المعلومات التكميل

 .الحسابات المعنية. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة
        

 توزيعة كالتالي: وفقًا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم 

 %90 المساهمون

 %10 حملة الوثائق

 100% 
 

 في حالة نشوء عجز عن عمليات التأمين فإن إجمالي العجز يتم تحمله من قبل عمليات المساهمين.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 

 أسس العرض )تتمة( -أ
 

 

فحات من الصإن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم عرضها في 

. تتطلب سعودي"ركزي ال"البنك الملالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة عن قديمها كمعلومات مالية تكميلية من القوائم المالية تم ت 57إلى  15

ين مالفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأ "البنك المركزي السعودي" اللوائح التنفيذية الصادرة عن

ن لعمليات التأمين وعمليات المساهميفإن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة  ، وعمليات المساهمين. وبالتالي

 المشار إليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك العمليات.

 

 عملياتالخاصة بيتم دمج األرصدة والمعامالت لعمليات التأمين مع تلك ، لتقرير الماليل الدولية معاييرالالمتوافقة مع  عند إعداد هذه القوائم المالية

خالل الدمج يتم حذف أي معامالت داخلية بين قسمي الشركة. يتم أيضا توحيد السياسات المحاسبية المتبعة من قبل عمليات التأمين  .المساهمين

 معامالت المتشابهة تحت ظروف متماثلة.والمساهمين لل

 
 والعرض عملة التشغيل -ب

 

عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي، ألقرب  هتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي باعتبار

 ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
 

 السنة المالية -ج
 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
 
 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات  -د
 

 نيتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات و األحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات المصرح عنها، واإلفصاح ع

ت و المصاريف المصرح عنها خالل سنة التقرير المالي. و بالرغم الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادا

عن تلك  لفمن أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث و الظروف الحالية، إال أن النتائج الفعلية قد تخت

 التقديرات.
 

على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة يتم تقييم التقديرات واالحكام بشكل مستمر باالعتماد 

 بموجب الظروف.
 

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

 .الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين النهائي اإللتزام (1

النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من مصادر  اإللتزاماتإن تقدير  

ديرات في نهاية إجراء التقعدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات. يتم 

تكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ مالسنة المالية لكالً من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات ال

في نهاية كل فترة مالية،  .کةرلشالی إلمبلغة اية ردلفت اللحاالت مالتقييت اخالدمدام باستخالمبلغ عنها عة وفدلمر اغيت الباطلمر التزام ايدتقم يتعنها. 

 يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.
 

ي حدث غ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي، والذهو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبال غير المبلغ عنهاإن المخصص للمطالبات المتكبدة 

األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات  الطريقةفيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تتمثل 

ة من لتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية. يستخدم االكتواريين مجموعالمتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة ل

تواري كالطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه المخصصات. كما يستخدم الخبير اال

ة بالنسبة للقطاع الطبي. تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السن

 المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات )تتمة( -د
 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة  (2

ألقل من لمالية ودات اجولة للمدلعاالقيمة افي ل صوامتر أو کبيض نخفاون هناك اما يکدعنت قيمتها نخفضد المالية قودات اجولمأن اکة رلشا تحدد

من  ٪30بة شهًرا أو أكثر طويلة األجل ويعتبر االنخفاض بنس 12تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير. تعتبر فترة 

ر السهم، والصحة عالتكلفة األصلية جوهريًا وفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلبات العادية في س

 لتمويلية.المالية للشركة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية وا
 

 الذمم المدينةانخفاض قيمة  (3

ا قً يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة وف

داد أو لسن اعز لعج، والماليم ايظلتندة اعاس أو إفالإلافي ن يدلمل اخديل أن حتمان، ايدمة للمالهالمالية ت اباولصعر اتعتبللشروط األصلية للمدينين. 

 ت قيمتها.نخفضد اينة قدلمم امذلأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر لتأخا
 

 الضريبة المؤجلة  (4

خدام الوفر إستوإمكانية بلية خاضعة للضريبة في حالة احتمالية وجود أرباح مستق المؤجلة في حالة واحدة فقط، وهي الضريبةبموجودات  يتم االعتراف

، حيث ان الشركة ال تتوقع وجود أرباح 2020ديسمبر  31. لم يتم توفير اي موجودات ضريبة مؤجلة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في الضريبي

  ضريبية.  وفوراتمستقبلية خاضعة للضريبة تجعلها تستخدم اي 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (5

على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة  قائمة الدخل فياالستثمارات بالقيمة العادلة تستند 

 للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.
 

م. لتقييا طريقةدام باستخك، لف ذجة متاحة بخالدرلمر األسعاون اما ال تکدعنط أو نشوق سود جدم وية في حالة علمالدوات الة لألدلعاالقيمة د ايدتحم يت

ون حيثما ال تکماذج. وفي هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام الن

عندما تستخدم تقنيات التقييم )على سبيل المثال ، النماذج( لتحديد لمناسبة ت اضاراالفتس اساأعلی در تق، فإنها ة متاحة ظلقابلة للمالحاوق لست اخالدم

م اعتماد تيتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن الموظفين المسؤلين عن القيام بهذه االفتراضات. ي و القيم العادلة

ي، تستخدم العملجميع النماذج قبل استخدامها ، ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد 

ة بالشركلخاصة ن االئتماطر ا)مخان الئتماطر امخال مثت مجاالفي من االدارة القيام بتقديرات ب لطتتك، لذمع النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ و

 ت.اطتبارالت والتقلبال( والمقابطر الخوا
 

 (19 -فيروس كورونا )كوفيد آثار  (6

عودية. سبسبب اإلنتشار الواسع والسريع في العالم أصبحت تعد كجائحة. وهذه الجائحة أصابت منطقة الخليج العربي أيضا شاملة المملكة العربية ال 

ها، دالحكومات في جميع أنحاء العالم بذلوا مجهودات إليقاف إنتشار الفايروس. المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قامت بإغالق حدو

 وأطلقت برامج وإرشادات حول التباعد االجتماعي وأقرت بحظر تجوال على مستوى الدولة. 
 

حيث تمارس الشركة أعمالها  ومما تسببت به الجائحة من قامت إدارة الشركة بتقييم آثار الجائحة ردا على إنتشار الفايروس في دول الخليج العربي 

ة في المنطقة. وكان تقييم الشركة من أجل معرفة اآلثار على عمليات الشركة، وأتخذت مجموعة من التدابير إيقافات للحياة االجتماعية واالقتصادي

 االستباقية والوقائية لتضمن:
 

 .صحة وسالمة موظفيها والمجتمع الذي تمارس فيه الشركة عملياتها 

 .حماية استمرارية العمل في المملكة و الحفاظ عليه 
 

يمكن رؤيتها في المجال الطبي. كما هو الحال مع أي تقديرات وتوقعات واحتماالت حدوث شيء فهيا مبنية بشكل  19-من جائحة كوفيد اآلثار الواضحة 

تائج نكامل على األحكام والتطور المستمر لألوضاع والشكوك حول مدة وشدة الجائحة، فلذلك أي نتائج واقعية قد تختلف عن المتوقعة. يصعب توقع 

 جائحة بهذا الحجم واآلثار، ولهذا السبب سوف تستمر الشركة بمراجعة موقفها واآلثار المتعلقة بالجائحة بشكل مستمر. 
 

 احتياطات طبية فنية (7
لبية. خالل فترة سبناء على تقييم اإلدارة، إن قرار الحكومة بتحمل تكاليف معاجلة المواطنين والمقيمين قد ساهم بشكل كبير بخفض التكاليف وأي آثار 

زادت حاالت المطالبات بشكل  2020يونيو  21حظر التجوال شهدت الشركة تذبذب في عدد المطالبات المبلغ عنها، ولكن حالما انتهت فترة الحظر في 

دية تدفقات النقدية التعاقملحوظ مما كان من ضمن توقعات إدارة الشركة. وضعت إدارة الشركة الزيادة في المطالبات في عين االعتبار لتقديرات ال

 ألف 319 مبلغ بقيمة بتسجيلفي اختبارات كفاءة االلتزامات. بناء على النتائج قامت الشركة  2020ديسمبر  31حتى  الموقعةالمستقبلية لعقود التأمين 

 : ال شيء( كاحتياطي عجز أقساط تأمين. 2019لایر سعودي )

 

 موسمية العمليات -ـ ه

 .موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركةال توجد تغييرات 
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ة المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو معتمد في المملكة العربي القوائمإن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه 

وتعديالت المعايير الدولية إلعداد التقارير  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في المالية السنوية  القوائمخدمة في إعداد السعودية وتتفق مع تلك المست

)أ( التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي  3المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة 

ؤقت الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي تأثير على بيان التغيرات المكثف الم للشركة. تم إعادة تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض

إضافة لذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر األساسية لالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ،المفصح عنها في التقارير  في حقوق المساهمين للفترة.

. سوف تقوم االدارة بتقييم الحالة، وفرض تغييرات في الفترات المستقبلية في (6-2ظر إيضاح )ان 19-ضية، مقابل آثار جائحة كوفيدالمالية للسنة الما

 حال كان هناك حاجة لذلك. 

 

 ةلشركاالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها, المعتمدة من قبل  -أ

    :ل مجلس معايير المحاسبة الدوليةبتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبقامت الشركة 

   

وضيح وتتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي وتحديث التعاريف ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات 

 المفاهيم المهمة.بعض 

 ضاإلطار المفاهيمي المراجع يحتوي على بعض المفاهيم الجديدة، والتعاريف المحدثة، ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات، و توضح بع

 المفاهيم المهمة.

 

 تعريف األعمال – 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

وعملية موضوعية،   مجموعة متاكملة من األنشطة والموجودات يجب ان تضم على أقل تقدير، مدخلالتعديالت توضح انه لكي تعتبر كنشاط تجاري، 

يتواجد حتى من دون  حيث مجتمعين يؤثرون بشكل واضح على القدرة لخلق مخرج. باإلضافة إلى ذلك، التعديالت توضح ان النشاط التجاري يمكنه ان

  ضم جميع المداخيل والعمليات الخالقة للمخارج.

                                                   

 بشأن تعريف االهمية النسبية 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

النسبية تعتمد على طبيعية ومدى المعلومات، سواء كانت منفردة أو مضمومة مع التعديالت توفر تعريف جديد لألهمية النسبية، ويوضح أن األهمية 

 معلومات آخرى، في سياق القوائم المالية.

 

تصحيح قياس سعر  – 7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الفائدة

ات المعايير الدولية للمحاسبة في عملية من مرحلتين لتعديل االرشادتخوض مقاييس أسعار الفائدة حول العالم. مراجعة جوهرية وتصحيح ألكبر اليا يتم ح

 لتساعد في عملية التحويل من المعدالت المعروضة بين البنوك )ايبور(.

 ( 19 –امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بـ )كوفيد  – 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

، التعديل الذي يهتم 16التعديالت توفر امتيازات لعقود اإليجار عن طريق تطبيق االرشاد الخاص بتعديل اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .19-باالمتيازات المتعلقة بشكل مباشر بآثار جائحة كوفيد

 المذكور أعاله ال يحتوي على أي آثار جوهرية على القوائم المالية لهذه السنة.تبني التعديل 
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 وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب

 

توقع لمعايير والتفسيرات الصادرة ، والتي تتمثل اهي أدناه حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه. إن القائمة  وغير النافذةإن المعايير الصادرة 

 .تصبح نافذةالشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما 

 

 

 

 البيـــــــان تفسير  /المعيار
تاريخ السريان الفعلي للفترات 

 التي تبدأ في او بعد التاريخ أدناه
 ملخص للتعديل

المعيار الدولي للتقرير المالي 

 16و  4و  7و  9رقم 

الدولي  لمحاسبة معيار او

 )انظر ادناه( 39رقم 

 سعر الفائدةتعديل مؤشر 

 2021يناير  1 المرحلة الثانية  – المرجعي

التعديالت تؤثر على متطلبات محاسبة التحوط  هذه

مما يساهم في استمرارية التحوطات المتآثرة خالل 

فترة الشكوك قبل أن تتأثر بنود التحوط بتعديالت 

دوري للتعديل المعدل الفائدة المرجعي الحالي كنتيجة 

الفائدة المرجعي. هذه التعديالت تقوم  سعر لمؤشر

ر لبات الجديدة للمعياالمتطكما في  باإلفصاحأيضا 

الخاص بعالقات التحوط  7الدولي للتقرير المالي 

والتي قد تكون مستثناه من التعديالت للمعيار الدولي 

 .9للتقرير المالي 

 رقملمحاسبة  الدولي معيار ا

37 

 -عقود ذات مخاطر عالية 

 2022يناير  1  تكلفة الوفاء بالعقد

هذه التعديالت تحدد أن تكلفة الوفاء بعقد تتكون من 

التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد. هذه التعديالت تطبق 

طلباتها بجميع متبعد على العقود التي لم توفي الشركة 

في بداية فترة التقرير السنوية حيث تطبق هذه 

 التعديالت خالل هذه الفترة. 

المعيار الدولي للتقرير المالي 

و معيار  1و  9و 16رقم 

 41رقم  الدوليلمحاسبة  ا

تحسينات سنوية للمعايير 

الدولية للتقرير المالي 

 2022يناير  1 2018-2020

: التعديالت تزيل 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

توضيح التعويض للتحسينات على عقد اإليجار. 

: هذه التعديالت 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

" لتقييم %10اختبار "توضح أنه في حالة تطبيق 

 ، تقوم المنشآة بضم التكاليفمالئمة االلتزامات المالية

ط بين المنشآة و المقرض. هذه المدفوعة أو المستلمة فق

التعديالت ال تطبق بأثر رجعي وإنما تطبقها المنشآة 

على الحواالت التي تتم بنفس تاريخ تطبيقها للتعديالت 

 أو ما يلي التطبيق. 

: هذه التعديالت تلغي 41المعيار الدولي للمحاسبة 

متطلبات المعيار التي تفرض على المنشآة استبعاد 

 النقدية للضرائب وقت احتساب القييم العادلة.التدفقات 

: هذه التعديالت توفر 1المعيار الدولي للتقرير المالي  

تسهيالت إضافية للشركة التابعة التي تتبنى التعديالت 

ألول مرة في وقت الحق للشركة األم فيما يتعلق 

 بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي. 
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 )تتمة( وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب

 

 عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 نظرة عامة

 

، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين، و يحل محل المعيار الدولي 2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

 التأمين". ( "عقود4للتقرير المالي )

 

تقوم  أن يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط

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

 

 حال تحقق بعض المعايير المحددة،(  المشتقات الضمنية، في 1

 ( عناصر اإلستثمار المميزة، و 2

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

 

 .(15عيار الدولي للتقرير المالي )( و الم9يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 القياس

 

( ، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس 4على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( نماذج القياس المختلفة التالية:17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2015القائمة قبل شهر يناير 

 

 على "الفئات التأسيسية" التالية: سنةللج القياس يستند نموذ

 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من: (أ

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -

 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )اي الخصم( و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  -

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. -

 

إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في  يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم: خدمة التعاقديةهامش ال (ب

ها في بداية ؤالمستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفا

 يمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من :العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس الق

 

ود التأمين في قالتزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمات التعاقدية لمجموعة ع •

 ذلك التاريخ؛

 

  تاريخ.عقود التأمين في ذلك المجموعة التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على  •
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 )تتمة( عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

لسالب، و بالتالي يتم ايتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون ب

امش الخدمة ئدة يتراكم أيضا في همعدل الفاإدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. 

 تستخدم في البداية لتحدد القيمة الحالية للتدفقات المالية المتوقعة(. إضافة إلى ذلك،معدالت الخصم التعاقدية بمعدالت مغلقة منذ االعتراف األولي للعقد )

قية ي تمثل كمية المنافع المقدمة والتغطية المتوقعة خالل الفترة المتبسيتم إدراج هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة بناء على وحدات التغطية الت

 للمجموعة.

 

هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضا بـ"عقود المشاركة المباشرة"(. يتم عمل هذا التقييم  طريقة الرسوم المتغيرة

ية إضافة عاقدخدمات التلمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد و ال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش ال

 لتشمل:  السنةالى التعديل ضمن النموذج 

 

 ( التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.1

 ( التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.2
 

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل جوهري  توزيع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة 

أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. و بهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع  السنة وذجمالنعن 

ات المتكبدة. قابال للتطبيق من أجل قياس المطالب للسنةاألولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج القسط المستلم عند االعتراف 

عة سيتم النقدية المتوق تإال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقا

 دفعها / استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
 

 تاريخ السريان

 

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار  2017في مايو  .2023يناير  1تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخه الفعلي في 

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي تأجيل تاريخ سريان المعيار  2020مارس  17عقود التأمين. في  (17)الدولي للتقارير المالية 

. كما قرر مجلس معايير المحاسبة 2023يناير  1واحد إلى فترات إعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد ( لمدة عام 17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( لسنة إضافية من التأجيل ، مما يعني أنه يمكن تطبيقهما 9الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين المؤهلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية )

، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار  2020. في يونيو 2023يناير  1ول مرة في فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد على كال المعيارين أل

 17عقود التأمين. تهدف التعديالت إلى مساعدة الشركات على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 1ي تبدأ في أو بعد الذي يتضمن التعديالت من فترات التقارير السنوية الت 17وتسهيل شرح أدائها المالي. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لي للتقرير معيار الدوبإصدار تعليمات لمرحلة التصميم. يسمح بالتطبيق المبكر اذا تم تطبيق كالً من ال البنك المركزي السعوديقوم ي. 2023يناير 

 ."االدوات المالية" – 9االيرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي  – "15المالي 

 

 التحول 

 

طريقة  رايجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على المنشأة عندئذ اختي

 التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.
 

 العرض واالفصاح
 

 ، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -3

 )تتمة( وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب

 عقود التأمين )تتمة( -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 التأثير
 

يشمل و التأمينلنشاط ، والتي تتطلب تطوير وتصميم عمليات جديدة 17في مرحلة تصميم عملية التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي الشركة حاليًا 

لة مرح فياألساسية  النقاط. فيما يلي تخص الشركةتقييم مفصل ألي متطلبات و 17تطوير في النظام يخص تطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي أي 

 في كل مرحلة حتى اآلن: وخطة السير والتقدمالتصميم 

 

الجهات األساسية 

 لمرحلة التصميم 

 والتقدم العملخطة ملخص 

الحوكمة وإطار 

 الرقابة 

، والذي يشمل إنشاء لجنة توجيه اإلشراف 17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 الح.لتراقب التقدم في تطبيق وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المص

انات. الشركة بي ودليلالشركة في مرحلة تصميم نقاط العمليات لمرحلة التصميم والتي تشمل إنشاء سياسة بيانات شاملة  جهة العمليات 

في المراحل النهائية للتصميم الهندسي لمختلف األنظمة الفرعية. وتقدمت الشركة في مرحلة تقييم متطلبات العمل وتعمل 

 تحول وتقييم الموارد الجديدة.النهي العمليات المختلفة المساعدة في حاليا على اختيار المورد وفي نفس الوقت ت

الجهات الفنية 

 والمالية 

معينة ضمن أكملت الشركة سياسات مختلفة حول مجموعة من األمور المالية والفنية وبعد االنتهاء من اتخاذ سياسة 

المداوالت الواجبة بين أصحاب المصالح. حاليا تم قرارات السياسة تتخذ بعد إن ال. 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عن طريق لجنة توجيه اإلشراف. الموافقة على أغلب السياسات 

 تعمل الشركة مع أصحاب المصالح على وضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان لفترات التحول وما بعد التطبيق. خطة الضمان 

عقود التأمين وعقود معيدي  احتسابليسهل عملية  17المعيار الدولي للتقرير المالي  االحتسابتفكر الشركة باقتناء نظام  المحاسبية األنظمة

 . 17التأمين للتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .17 لم يتم االنتهاء بعد من اآلثار المالية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي التأثير المالي 

 األدوات المالية -( 9رقم ) لتقرير الماليلالمعيار الدولي 
 

 (. يعالج المعيار الجديد البنود التالية االتي تتعلق بالقوائم المالية:39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ) 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 

 التصنيف و القياس 

( منهًجا واحدًا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9المالية )يستخدم المعيار الدولي للتقارير 

 أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:

  الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال 

 غينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل المبل 

 القائم.

و يتم تدوير المكاسب و الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في  يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 حال تحقق الشرطين التاليين:

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية و بيع الموجودات المالية، و 

 ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم. الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات 
 

لي؛ يمكن ف األويتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك و عند االعترا

الفروقات  ضخالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيللمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من 

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء . المحاسبية بشكل جوهري

هذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب و الخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة ل

 األرباح في الربح أو الخسارة.
 

ة لإللتزام المالي لعادإضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة ال

ة باإللتزام ان الخاصالعائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتم

 حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة. الىفي الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي 
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات -3

 )تتمة( وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب

 )تتمة( األدوات المالية -( 9رقم ) لتقرير الماليلالمعيار الدولي 
 

 اإلنخفاض في القيمة
 

( الخسائر االئتمانية المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 9يعكس نموذج انخفاض القيمة بوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

ج خسائر االئتمان. بدال (، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادرا9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39)

 قعة في تاريخ كل ومن ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المت

 فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
 

 تاريخ السريان
 

"عقود  –( 4)الدولي للتقارير المالية . ومع ذلك ، إال أن التعديالت على المعيار 2018يناير  1هو  9تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية كان 

سبتمبر  12عقود التأمين ، المنشورة في  -( 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية ) -( 9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

لتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي ( ل4، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2016

التنفيذ.  حيز( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9للتقارير المالية )

 تقدم التعديالت خيارين بديلين و هما:
 

 ( حتى9الدولي للتقارير المالية ) . تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار1

 أ( تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو

المؤقت  م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء 2023يناير  1السنوي التي تبدأ في ب( فترات التقرير المالي 

يناير  1( إلى 4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9( و المعيار الدولي للتقارير المالية )17لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

طتها بشكل تي ترتبط أنشهناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت ال .م2023

 ( سابقا؛ أو:9دائم بالتأمين و لم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

( ، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية التي 9. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )2

 ود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.تظهر قبل تطبيق معيار عق
 

 م على: 2020يناير  1تقييم مفصل في بداية قامت الشركة بتنفيذ 

في ذلك عناصر الودائع أو  ( )بما4( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )1)

 المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها، و

تقييمات ل( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا إلى هذه ا2)

( حتى تاريخ دخول 9اعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. و بالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )استط

ئم المالية امعيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القو

 للشركة.
 

 تقييم التأثير
 

متعلقة بعقود موجودات و/ ذمم إعادة تأمين مستردة(  )تتضمن أقساط تأمين مدينة، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية 2020ديسمبر  31كما في 

. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة مليون لایر سعودي على التوالي 49.426 مليون لایر سعودي و 303.203بمبلغ التأمين 

مليون لایر سعودي(. ليس لدى  311.055: 2019مليون لایر سعودي ) 291.926 من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ

(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه الشيء: 2019) 2020ديسمبر  31في  كما موجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع الشركة أي

بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين و الطبيعة االسترتيجية الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص 

لغ األصلي و بالستثمارات حقوق الملكية. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من الم

 (.9للتقارير المالية )الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي 
 

 31. كما في 9ستكون بالقيمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعيار الدولي للتقرير المالي ستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبيعبالنسبة إل

خرى اآللية ماالموجودات البلغت تبلغ قيمة سندات الدين بالقيمة العادلة ال شيء وذات األمر مع التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة.  2020ديسمبر 

مليون. مخاطر  0.186مع تغير في القيمة العادلة خالل السنة بقيمة  2020ديسمبر  31 سعودي كما في مليون لایر 8.047 مبلغبالقيمة العادلة 

ذات مستوى منخفض  هي. الموجودات المالية للشركة 31مذكورة في إيضاح الاالئتمان، التركيز على مخاطر االئتمان وجودتها لهذه الموجودات المالية 

. 9. المذكور أعاله مبني على آثار ذات مستوى عالي لتحليل المعيار الدولي للتقرير المالي 2019و  2020ديسمبر  31من مخاطر االئتمان كما في 

عرضة للتغيير نتيجة تحليالت اكثر دقة أو في حال توفر معلومات إضافية في المستقبل. وهو هذا التحليل المبدئي مبني على المعلومات المتوفرة حاليا، 

. ولكن، ال يتوقع ان يكون 9تطبيق بعض التأثيرات الناتجة من متطلبات االنخفاض حسب المعيار الدولي للتقرير المالي  بعدتتوقع  الشركة بشكل عام

ي قيق. نحن فد هذا التأثير ذا أهمية كبيرة. في الوقت الحالي ال يمكن توفير توقع منطقي لتأثير تطبيق هذا المعيار حيث أن الشركة لم تقم بعمل تحليل

فيما يتعلق بنموذج الخسائر اإلئتمانية  9لمعيار الدولي للتقرير المالي صدد عملية تقدير مخاطر عدم األداء لبعض اتفاقيات معيدي التأمين بناء على ا

 المتوقعة بإستخدام الطريقة المبسطة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 ت المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:ج. السياسا

 

 عقود التأمين (1

مل الوثيقة اتقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر التأمين الهامة من ح

إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلبًا على حامل الوثيقة. كإرشادات عامة، تحدد الشركة مخاطر التأمين بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة 

 على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم يحدث الحدث المؤمن. ٪10 عن الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد

 

 تحقق اإليرادات (2
 

 لقسطاالعتراف با

ة بطريقة بيتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. يتم احتساب األقساط غير المكتس

 القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين.
 

لمکتسبة ر اغياط ص األقسفي مخصر لتغييتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن اتمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي  

 طرة.لمخارة افتدى ا علی مهبراف العتم ايترادات إليل إعتمادا على أن اخدلالی قائمة ذ إخؤي

 

 إعادة التأمين 

 يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديمتمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. 

وق لحقتنتهي اما دعنن لتأميدة اعات إباولطمودات أو جومد ستبعام ايتلكل من إعادة التأمين المفترضة والمسندة. األقساط والمطالبات على أساس إجمالي 

 ر.خطرف آلی د إلعقل انقم ما يتدعنأو تنتهي صالحيتها أو ية دلتعاقا

 

كز المالي. وتكون عبارة عن موجودات على شكل ودائع يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين جوهرية مباشرة من خالل قائمة المر

ة إعادة التأمين. ل شركأو مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من قب

 دل الفائدة الفعلية عند استحقاقها.يتم احتساب إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة مع

 

 االستثمار إيراد

 ة الفعلية.ديتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائ

 

 االرباحتوزيعات ايراد 

 حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استالم المدفوعات.يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات 

 

 المطالبات (3
 

والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة، والمبالغ المستردة األخرى.  الثالث للطرف و تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين

كاليف معالجة ت يمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي مع

من عليه أم ال. يتم إجراء مخصصات للمطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤ

كلفة تسوية تالمركز المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، يتم تكوين مخصص يستند إلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة في 

لمطالبات تظهر ا بالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإل

د التزاماتها عن لشركة باستبعام اال تقوذلك، على وة عالالمستحقة على أساس إجمالي ويتم عرض الحصة ذات الصلة لمعيدي التأمين بشكل منفصل. 

 لمالي.قائمة المركز ايخ رمن تاواحدة سنة ل خالالمطالبات فع جميع ديتم أن يتوقع حيث المدفوعة غير المطالبات 
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 عقود إعادة التأمين (4

إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة  يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود

تأمين لالتأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود ا

ة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها أصول مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها تصنف كعقود إعاد

زام في تالشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل( مدرجة في عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو ال

ي التأمين. دة المركز المالي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين ، والخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيقائم

ت باولطمودات أو جوم دستبعام ايتيتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. 

يخ رلقيمة في تاض انخفاإلجعة رامراء جم إيتر. خطرف آلی د إلعقل انقم ما يتدعنحيتها أو صالأو تنتهي ية دلتعاقوق الحقتنتهي اما دعنن لتأميدة اعاإ

أن عي علی وضومل ليود دجد وة عنلقيمافي ض نخفادث المالية. يحالسنة ل القيمة خالض انخفااعلی ر شؤما ينشأ مدعنرر متکو علی نحر أو يرتقل ک

ورة بصن لتأميدة اعاإکة رشن کة مرلشستستلمها التي المبالغ اعلی ر ألثس اقيان ما يمکدعند ولعقروط اشب جولقائمة بمالمبالغ رد اال تستد کة قرلشا

 ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق. إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة في قائمة الدخل عند تكبدها يتم تسجيل خسارة انخفاضقة. وثوم

 التأمين.
 

 تأمين مؤجلة ائقتكاليف اقتناء وث (5

غرار  ، علىايتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقًا لشروط عقود التأمين التي تتعلق به

مين" في أاألقساط المكتسبة. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ األخرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثيقة ت

في الموجودات عن  لمتضمنةقائمة الدخل. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية ا

راًرا تکر کثل أبشکر أو يرتقل يخ کرلقيمة في تاض انخفاإلجعة رامراء جم إيتطريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي. 

ف لتکاليء هذه افاإطيع رتسن يمکذه الوثائق، فإنه لهلمستقبلية ابحة رلمتعلقة بالت اضاراالفتق اتحقيم يتم لإذا لقيمة. ض انخفااعلی ر شؤميظهر ما دعن

ل. يتم أيًضا النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار خدلاقائمة إلى ضافية ر إنخفاض في القيمة إخسائتحويل يضاً ك ألب ذلطيتد قو

 مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 

 اختبار مالءمة المطلوبات (6

كاليف تل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد إستبعاد في تاريخ ك

دية المستقبلية عاقاقتناء وثائق التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية الت

ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طريق تكوين مخصص للخسائر 

 الناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولية وفقًا لذلك.
 

 ذمم مدينة (7

بلة ايتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين، ناقًصا مخصص ألي مبالغ غير ق

لمستلم أو المستحق. اللتحصيل. يتم إثبات أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل 

م يترداد، قابلة لالستون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلداث أو األحر اما تشيدعنولقيمة ض انخفاد ايدلتحن ينيدية للمرفتدلالقيمة اجعة رامم يت

کة في رلشم اما ال تتحکدينة عندلمة ادصرألد استبعام ايتل. خدلقائمة افي رى" ألخاية دارإلمومية والعت افارولمص"القيمة في ض انخفارة اخسال تسجي

لمتعلقة اية دلنقت افقادلتاجميع ر يرتمم يتق، أو عندما لمستحد اصيرلابيع د عندة عاون يکذي لر األمور، وهو اکذلمد اصيرلون التي تکاية دلتعاقوق الحقا

 "عقود التأمين". 4لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ضمن نطاق ا 7الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح  تعتبرل. مستقث ثالطرف لی د إصيربال
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 االستثمارات (8

 استثمارات متاحة للبيع -

تى تاريخ اإلستحقاق حإن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها 

هي القيمة ت مبدئيًا بالتكلفة، وأو القروض والذمم المدينة، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه اإلستثمارا

ات لتغير. تدرج اةالعادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادل

رات الستثماا -لة دلعاالقيمة التغير في ا"صافي تحت بند امل لشقائمة الدخل اآلخر في الشامل الدخل افي رات الستثمالهذه الة دلعاالقيمة اكمية في الترا

تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة تحت بند "الربح / )الخسارة( المحققة من لمتاحة للبيع". ا

و ارة بالعملة األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أاالستثمارات المتاحة للبيع". توزيعات األرباح والعموالت والربح/ الخس

عمليات المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار. يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة  -قائمة الدخل الشامل 

ي بيان الدخل الشامل ذو الصلة كمصروف انخفاض في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة لإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه ف

تدفقات يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى ال للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. 

لى ع إلة بالرجودلعاالقيمة تحديد ايتم ة، لمسعراغير رات بالنسبة لالستثماالمخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.  النقدية

ساليب أن مجموعة متنوعة مام باستخدتحديدها يتم اق النشطة، ألسوالة من دلعاالقيم اعلى ل لحصويمكن اال أو عندما مماثل ر ستثماإللسوقية القيمة ا

 لتقييم.ا
 

 العادلة.يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، يلزم وجود درجة من األحكام لتحديد القيمة 
 

 التصنيفإعادة 
 

كة غير قادرة، في شرتقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون ال

جودات المالية إذا كانت اإلدارة ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه المو

دينة مسموح ملديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى القروض والذمم ال

 درة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظوربها عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة وتكون اإلدارة لديها النية والق

ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على  أو حتى تاريخ االستحقاق.

نيف تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التص االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد

ى العمر المتبقي لتصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة ع

كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام  لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين الى قائمة الدخل.
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاإلستثمارات المحتفظ بها  -

إستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة کدارة إلل اقبن مم تعيينها ترة أو للمتاجظ بها محتفت کانإذا لفئة هذه افي رات الستثماف اتصنيم يت

ا في البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيله الدخل عند اإلعتراف األولي. يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض

 قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة.
 

 مطابقة للمعاييرت کان، إذا ئيدلمباف ارالعتد اعندارة، إلل اقبن مر ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثماص اتخصين يمک

س قيمتها قيان لتي ال يمکط وانشوق جة في سدرمر سعاد لها أجولتي ال تالملکية وق احقء أدوات باستثنا 39م قرلي دولالمحاسبة ر المبينة في معياا

 وق بها.ثومورة لة بصدلعاا
 

مة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائ

ثمارات المحتفظ ستفي قائمة الدخل للسنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باإل

قائمة الدخل. تظهر إيرادات العموالت الخاصة وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من بها بالقيمة العادلة من خالل 

 في قائمة الدخل. خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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 )تتمة( اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
 

 اعادة التصنيف 

قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء اإلستثمارات غير المشتقة، بخالف المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل   ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات

من خالل قائمة  ةتلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، يمكن إعادة تصنيفها من القيمة العادل

 عد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب، ويتم استيفاء الشروط التالية:الدخل )على سبيل المثال ، تجارياً( إذا لم ت
 

  د به للمتاجرة عنإذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، إذا لم يكن مطلوبًا تصنيف األصل المالي كمحتفظ

الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية في المستقبل المنظور أو حتى  األولي، فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى االعتراف

 استحقاقها.

  درة".لناظروف ال"افي ط فقن الفئة التجارية تصنيفها مدة عان إفيمک، ينةدلمم امذلروض والقف ايرتعق لمالية تحقودات اجولمن اتکم لإذا 

 

 محتفظ بها حتى االستحقاق -

 

ها حتى اإلستحقاق ب يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ

تكاليف المعاملة  لة بما في ذلكعلى أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئيًا بالقيمة العاد

ي اإلعتبار أي فالمباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ 

 خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. 
 

 ارة في هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.يتم إثبات أي مكسب أو خس

 

 إعادة التصنيف:

لى استخدام عاالستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة 

 ها كبند محوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه االستثمارات على المدى األطول.هذا التصنيف وال يمكن تصنيف
 

 ومع ذلك ، لن تؤثر المبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف:
 

  التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة السوق أي تأثير جوهري على المبيعات أو عمليات إعادة

 القيمة العادلة.

 .المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريبًا 

 معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن من الممكن توقعها بشكل  المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث

 معقول.

 

 إلغاء االعتراف باألدوات المالية (9

داة، ند بيع األالة عيحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتي عادة ما تكون الح

ة إلى حد يأو عند تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون الشركة قد قامت بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملك

 كبير.

 

 المقاصة (10

نفيذ في دما يكون هناك حق قانوني قابل للتيتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عن

تم المقاصة يالوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول و تسوية المسؤولية في وقت واحد. ال 

 معيار محاسبي أو تفسير. بين الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوبًا أو مسموًحا به من قبل

 

 محاسبة تاريخ المتاجرة (11

راء أو بيع شيتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة ب

مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن اإلطار الموجودات(. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو 

 الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق.
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 الماليةانخفاض قيمة الموجودات  (12

يوجد لمالية. دات الموجوامجموعة من أو مالي أصل قيمة ض نخفااليل موضوعي على ن هناك دكاإذا يخ كل تقرير بتقييم ما رتافي لشركة م اتقو

 ير علىانخفاض في القيمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل )"حدث خسارة" متكبدة(، يكون له تأث

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة.
 

 قد يشمل: االنخفاضدليل 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ 

 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ 

  المصدر أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛يصبح من المحتمل أن 

 اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو 

 ذ     اإلعتراف لمالية منودات اجولمن اعة مومجمن مدرة لمقالمستقبلية اية دلنقت افقادلتافي س للقيال قابض نخفاود اجولی ر إتشيبيانات ة ظمالح

 ك:لذبما في ، کةرلشاية في ردلفالمالية ول األصامع ص لنقد ايدتحن ال يمکن أنه مم غرلاعلی ودات، جولمبهذه ائي دلمبا

 التغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في الشركة؛ أو 

 داد الموجودات.الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط بالتخلف عن س 
 

  إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

  ية.المال وداتللموجبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة  -1

معدل العمولة ببالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم  خصمها  -2

 الفعلي األصلي.
 

ة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثماًرا أو مجموعبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم 

 استثمارات قد انخفضت قيمتها.
 

األدلة  نفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد تتضم

من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساسية، واحتمال الموضوعية مؤشرات على أن المقترض يعاني 

ة المستقبلية، يدخوله في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس عند تقدير التدفقات النقد

ية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة مثل التغيرات في الظروف االقتصاد

ها سابقًا في قائمة بالتي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف 

 دقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعالدخل و

  لشامل.ل اخإثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الد
 

ل في القيمة العادلة ألقل من تكلف ها دليالً موضوعياً تبالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطوَّ

في دة ياأي زتسجيل يتم  نه، أي أباألصلاف العتراستمر ل قائمة الدخل طالما القيمة من خالض انخفارة اال يمكن عكس خساعلى انخفاض القيمة. 

فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقاً في الدخل آلخر الشامل الدخل القيمة في ض انخفاالة بعد دلعاالقيمة ا

 الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للبيع.

 

من التكلفة األصلية جوهريًا  ٪30ويعتبر االنخفاض بنسبة  طويلةشهر أو أطول فترة  12ما هو "هام" أو "مطول". تعتبر فترة  إستخدام الحكم يتطلب

مار أقل من ة لإلستثوفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادل

 تكلفته.

 

في عوائد  حعند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موض

ال إلصدار الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس الم

مة القي الديون، مما قد يؤدى إلى أن يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا أو إلزامية. إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في

ات الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمار يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة

 المعترف بها سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

 

 

 

 



 

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 حول القوائم الماليةإيضاحات 

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 26 - 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية

 

 ممتلكات ومعدات (13

أو لألصل ترية الدفلقيمة الالحقة في الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف ا يتم إثبات

لشركة ا المرتبطة بالبند الىلمستقبلية أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية المحتمل امن ل، فقط عندما يكون لحاامقتضى ، حسب منفصليتم تسجيلها كأصل 

البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال تكلفة س يمكن قياو

اإلنتاجية المقدرة،  على األعمار يتم استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة

 على النحو التالي:

 

 سنوات  3 المستأجرة على المباني التحسينات 

 سنوات  4  حاسب آلي

 سنوات  5 السيارات

 سنوات  10 – 4 األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

 

ت ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبًا. تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودا تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير

ا المؤشر ذلتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل ه

 لالسترداد، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد.وحيثما تزيد القيم الدفترية عن المبلغ القابل 
 

الرأسمالي  الصلاتتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الممتلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند اإلنتهاء من تطويرها، يتم تحويل 

 استهالكه وفقًا لسياسة الشركة.تحت التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات، ويتم 
 

 ل.خدلقائمة اصافي" في رى، خرادات أي"إفي درج توية رفتدلالقيمة امع دات لعائانة ربمقاد الستبعار اخسائح وباد أريدتحم يت

 

 االصول ستخدام حق ا (14

 حسب التكلفة:  األصول ستخدام، وتقيس حق االشركة تطبق نموذج التكلفة

 وأي انخفاضات متراكمةناقصا أي اطفاءات متراكمة  -أ

 تعدل حسب أي إعادة قياس لعقود اإليجار لتعديل اإليجار. -ب

 

كاليف ، تلإلستردادتجهيز الموقع، إيداعات غير قابلة إذا كان هناك أي تكاليف زائدة كـعقود اإليجار. ولكن  الصول يساوياستخدام ، حق ابشكل عام

 .االصول ستخدامحق اتقديم، ومصروفات آخرى ذات عالقة بالعمليات، يجب أن تضاف لقيمة 

 

 الموجودات غير الملموسة (15

قصاً الحقاً بالتكلفة نامحدد وتدرج نتاجي إلها عمر تظهر األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل )الفئة المذكورة( بالتكلفة التاريخية. ويكون 

تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على لقيمة. ض انخفااخسائر المتراكم واإلطفاء 

 مدى الفترات التالية:
 

 سنوات  4 البرامج

 سنوات  4 التراخيص
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 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة  (16

 

جعة رامم تيال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويًا لتحديد االنخفاض.  -على سبيل المثال، األرض  -لها عمر إنتاجي غير محدد الموجودات التي 

قابلة ون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلافي رات لتغيداث أو األحر اما تشيدلقيمة عنض انخفاد ايدلتحلإلستهالك لتي تخضع ودات اجولما

و ه يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد .ردادلالست

ى تتواجد والقيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مست

 من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(.

 

 عقود اإليجار التزامات  (17

اإليجار  كة عقودتقيس الشر، تعتبر القيمة الحالية لعقد اإليجار قيمة جميع الدفعات المتبقية للمؤجر. اما بعد تاريخ البداية، المبدئىعند االعتراف 

 :بالتالي

 .الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على عقد االيجارزيادة القيمة  (أ

 و:دفوعة مخفض القيمة الدفترية لتعكس القيمة ال (ب

 عة أو تعديل لعقد اإليجار.اس القيمة الدفترية لتعكس أي مراجإعادة قي (ج

 

شهر على العقد و عقود اإليجار ذات قيمة موجودات منخفضة،  12مع بقاء أقل من مسبقا كـعقود تشغيل  ابهاستحاعند التحويل، لعقود إيجار تم 

قي بالشركة طبقت االستثناء االختياري، كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاريف عقد اإليجار بطريقة القسط الثابت للمت

 من مدة العقد. 

 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة (18

نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية.  يتم تقييم المستحقات بالقيمة  مكافأةخطة  بإحتساب الشركة تقوم

حدة اإلئتمان و الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة بالتقرير باستخدام طريقة

ة. يتم ، والخبرة السابقة فيما يخص مغادرة الموظفين وفترات الخدمرقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتباالمتو

لتي ت اماللعوط والعالية بالشردة الجوالسنة المالية مع سندات الشراء ذات افي نهاية ق لسوئدات اعاستخدام لمتوقعة باالمستقبلية خصم المدفوعات ا

حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ قصى ألى تطابق، إ

 مل.الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشا

 

 الزكاة وضريبة الدخل (19

للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق  العامةتخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح الهيئة 

ين األجانب من صافي الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهم

ند االنتهاء ع يتم تحديد القيمة الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة ، إن وجدت.

 من التقييم النهائي.
 

 الضريبة المؤجلة (20

 .جوهريًا في القوائم المالية ، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السابقةإن التأثير المالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس 
 

 توزيع االرباح (21
 

ألرباح من ا يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات

 قبل مساهمي الشركة.
 

 في حكمهالنقد وما  (22
 

هر من شيشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل من ثالثة أ

 تاريخ االستحواذ.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 القوائم المالية )تتمة(ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه 
 

 قائمة التدفقات النقدية (23
 

النقدية  تإن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقا

 الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفقًا لذلك.
 

 عمالت أجنبية (24
 

ية دنقلت اباولطلمودات واجولمل ايوتحم يتالمعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تسجيل 

إلى قائمة الدخل  اتتؤخذ جميع الفروقلمالي. ز اکرلمايخ قائمة رفي تاد لسائرف الصر اسعس ساأعلی الريال السعودي لی إألجنبية ت ابالعمال

ة وال يامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة المبدئوالدخل الش

لدخل اصافي" في قائمة ى، خرادات أير"إلمتاحة للبيع في رات استثمالإلألجنبية ت العمالف اخسائر صرح أو بايتم إعادة قياسها الحقًا. تدرج أر

وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية لشامل. وقائمة الدخل ا

 ليست جوهرية.

 

 قطاعات التشغيل (25
 

للمخاطر والعوائد التي تختلف عن تلك الموجودة القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذي يخضع 

لتي ا في القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتمادًا على منتجاتها وخدماتها، وتتضمن القطاعات التالية

 يتم التقرير عنها:
 

 .التغطية الطبية للتأمين الصحي 
 

بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. تم تحديد كبير صانعي القرارات يتم التقرير عن قطاعات التشغيل 

لم تحدث  .التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ليكون المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية

 طاعات خالل السنة.معامالت بين الق
 

 نظاميال ياالحتياط (26
 

 ً من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني حتى تقوم  ٪20، تقوم الشركة بتخصيص لقانون شركات التأمينوفقا

 للتوزيع. قابلبتكوين احتياطي مساوي لرأس المال. االحتياطي غير 
 

 القيم العادلة (27
 

لة للبنود دالعادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العاتستند القيمة 

 الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
 

ات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصول مالية مشابهة أو عندما ال يمكن بالنسبة للموجود

لة بلقاوق السن امذج لنمات هذه اخالدمذ خم أيتالتقييم.  طرقاستنباط القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من 

 لة.دلعام القيد ايدفي تحم لحکإلستخدام احاجة ن، فهناك ممکر غيك لون ذما يکدعنن لکك، ولن ذمکأة حيثما ظللمالح
 

 الدائنون والمستحقات الدائنة (28
 

 لمورد أم ال.ا يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبل
 

 المخصصات (29
 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو تجاري( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يحدث تدفق خارج للموارد 

 والذي يتضمن منافع اقتصادية مطلوبة لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( :ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية
 

 مخصص المطالبات تحت التسوية (30
 

ة بموجب عقود ات المقدميتم إستخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالب

لفعلية االتأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج 

لخاصة خبرتها في محفظة التأمين اعن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتها بناء على 

 بها. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل فردي.
 

 على أساس شهري. يتم إدراج أي فرق بين المخصصات مبلغ عنهاالغيرتقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة 

التحقق  مفي تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. كما يت

 مستقل.ديسمبر من قبل خبير اكتواري  31من مخصص المطالبات تحت التسوية وإعتمادة كما في 
 

 االستمراريةمبدأ . 4
 

مليون لایر  150أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار  (هـ1441جمادى األول  23الموافق )م 2020يناير  18 بتاريخ

هـ بتعيين 1441جمادى األول 24م الموافق 2020يناير  19سعودي من خالل التعويض عن الخسائر المتراكمة. وعليه، قامت الشركة بتاريخ 

تخفيض رأس مال الشركة من  اإلدارة ية العامة غير العادية، قررتم ، في اجتماع الجمع2020أبريل  22في  مستشار مالي لبدء عملية التخفيض.

من رأس مال  %19,52م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 2020ديسمبر 31في كما مليون لایر سعودي.  150مليون لایر سعودي إلى  300

لخطة مل. إن اإلدارة واثقة من وجود نتيجة إيجابية خطة الععلى  بالموافقةإدارة الشركة  قام مجلس( . %50.29م: 2019ديسمبر  31الشركة )

تمرارية سعلى قناعة بأن أساس اإلاإلدارة  ، وإناإلعتيادي، وهي راضية عن استمرار عمليات الشركة في المستقبل المنظور في سياق العمل العمل

 اس االستمرارية.في إعداد القوائم المالية مناسب. وبناء على ذلك، تم إعداد القوائم المالية على أس

 

 وما في حكمهالنقد  -5

 يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي :

 عمليات التأمين 
 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 14,590  13,641 نقد لدى البنوك وفي الصندوق 

 13,641  14,590 

  

 عمليات المساهمين 
 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 18  79 نقد لدى البنوك 

 62,767  101,506 االقتناءأشهر من تاريخ  3المستحقة خالل  ودائع المرابحة

 101,585  62,785 

 77,375  115,226 اإلجمالي

 

 قصيرة األجل  . ودائع مرابحة6
 

: م2019لایر سعودي ) مليون 40,068. بلغ رصيد الودائع مبلغ سنةاقل من ولها تاريخ إستحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشهر إن ودائع المرابحة 

تستحق عمولة م، 2020ديسمبر 31 بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية،. كما في الودائع محتفظ بهالایر سعودي(، تلك  مليون 76.036

 .(%3.1الى  %1.9: من م2019ديسمبر  31) %3,3الى  % 1,2من  هاراوح أسعارتتعلى هذه الودائع 
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 , صافي مدينة ـ أقساط تأمين 7
 

 مما يلي: المدينة منالتأمين  قساطا تتكون
 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 44,929  32,122 وثائق التأمين حملة 

 12,472  11,184 وسطاء ووكالء

 10,748  25,481 (32ف ذات عالقة )ايضاح اطرا

 68,787  68,149 

 (23,290)  (19,671) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 44,859  49,116 أقساط تأمين مدينة ، صافي
 

ديسمبر  31مليون لایر سعودي ) 11.18مبلغ  2020ديسمبر  31من الوسطاء والوكالء في المدينة المستحقة أرصدة أقساط التأمين بلغت مالحظة: 

 والوكالء. الوسطاءمليون لایر سعودي( مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل  12.47: 2019

 
 المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 16,328  23,290 الرصيد في بداية السنة

 6,962  (3,619) خالل السنة / مخصص (رد)

 23,290  19,671 الرصيد في نهاية السنة

 

 الناشئة عن عقود التأمين: المدينة غير المنخفضة القيمة من أقساط التأمينوفيما يلي تقادم المبالغ المستحقة 
 

حتى ثالثة  

 أشهر
 

أكثر من ثالثة أشهر 

 وحتى ستة أشهر
 

أكثر من ستة أشهر وحتى 

 أثنى عشر شهًرا
 

أكثر من أثنى 

 عشر شهًرا
 اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي
 

 49,116  -  2,813  9,659  36,644 2020ديسمبر 31

 44,859  -  7,584  15,520  21,755 2019ديسمبر 31

 

هر تعتبر رصدة أكثر من ثالثة أشاألمعرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة.  غير متأخرة وغيرتصل إلى ثالثة أشهر والتي  مةتقادالم رصدةتعتبر األ

تنخفض قيمتها. من المتوقع أن تكون المستحقات غير منخفضة القيمة، على أساس الخبرة، قابلة لالسترداد بالكامل. ليس من متأخرة ولكنها لم 

 ممارسات الشركة الحصول على ضمانات على المستحقات.

 

: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31من الرصيد كما في  ٪38.9فيما يتعلق بأقساط التأمين المستحقة، فإن عشرة عمالء رئيسيين يمثلون 

32.8٪) 
 

 
 تأمين مدينة معيديذمم  -8
 

 : على التاليالمدينة معيدي التأمين تشتمل ذمم 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 5,995  6,991 ذمم معيدي التأمين مدينة 

 (3,000)  (6,800) مدينة مشكوك فيها تأمينمعيدي  مخصص ذمم

 2,995  191 , صافيمدينةتأمين معيدي ذمم 
 
 كانت على النحو التالي: السنةخالل المدينة معيدي التأمين الحركة على مخصص ذمم   
 

 2020   9201  

 ألف لاير سعودي 

 -  3,000 الرصيد في بداية السنة

 3,000  3,800 المخصص خالل السنة

 3,000  6,800 الرصيد في نهاية السنة



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 31 - 

 

 االستثمارات -9

 

 عمليات المساهمين : تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 12,780  8,047 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمصنفة استثمارات 

 60,170  60,329 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات 

 68,376  72,950 

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:                            المصنفة فيما يلي حركة رصيد االستثمارات 

 عمليات المساهمين 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 
 7,695  12,780 الرصيد االفتتاحي

 4,430  - المشتريات خالل السنة

 -  (4,919) خالل السنةإستبعادات 

 655  186 في القيمة العادلة  رالتغي

 12,780  8,047 الرصيد النهائي

    

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 
 4,878  - أرامكو السعودية

 7,200  7,275 صندوق البدر للمرابحة

 702  772 الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية

 8,047  12,780 

 

   فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

  عمليات المساهمين

2019  2020  

  الف لاير سعودي

 الرصيد االفتتاحي 60,170  5,000

 المشتريات خالل السنة -  60,023

 المستحق خالل السنة -  (5,000)

 االستحقاق حتى تاريخإطفاء استثمارات محتفظ بها  159  147

 الرصيد النهائي 60,329  60,170

 

 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة -10

 2019  2020 عمليات التأمين

 ألف لاير سعودي 

 1,035  2,851 الرصيد اإلفتتاحي

 6,267  6,295 المدفوع خالل السنة

 (4,451)  (5,916) المطفأ خالل السنة

 2,851  3,230 الرصيد في نهاية السنة
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, صافيموجودات غير ملموسة -11  
 

 

 2019  2020 عمليات التامين

    

    التكلفة

 22,058  22,811 الرصيد في بداية السنة

 753  455 إضافات خالل السنة

 22,811  23,266 الرصيد في نهاية السنة

    اإلطفاء :

 20,897  21,705 الرصيد في بداية السنة

 808  479 المحمل خالل السنة

 21,705  22,184 الرصيد في نهاية السنة

 1,106  1,082 ديسمبر 31كما في صافي القيمة الدفترية 

 

 عمليات التأمين. لمنفعةتستخدم والتي  الحاسب األلىالموجودات الغير ملموسة بشكل أساسي من برامج تتكون 

 

 صافي ,الممتلكات والمعدات -12

 
 

 االيجار عقود -13

 

 , صافي أصول ستخدامحق ا 1.13

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي مباني 

    التكلفة:

بداية السنة  الرصيد  -  - 

 -  3,784 إضافات خالل السنة 

نهاية السنة  الرصيد  3,784  - 

:االستهالك المتراكم     

بداية السنة  الرصيد  -  - 

خالل السنة  المحمل  1,041  - 

 -  1,041 الرصيد نهاية السنة 

 -  2,743 صافي القيمة الدفترية 

 

 

 

  المجموع

 اثاث وتجهيزات

مكتبية ومعدات   سيارات  

معدات حاسب 

  آلي

تحسينات على 

المستأجرة المباني  
 عمليات التأمين

 التكلفة : الف لاير سعودي

9201يناير  1الرصيد في  4,692  9,957  449  2,632  17,730  

 إضافات خالل السنة -  905  -  -  905

9201 ديسمبر 31 في الرصيد 4,692  10,862  449  2,632  18,635  

 إضافات خالل السنة -  811  -  -  811

2020ديسمبر  31الرصيد في  4,692  11,673  449  2,632  19,446  

: المتراكم االستهالك           

9201يناير  1الرصيد في  4,343  8,917  231  1,793  15,284  

 المحمل على السنة 177  503  66  213  959

9201 ديسمبر 31 في الرصيد 4,520  9,420  297  2,006  16,243  

 المحمل على السنة 167  575  71  217  1,030

2020ديسمبر  31الرصيد في  4,687  9,995  368  2,223  17,273  

 صافي القيمة الدفترية :         

2020ديسمبر  31 5  1,678  81  409  2,173  

2,392 
 

626 
 

152 
 

1,442 
 

2019ديسمبر  31 172  
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 )تتمة( االيجار عقود -13

 

 إلتزامات عقود اإليجار 2.13

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 -  - الرصيد بداية السنة 

 -  3,784 إضافات خالل السنة 

 -  49 تكاليف تمويلية 

خالل السنة  مدفوعات  (1,615)  - 

 -  2,218 الرصيد نهاية السنة
 
 

 الوديعة النظامية -14
 

البنك  هددحلدى بنك  من رأس مالها المدفوع  ٪15قامت الشركة بإيداع ما يعادل وفقاً لمتطلبات نظام التامين في المملكة العربية السعودية 

 ستحقةهي مهذه الوديعة  على، والعمولة المستحقة البنك المركزي السعوديموافقة  ان هذة الوديعة غير متاحة للسحب بدونالسعودي.  المركزي

ولم تقم الشركة بسحب  مليون لایر سعودي 150 بمبلغرأس مالها  بتخفيض، قامت الشركة م2020ابريل  22. في لبنك المركزي السعوديل

 23على سحب الوديعة النظامية الفائضة. في  السعودي زيالبنك المركم، إستلمت الشركة موافقة 2020اكتوبر  1 وفي ،الفائض من الوديعة

: 2019مليون لایر سعودي ) 22.5 مبلغ 2020ديسمبر  31الوديعة النظامية كما في رصيد إن  م، قامت الشركة بسحب الفائض.2020نوفمبر 

  مليون لایر سعودي(. 45
 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى -51

 

2019  2020   

لاير سعوديالف   

 عمليات التامين   

1,619  2,968  ً  مبالغ مدفوعة مقدما

 تكاليف وسطاء تأمين مؤجلة 899  -

 موردون دفعات مقدمة 473  2,921

المدينة ضريبة المدخالت على القيمة المضافة 70  4,023  

 اخرى 1,546  4,090

12,653  5,956  
    

2019  2020  

 عمليات المساهمين الف لاير سعودي

 إيرادات مستحقة 824  2,322

2,322  824  

 اإلجمالي 6,780  14,975
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 احتياطيات فنية -16

 

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية 1.16

 

 تشتمل المطالبات واالحتياطات تحت التسوية على ما يلي: 2020  2019

  الف لاير سعودي

 المطالبات تحت التسوية 39,307  21,431

 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  12,974  18,493

39,924  52,281  

 احتياطي عجز أقساط التامين 14,545  17,335

 احتياطيات فنية اخرى 326  1,460

58,719  67,152  

 يخصم : 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (119)  (1,034)

 المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من  -  (94)

(1,128)  (119)  

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية  67,033  57,591

 

 الحركة في االقساط غير مكتسبة 2.16

 كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي :

 2020 

 الصافي معيدي التأمين اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي 

 75,920 - 75,920 الرصيد في بداية السنة

 165,874 - 165,874 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (174,290) - (174,290) األقساط المكتسبة خالل السنة

 67,504 - 67,504 الرصيد في نهاية السنة

    

 2020 

 الصافي معيدي التأمين اإلجمالي 

 ألف لایر سعودي 

 20,338 - 20,338 الرصيد في بداية السنة

 154,028 - 154,028 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (98,446) - (98,446) األقساط المكتسبة خالل السنة

 75,920 - 75,920 الرصيد في نهاية السنة

 

 محتملةالتزامات لاالو التعهدات -71

 يلي: فيمالشركة لتزامات لالاالتعهدات و تتمثلأ. 

 

2019  2020  

  الف لاير سعودي

 خطابات ضمان 12,545  12,545

 اإلجمالي 12,545  12,545

 

 م ال شيء(.2019ديسمبر  31م )2020ديسمبر  31الية قائمة كما في لتزامات رأسمأي ا لدى الشركةب. لم تكن 

 

مليون لایر  12.545م: 2019ديسمبر  31مليون لایر سعودي ) 12.545خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ، 2020ديسمبر  31. كما في ج

مليون لایر  14(. والذي تم إصداره مقابل وديعة مرابحة للشركة بمبلغ 24للزكاة والدخل )الهيئة( )انظر االيضاح العامة ( لصالح الهيئة سعودي

 طابل ختسييتقدمت الشركة بطلب  لنهاية السنة، الحقا .البريطانيلدى البنك السعودي  مليون لایر سعودي( 14 م:2019ديسمبر  31) سعودي

 .األمر بخصوص هذا العامة للزكاة والدخل ، كما تم التواصل مع الهيئةالعامة للزكاة والدخل الهيئةلصالح  الضمان
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 أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات -18

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 15,947  15,885 ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية

 924  1,513 ذمم دائنة للموردين

 653  1,760 أتعاب الفحص واالشراف

 11,868  16,296 مصروفات مستحقة

 -  239 مصروفات وسطاء تأمين مستحقة

 6,840  332 مطلوبات اخرى

 36,025  36,232 

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -19

 

ً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات المستحقة عند استحقاق يتم  ا.هيتم إجراء المستحقات وفقا

 يلي:بناء على قيمتها الحالية كما  االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة

 

 المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي: قائمةالمبالغ المدرجة في  1.19

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 5,934  4,970 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة

 4,970  5,934 

 

 الحركة في إلتزامات المنافع المحددة 2.19

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي

 5,808  5,934 الرصيد في بداية السنة

 904  1,298 تكلفة الخدمة الحالية

 255  222 فائدةتكلفة ال

 1,159  1,520 المحمل على قائمة الدخل

 550  (784) المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى

 (1,583)  (1,700) المدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة

 5,934  4,970 النهائيالرصيد 

 

 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 3.19

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي

 5,808  5,934 الرصيد في بداية السنة

 1,159  1,520 المحمل على قائمة الدخل

 550  (784) اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة)الربح(/ الخسارة 

 (1,583)  (1,700) المدفوعة خالل السنة التعويضات

 5,934  4,970 النهائيالرصيد 
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة )تتمة( -19
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 4.19

 اإلكتوارية الرئيسية من قبل الشركة لتقييم إلتزامات المنافع المحددة:تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات 

 2020  2019 

 %4,6  %3.95 معدل خصم التقييم

 %4  %3 باختالف اعمار الموظفينالمعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب 

 

 المحددة: فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع

 
 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

    معدل خصم التقييم

 (687)  (544) %1زيادة بنسبة  -

 822  647 %1إنخفاض بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار

 819  (647) %1زيادة بنسبة  -

 (696)  553 %1إنخفاض بنسبة  -

 

 فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
 2020  2019 

    معدل خصم التقييم

 (5,248)  (4,426) %1زيادة بنسبة  -

 6,756  (5,617) %1إنخفاض بنسبة  -

    الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفينمعدل زيادة مستوى 

 (6,752)  (5,617) %1زيادة بنسبة  -

 (5,238)  (4,417) %1إنخفاض بنسبة  -

    معدل الوفيات

 (5,933)  (4,969) %20زيادة بنسبة  -

 (5,935)  (4,970) %20إنخفاض بنسبة  -

    معدل المسحوبات

 (5,750)  (4,869) %20زيادة بنسبة  -

 (6,110)  (5,062) %20إنخفاض بنسبة  -
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى -20

 

 2020  2019 

  اإلجمالي 

المستحق 

 من معيدي

 التأمين

  اإلجمالي  الصافي 

المستحق من 

معيدي 

 التأمين

 الصافي 

 ألف لایر سعودي  ألف لاير سعودي 

مطالبات تحت التسوية    21,431  (1,034)   20,397  44,408  (5,857)   38,551 

غير ومطالبات متكبدة 

عنها مبلغ  
18,493  (94)   18,399  15,943  (2,103)   13,840 

احتياطي عجز أقساط 

 التأمين
17,335  -  7,3351   2,441  (610)   1,831 

 572  -  572  1,460  -  1,460 احتياطيات فنية اخرى

يناير  1الرصيد في   58,719  (1,128)   57,591  63,364  (8,570)   54,794 

(139,752) مطالبات مدفوعة   996  (138,756)   (139,694)   6,933  (132,761)  

(101)  119,267  152,122  13  152,109 مطالبات متكبدة   119,166 

احتياطي عجز أقساط 

 التامين
(2,790)   -  (2,790)   14,894  610  15,504 

(1,134) إحتياطيات فنية أخرى   -  (1,134)   888  -  888 

ديسمبر  31الرصيد في   67,152  (119)   67,033  58,719  (1,128)   57,591 

(119)  39,307 مطالبات تحت التسوية   39,188  21,431  (1,034)   20,397 

غير ومطالبات متكبدة 

عنها مبلغ  
12,974  -  12,974  18,493  (94)   18,399 

احتياطي عجز أقساط 

 التامين
14,545  -  14,545  17,335  -  17,335 

إحتياطيات فنية أخرى        326  -  326  1,460  -  1,460 

(119)  67,152 المجموع   67,033  58,719  (1,128)   57,591 
 
 
 

 الحادثسنة للمطالبات ا تحليل تطور

ات المتعاقبة اال انه لكل سنة من السنووغير المبلغ عنها يبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة 

دير قبتاريخ كل مركز مالي، مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على ت

تطورات  نمتهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لكي يتم حمايتها  القيمة النهائية للمطالبات.

تية االمطالبات المستقبلية غير المواتية، وبينما تتطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيدا فإن المطالبات غير المو

سوف يتم حذفها مما ينجم عن ذلك استبعاد االحتياطيات من سنوات الحوادث المبكرة. ومن اجل الحفاظ على احتياطيات كافية تقوم 

شركة بتحويل الكثير من هذه االستبعادات الى احتياطيات سنة الحوادث الحالية عندما يكون تتطور المطالبات مازال فى بدايته وهناك ال

 .عدم تيقن بشكل اكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى )تتمة( -20
 

 سنة الحادثللمطالبات ا تحليل تطور
 

2020  
2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 سنة الحادث المجموع

           باأللف لاير سعودي
           

إجمالي التقدير لتكاليف 

:المطالبات النهائية  
 

 
   

 
 

 
 

 
 154,726  154,726  93,496  257,415  131,513  في نهاية سنة الحادث

 93,993  -  93,993  282,091  177,450  بعد سنة

 278,974  -  -  278,974  178,482  بعد سنتين

 179,465  -  -  -  179,465  بعد ثالث سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة
 

179,465  278,974  93,993  154,726  707,158 

المدفوعات المتراكمة حتى 

 تاريخه
 

(179,465)   (276,886)   (91,949)   (106,577)   (654,877)  

 52,281  48,149  2,044  2,088  -  مطلوبات في المركز المالي
   

2020  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

  سنة الحادث المجموع

           باأللف لاير سعودي
           

إجمالي التقدير لتكاليف 

:المطالبات النهائية  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الحادثفي نهاية سنة    117,396  233,159  91,859  154,720  154,720 

 92,190  -  92,190  259,122  150,598  بعد سنة

 256,392  -  -  256,392  151,563  بعد سنتين

 152,242  -  -  -  152,242  بعد ثالث سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة
 

152,242  2256.39   92,190  154,720  4655,54  

المدفوعات المتراكمة حتى 

 تاريخه
 

(152.242)   (254,408)   (90,161)   (106,572)   (603,382)  

 52,162  48,148  2,029  1,984  -  مطلوبات في المركز المالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -21

ي تاريخ فالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع اصل او يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بين مشاركين في السوق 

 القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع اصل او تحويل التزام تكون من خالل:القياس. يعتمد قياس 

 السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو -

 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر منفعةً لألصل أو االلتزام   -

 ة(.حدوجوهرياً عن قيمتها الدفترية في المعلومات المالية )الم ان القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في قائمة المركز المالي ال تختلف

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة

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

 داة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس.: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو أل1المستوى 

ة م: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع مدخالتها الها2المستوى 

 وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و

 التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها الهامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.: اساليب 3المستوى 

 أ. القيمة الدفترية والقيمة العادلة

للقيمة العادلة  ييوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرم

مة بالقيمة مقيدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الغير لأل

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعتبر تقريبًا معقوالً للقيمة العادلة.

 القيمة العادلة  

القيمة  عمليات المساهمين
 الدفترية

1المستوى  2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف لاير سعودي 2020 ديسمبر 31

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 8,047 - 7,275 772 8,047 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  المصنفة االستثمارات

 8,047 772 7,275 - 8,047 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

873,60 - 60,329 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  - 873,60  

 40,068 40,068 - - 40,068 ودائع مرابحة

 100,397 - 873,60  40,068 941,100  
 

 

  القيمة العادلة   

 القيمة عمليات المساهمين
 الدفترية

1المستوى  2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف لایر سعودي  2019ديسمبر  31

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 12,780 - 7,200 5,580 12,780 خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة من  المصنفةاالستثمارات 

 12,780 5,580 7,200 - 12,780 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
 60,714 - 60,714 - 60,170 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 77,742 77,742 - - 76,036 ودائع مرابحة

 136,206 - 60,714 77.742 138,456 
 

 جميع االستثمارات وودائع المرابحة محتفظ بها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
 

 

 القطاعات التشغيلية  -22

فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية )"التأمين الطبي"( ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة بالشركة في تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين 

 المملكة العربية السعودية. وتتم مراقبة عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوبة.
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 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  -23

، المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سيطرة مشتركة او تتأثر العلياتتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين، المدراء، موظفي اإلدارة 

امالت تفاصيل معبشكل كبير بهذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي 

 :األطراف ذات العالقة الرئيسيين خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها
 

 

 

المنشاة الواقعة تحت سيطرة, 

سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل 

 كبير من قبل األطراف ذات العالقة

 طبيعة المعاملة
 المعامالت للسنة المنتهية في

 ديسمبر 31

 الرصيد مدين /)دائن( كما في

 ديسمبر 31

 م2019 2020 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي 

 

بمجموعة  العالقةاألطراف ذات 

 1,231 1,647 2,209 2,922 اقساط تأمين مكتتبة (شركات شقيقة) - الجفالي

 - - 7,497 1,554 المطالبات المدفوعة 

 

 شراء معدات،

 كمبيوترات، تراخيص،

مركبات و خدمات 

 - - 421 519 أخرى

 - (90) 132 58 عمولة مدفوعة 

   بمجموعة العالقةاألطراف ذات 

 9,517 8,038 20,725 21,226 اقساط تأمين مكتتبة (ةشركات شقيق) -د. سليمان الفقيه 

 (5,430) (1,479) 4,353 18,006 المطالبات المدفوعة 

المركز  العالقةاألطراف ذات 

 - 15,796 - 33,027 اقساط تأمين مكتتبة الطبي الدولي

 (1,381) (5,923) 2,204 22,173 المطالبات المدفوعة 

 

ر بشكل مباشر أو غي، أنشطة الشركةوتوجيه ومراقبة تخطيط ين لديهم السلطة والمسؤولية عن إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذ -

 بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. موظفي االدارة التنفيذية، ويتألفون من كبار مباشر

 

سنة المنتهية لل تنفيذيةموظفي االدارة اليبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 :2019و  2020ديسمبر  31في 

 
2019  2020  

 اإلدارة العليا الف لاير سعودي

 رواتب ومزايا أخرى 3,777  3,346

 مكافأة نهاية الخدمة 140  125

3,471  3,917  

 
2019  2020  

 مجلس اإلدارة واللجان لایر سعوديالف 

 رواتب ومزايا أخرى 1,380  1,392

1,392  1,380  
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 الزكاة وضريبة الدخل -24

 

 لسنةلالمحمل  -أ

 ترجع الفروق بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة تتم وفقا للوائح المالية ذات صلة. 
 

 فيما يلي حركة المخصص خالل السنة:
  

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 

 10,698  15,498 الرصيد في بداية السنة 

(5,298) السابقة للسنواتعكس مخصص الزكاة    - 

 4,800  1,800 المحمل خالل السنة

 15,498  12,000 الرصيد في نهاية السنة

 

م، وفي السنوات السابقة، لم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل في هذه 2020 ديسمبر 31نظراً لتكبد الشركة خسائر خالل السنة المنتهية في 

 القوائم المالية. 
 
 الوضع الزكوى -ب

 

 الزكاة. ةحصلت على شهادم و2019 ديسمبر 31لسنة المنتهية للسنين حتى ا االقرارات الزكويةقدمت الشركة 

 

مليون  12.545زكاة اضافي بمبلغ  بمبلغ طالبت فيها الشركة وم 2014م الي 2011للزكاة الدخل الربط النهائي للسنوات من  العامةاصدرت الهيئة 

ً ، قدمت الشركة 2017خالل عام لایر سعودي.  لضريبة ضد قرار لجنة االعتراض الزكاة والمخالفات ومنازعات إلى لجنة االستئناف  اعتراضا

 مليون لایر سعودي والمتعلق باإللتزامات الزكوية اإلضافية. 12.545وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  2014إلى  2011المبدئي لألعوام من 
 

قرار بخصوص السنوات المذكورة أعاله، القرار وافق على بعض الزكاة والضريبة لمخالفات ومنازعات خالل السنة، أصدرت لجنة االستئناف 

بناء على قرار لجنة  لزكاة ربط معدل لفي صدد إصدار  العامة للزكاة والدخل الهيئةان مليون لایر سعودي.  2.1النقاط مما خفض التزام الزكاة إلى 

 االستئناف وتحرير الضمان البنكي المسجل ضد االلتزام.
 

 قدمتمليون لایر سعودي.  9.59 إضافي بمبلغ زكاة  وطالبت فيه بمبلغ 2018إلى  2015للسنوات ربط ة، قامت الهيئة بإصدار أيضا خالل السن

 للتقييم.   العامة للزكاة والدخل الهيئةوتنتظر الشركة مراجعة  العامة للزكاة والدخل الهيئةالشركة اعتراضها على تقييم 
 

 . تخضع انظمة الزكاة إلى تفسيراتةاستناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعوديتم احتساب الوعاء الزكوي 

من المساهمين بينما  %81مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على 

 من المساهمين. %19تطبق الضريبة على 
 

 رأس المال -25

 

مليون سهم قيمة السهم الواحد  30مليون لایر سعودي مقسم إلى  300المصرح به والمكتتب والمدفوع  2019 ديسمبر 31بلغ رأس المال كما في 

 لایر سعودي. 10
 

مليون لایر سعودي مقسمة  150مليون لایر سعودي إلى  300، أوصى أعضاء مجلس اإلدارة بخفض رأس مال الشركة من 2020يناير  18في 

شعبان  29اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية )االجتماع الثاني( المقام بتاريخ  خاللعن الخسائر المتراكمة.  بالتعويضمليون سهم  15إلى 

، وافق المساهمون في الشركة على هذه التوصية وما يتبعها من تغييرات في القوانين الداخلية للشركة. فبالتالي 2020أبريل  22موافق هـ ال1441

مليون لایر سعودي. تم خفض رأس المال عن طريق خصم سهم واحد لكل سهمين مملوكة  150لى رأس المال والخسائر المتراكمة إ تخفيضتم 

قف رأس المال من أجل ان يتماثل مع قوانين الشركة. لم يكن هناك اي آثار رأس المال هوا إعادة بناء موتخفيض الهدف من  من قبل المساهم.

 لخفض رأس المال على التزامات الشركة المالية. 
 

لایر سعودي من خالل  مليون 200م، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بمبلغ 2018ديسمبر  12في 

 إجراءات إصدار أسهم حقوق األولوية وتم إيداع إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل عرض سهمين لكل سهم واحد يمتلكه المساهم. تم االنتهاء من

قة بزيادة رأس المال والتي تم مليون لایر سعودي والمتعل 5.40بمبلغ  م. تكبدت الشركة تكلفة معامالت2019يناير  16رأس المال اإلضافي في 

 م.2018ديسمبر  31في  تحميلها مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما
 

 10مليون سهم بقيمة  15مليون لایر سعودي مقسم إلى  150 هو، رأس المال المصرح به والمشترك والمدفوع للشركة 2020ديسمبر  31كما في 

  لایر سعودي للسهم الواحد.
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 االحتياطي النظامي -26

من صافي الدخل  %20سوف يتم تخصيص  من القوانين المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية ، 70فقًا لما تنص عليه المادة و

من رأس المال المدفوع. لم يتم تكوين احتياطي  %100للمساهمين )بعد خصم الخسائر المقدمة( كـاحتياطي نظامي إلى أن يصل هذا االحتياطي إلى 

  لخسائر الشركة.خالل السنة نتيجة 
 
 

  إدارة رأس المال -27
 نسب رأس المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على 

 

 تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم

التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء 

 نهيكل رأس المال أو تعديله ، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم. في رأي مجلس اإلدارة، إ

 مفروضة خارجيا خالل الفترة المالية المذكورة.الشركة قد أوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال ال
 

من خالل إجراء اختبار اإلجهاد 19-قامت إدارة الشركة، من خالل تحليل االحتماالت المختلفة كما هو مطلوب من قبل المنظم ، بتقييم وباء كوفيد

ما بة الخسارة منذ بداية العام ، ومخصصات األقساط المتبقية ولمتغيرات مختلفة مثل: زيادة أقساط التأمين اإلجمالية ، وزيادة تكلفة الموظفين ، ونس

لتوقعات اإلى ذلك. وما يرتبط بذلك من تأثير على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية. وكما هو الحال مع أي توقعات، فإن 

النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن الوضع متغير وسريع التطور،  واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام وشكوك كبيرة ، وبالتالي ، قد تختلف

 ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.
 

 أحداث الحقة -28

 حسب رأي إدارة الشركة لم يكن هناك اي أحداث الحقة تتطلب االفصاح او التعديل على هذه القوائم المالية.
 

 الخسارة للسهم  -29

  .للسنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة  للسنةتم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة ي
 

 بةكما هو مطلوب في معيار المحاس التخفيض في رأس المالتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس  (أ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: 33الدولي 

 

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 
 10,000  30,000 يناير  1إصدار أسهم عادية في 

 19,411  - األسهم  اصدارتأثير

(15,000)  انخفاض رأس المال تأثير    (15,000)  

 14,411  15,000 السنة نهاية في الرصيد

 

وهو نسبة من سعر  1.57تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل م، 2019ديسمبر  31كما في 

ا يهتم تداول األسهم ف الذي بالتاريخلایر للسهم العادي في اليوم األخير  21.88لایر للسهم العادي وسعر اإلغالق  13.96الحقوق النظرية السابقة 

 قبل اإلصدار.
 

 على النحو التالي: والمخفضةيتم احتساب خسارة السهم األساسية    (ب

 2020  2019 

 ألف لاير سعودي 
(28,413) صافي الخسارة للسنة    (106,152) 

 14,411  15,000 المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية

 (7.37)  (1.89) معدل -بالريال السعودي  –والمخفضة خسارة السهم األساسية 
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 مصروفات عمومية وإدارية -30

2019  2020 
 

 عمليات التامين الف لاير سعودي

 تكاليف الموظفين 35,213  35,312

(12االستهالك )االيضاح  1,030  959  

(11إطفاء )اإليضاح  479  808  

(13.1)اإليضاح اصول إطفاء حق استخدام  1,041  -  

 مصروفات اإليجار 2,764  4,645

 أتعاب قانونية ومهنية 3,336  2,206

 تكاليف إصالح وصيانة 2,736  2,925

 مصروفات تسويق 166  95

أخرى مصروفات 5,430  3,254  

50,204  52,195  

 

2019  2020 
 

  الف لاير سعودي

 عمليات المساهمين   

 أتعاب قانونية ومهنية 1,525  463

 مصروفات متعلقة باالستثمار 330  328

 اشتراكات 338  1,083

 اتعاب لجان 1,380  1,392

 أخرى 49  412

3,678  3,622  

53,882  55,817  
 

 إدارة المخاطر -31
 

المخاطر في نشاطات الشركة بشكل متأصل ولكن تدار عن طريق عمليات التحديد المستمرة، القياس والمراقبة والهدف من ذلك  تنطوي

عمليات إدارة المخاطر تكون جوهرية في نمو الشركة علماً بأن أي فرد في الشركة يتحمل المسؤلية  هو تحديد الخطر والسيطرة عليه.

حدود اختصاصاته ومسؤليته. تتمثل سياسة الشركة في مراقبة مخاطر االعمال من خالل عمليات في ا تجاه المخاطر التى تتعرض له

 التخطيط االستراتيجي.
 

 اإلستراتيجية تأثير ظروف السوق والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لها الشركة. تدرس
 

 هيكل إدارة المخاطر

 مجلس االدارة:

 مسؤول عن النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر. إن مجلس اإلدارة
 

 لجنة التدقيق:

رير ايتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة. تساعد لجنة التدقيق المجلس في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التق

مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلية للشركة. يتم تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة و ،إدارة المخاطر المالية،

 التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.
 

 مخاطر التأمين 

وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم 

 ةالحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيم

تطورات مقدرة أصالً والالدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك ال

 الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتالي فإن الهدف من الشركة هو ضمان أن تتوفر موارد كافية لتغطية المطالبات.

 
 

تدير عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمين المناسب لتقييد أقصى خسارة مستحقة الدفع  

 مطالبة فردية. ال تصدر الشركة سوى عقود قصيرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة فيما يتعلق بالمخاطر الطبية. ألي
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31
 

 مخاطر التأمين )تتمة( 

 

 مقدار المطالبات ومدى تكرارها: 
إال المخاطر الطبية. تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي الوثائق يمكن أن يتأثر مقدار المطالبات ومدى تكرارها بعدة عوامل. الشركة ال تكفل 

عن المصاريف المتكبدة في عالج مرض، تعب أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من الشركات ويتم تغطية عدد كبير من 

ل عام واحد من وقوع الحدث المؤمن. هذا يساعد على التخفيف من األشخاص بموجب وثيقة التأمين. يتم عادةً معالجة المطالبات وتسويتها خال

 مخاطر التأمين.

 

 التركيز الجغرافي للمخاطر:
 ية.ودلسعابية رلعالمملکة اکة في رلشبحاملي وثائق الخاصة ن التأميطر المخارض لتعيتركز ا

 

 المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:
من مخاطر التأمين، تستخدم الشركة مراجع اكتواري مستقل بشكل دوري ليراجع نموذج المطالبات للشركة وتوقعاته، كما أنه يؤكد ما إذا تقليل لل

 كان الرصيد النهائي الحتياطي المطالبات كافي.

 
 االفتراضات الرئيسية:

بتقييم المطالبات المعلقة، سواء مبلغ عنها أو ال، وتحتوي أيضا على المصدر الرئيسي لتقدير عدم اليقين في تاريخ قائمة المركز المالي مرتبط 

االفتراض االساسي تحت االلتزامات المتوقعة، هوا أن قسم المطالبات للشركة سيتبع طريق مماثل للخبرة السابقة للقسم  تكاليف التسويات المتوقعة.

ي كل سنة فيف معامالت المطالبات، ومؤثرات تضخم المطالبات وعدد المطالبات متوسط تكاليف المطالبات، وتكاليشمل إفتراض في المستقبل. هذا 

 يباالضافة إلى استخدام بعد األحكام النوعية لتقييم مدى اختالف اتجاهات الماضي عن المستقبل. كمثال: تحصل المرة الواحدة، التغييرات ف حادث.

 . كما أن األحكام تستخدم أيضا لتقييم مدى العوامل الخارجية كقرارات المحاكمعوامل السوق، والظروف االقتصادية وبعض العوامل الداخلية

من  لتقدير القيمة الدائنة لحاملي وثائق التأمين الصادرةوالتشريعات الحكومية التي تؤثر على التوقعات. إدارة الشركة تحتاج لقدر هائل من الحكم 

ن تكون مبنية على افتراضات من عدة عوامل التي تحتوي درجات متغيرة من االحكام المطالبات حسب عقود التأمين. هذه التقديرات يجب أ

فإن نفس هذه  كما هو مذكور. في تقدير االلتزامات المستقبلية والشكوك. النتائج الواقعية قد تختلف عن تقديرات االدارة مما قد يسهم في تغييرات

 في قائمة المركز المالي.العوامل واألحكام تستخدم لتوقع القيمة النهائية للمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها 

 
 االفتراضات: لتحديدعمليات مستخدمة 

ة. ئج ذات تقديرات محايدة للمخارج المتوقع، تستخدم ألجل إخراج نتاالقائمةالعملية المستخدمة لتحديد االفتراضات لحساب احتياطي المطالبات 

لوحدها، بطريقة كل حالة على حدى مع األخذ بعين  تقييمهاالتوقع بشكل مؤكد ألي مطالبات أمر صعب للغاية. كل مطالبة يتم طبيعة العمل تجعل 

ابهة. تقديرات الحالة تراجع بشكل دوري وتحدث االعتبار ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من مقدمين الخدمة والنتائج السابقة لحاالت مش

 كل ما توفرت معلومات جديدة. 

 

. المعلومات المصاحبة للمطالبة متوفرة فإن تقدير المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها بشكل عام يواجه درجة أكبر من الشكوك، وفي هذه الحالة

 .3عملية التقدير تأخذ بعين االعتبار المطالبات السابقة و تفاصيل برامج معيدي التأمين، لمزيد من التفاصيل انظر إيضاح 

 

ب كود، ومعدل الخسارة فيرجسون، كي-للتوقع، مثل السلم التسلسلي، بورنهيوترتقدر باستخدام نطاق معيار اكتواري  القائمةالتكلفة النهائية للمطالبات 

 المتوقع. 

 

 الحساسيات:
خرى يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائية مع بقاء جميع االفتراضات األ

 ثابتة مما يوضح التأثير على صافي المطلوبات وصافي الخسارة للسنة.

 

على صافي الخسارة للسنة التأثير    

  التغير في االفتراضات الف لاير سعودي

عمليات التامين –معدل الخسارة النهائية     

2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5٪ ± ±8,714  

9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5٪ ± 4,922 ±  
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 مخاطر إعادة التأمين

ة، لكبيرمطالبات ذات القيمة الت أو المطالباامن كبير لناتج عن حجم المالي ض للخطر التعراجل تقليل أمن ى، ألخرالتأمين شركات امع ون بالتعا

في ر کبأعاً وتنن هذه لتأميادة عات إتيبارتر فولتأمين. تدة اعااض إألغرى خراف أطرأمع د في عقودي العتياالعمل ر اطاإفي تدخل الشركة 

 و.ضافية للنمدرة إقر فوترة، وکبيطر مخان عالمحتملة الناتجة  في مقدار الخسارةلإلدارة بالتحكم تسمح ل، وألعماا

 

شركة لعالوة على ذلك، لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين. لدى ا

 ”..”AA قياسيإتفاقيات تجاوز الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين دولية مع تصنيف 

 

 الفردية والجماعية الصادرة عن عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية.تغطى إتفاقية إعادة التأمين هذه جميع العقود  

 

احتياطي عجز و الغير مبلغ عنهاإن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة 

 ألف لایر(. 1.128 :2019ديسمبر  31ألف لایر سعودي ) 119أقساط التأمين هو 
 

 مخاطر اإلطار التنظيمي

 تخضع عمليات الشركة لمتطلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية. وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب، بل

زامات جانب شركات التأمين في الوفاء بااللتتفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من 

 غير المتوقعة عند ظهورها.

 

 إدارة مخاطر رأس المال )المالءة المالية(

ضع و يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش مالءة مالية كافية. يتم

 الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وتعظيم قيم العوائد للمساهمين. أهداف إضافية من قبل

 

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

 لية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة.تعديالت على مستويات رأس المال الحا

 

 تلخص المعلومات التالية الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة:
2019 

  ألف لایر سعودي
2020 

 ألف لاير سعودي
 
 

المال النظامي رأس الحد األدنى من 100,000  100,000  
 
 

 مخاطر السوق

ر السوق يتغير نتيجة تغيرات في سعر السوق. مخاط الذيالقيمة العادلة للتدفق النقدي المستقبلي لألدوات المالية  في تذبذبمخاطر السوق تتمثل 

 و سعر السوق. ، معدالت الفائدة للسوق معدالت تحويل العمالت األجنبيةتتكون من ثالثة أنواع: 

والعزم في مخاطر السوق للشركة. يتم مراقبة التماثل مع السياسة وفي حال خرقها سياسة الشركة في إدارة المخاطر تضع التقييم  -

 .ئمة وأي تغيرات في طبيعة المخاطريتم التبليغ للجنة المخاطر في الشركة. يتم مراجعة السياسة بشكل دوري للمال

تعزز التزامات معنية لحاملي وثائق هناك إرشادات موضوعة من أجل توزيع الموجودات وحدود للمحفظة، لتأكيد أن الموجودات  -

 التأمين، وأن الموجودات تساعد على توفير الدخل والمكاسب لحاملي وثائق التأمين لما يتالئم مع توقعاتهم. 

 

طي علرأس المال المتوفر. في حين أن المجلس ييؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن التعرض لمخاطر السوق بشكل عام مراقب ليبقى على مستوى مالئم 

لجنة المخاطر. يقوم الفريق بتجهيز توقعات  هي من مسؤوليةتوجيه استراتيجي وأهداف، وبعض وظائف إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق، 

ياطات. تتشير إلى االحتماالت المختلفة للتغيرات في في أحوال السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم إحالل هذه المخاطر باالختيار السليم لالح

تحافظ الشركة على محفظة متنوعة وتراقب التطورات ذات العالقة في السوق بشكل مستمر. باالضافة إلى مراقبة العوامل المؤثرة على سوق 

 االسهم والسكوك، بما في ذلك تحليل االداء العملي والمالي للمستثمر.

 

 لعمولة، ومخاطر آخرى لسعر السوق.تتكون مخاطر السوق من ثالثة مخاطر: مخاطر العملة، مخاطر نسبة ا
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 مخاطر سعر السوق
تتعرض عمليات المساهمين لمخاطر السوق فيما يتعلق  مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

عادلة من خالل الباإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بهم. إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقيمة بالقيمة 

ألف  639: 2019ألف لایر سعودي ) 402عمليات المساهمين بمبلغ  ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤثر على٪5قائمة الدخل بنسبة 

 لایر سعودي(.

 

 مخاطر نسبة العمولة
لشركة ض اتتعر .تنشأ مخاطر نسبة العمولة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في نسبة العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية

 واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. لخاصة بها ابحة المرائع داوعلى لة لعمونسبة المخاطر 

 

في غضون ثالثة أشهر أو أكثر من ثالثة أشهر، باستثناء الودائع المقيدة التي يلزم  الى نقد هاتحويلتقوم الشركة بإيداع ودائع المرابحة التي يمكن 

بحيث ال تحصل الشركة على أي عمولة عليها. تدير اإلدارة مخاطر نسبة العمولة  السعودية،كة العربية االحتفاظ بها وفقًا للوائح المعمول بها في الممل

 عن طريق مراقبة التغيرات في نسبة العموالت بالعمالت التي يتم بها إيداع ودائعها. 

 

 يتم إدارة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق من قبل مدير المحفظة.

 

 ديسمبر: 31تفاصيل تواريخ استحقاق الفئات الرئيسية لألوراق المالية التي تحمل عمولة في فيما يلي 

 

  المجموع

أكثر من 

  سنة

ثالث أشهر إلى 

  سنة واحدة

اقل من ثالث 

 أشهر
 عمليات المساهمين

 2020 

 ودائع مرابحة 101,506  40,068  -  141,574

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -  -  60,329  60,329

201,903  60,329  40,068  101,506  

       9201  

 ودائع مرابحة 62,767  76,036  -  138,803

تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى  -  -  60,170  60,170  

198,973  60,170  76,036  62,767  

 

استحقاق الودائع على أساس الفترة  تاريخ. تم تحديد 2019و 2020ديسمبر  31تحمل عمولة كما في  موجوداتلم يكن لدى عمليات التأمين أي 

 المتبقية، في تاريخ بيان المركز المالي، إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 

 ديسمبر: 31كما في  فيما يلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالية التي تدفع عليها عمولة

2019  2020  

 عمليات المساهمين   

91.2%   1.64%  ودائع مرابحة مسجلة بالريال السعودي 

62.3%   3.84%  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 

 ً  .لم تقم الشركة بإيداع عمالت غير الريال السعودي، تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات عمالت محلية وأجنبية معا

 

 :ىتغيرات االخردرجة حساسية عمليات المساهمين للتغيرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة المتعكس المعلومات التالية 

 

2019  2020  

 عمليات المساهمين ألف لاير سعودي

 زيادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس      2,019  1,990

(1,990)   (2,019) العموالت بمقدار مائة نقطة أساسانخفاض في نسب    
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 مخاطر العمالت األجنبية
ئيلة ض مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر

 لابت مقابثللخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالريال السعودي وبالدوالر األمريكي. الريال السعودي 

 الدوالر األمريكي.
 

 مخاطر االئتمان
على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر  مقدرة طرف مامخاطر االئتمان هي مخاطر عدم 

ل مستمر راقبة المبالغ المستحقة غير المسددة بشكاالئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الشركة للسيطرة على االئتمان وم

 من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة.

ائمة المركز قبالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، يكون الحد األقصى لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو موضح في 

طر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تحتفظ الشركة بالتعرض للمخاطر ضمن الحدود. تم المالي. يتركز تعرض الشركة لمخا

 نالئتماطر امخاإدارة لی إکة رلشاتسعی تعيين هذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنيف االئتماني أو الوضع المالي للطرف المقابل. 

دة. تدخل الشركة في عقود إعادة تأمين مع أطراف معترف سمعة جيوك ذات بندى ئع لوداضع ل وخالن مرى ألخطراف اباألق لخاصة بها فيما يتعلا

 أو أعلى(. أبها وذات جدارة ائتمانية )مصنفة حسب الفئة 

 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي

 

2019  2020  

التأمين عمليات الف لاير سعودي  

(5نقد لدى البنوك )ايضاح رقم  13,641  14,590  

 (7أقساط تأمين مدينة، صافي )ايضاح رقم 49,116  44,859

 مدينة تامين معيديذمم  191  2,995

 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية 119  1,034

مبلغ عنها الحصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير  -  94  

93,217  3099,2  مبلغ مستحق من عمليات المساهمين 

 ذمم مدينة أخرى 185  185
156,974  82162,4   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  2020  
 عمليات المساهمين الف لاير سعودي

(5)ايضاح رقم ومافي حكمه نقد  101,585  62,785  

(6ودائع مرابحة )ايضاح  40,068  76,036  

 استثمارات متحفظ بها لالستحقاق 60,329  60,170

 وديعة نظامية 22,500  45,000
أخرىذمم مدينة  5,201  5,814  

249,805  229,683  
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 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

 .يبين الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف الموجودات وفقاً للتصنيف االئتماني للشركات المدينة

( ةتعتبر درجة اإلستثمار هي أعلى تصنيف ممكن. وفيما يتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار يتم تصنيفها كدرجة غير استثمارية )مرضي

 و تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قيمتها. ا

 
    الدرجة غير االستثمارية

 المجموع

تجاوزت مدة  

استحقاقها لكن لم 

 تنخفض قيمتها

 

 مرضى

 
درجة 

 استثمار
 الموجودات المالية لعمليات التأمين

  ألف لاير سعودي

 النقد وما في حكمه 13,641  -  -  13,641

، صافي مدينةأقساط تامين  -  36,644  12,472  49,116  

تأمين مدينةذمم معيدي  -  191  -  191  

 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية -  119  -  119

 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها -  -  -  -

3099,2   -  3099,2  مبلغ مستحق من عمليات المساهمين -  

 أرصدة مدينة أخرى -  185  -  185

82162,4   12,472  9136,36 2020ديسمبر  31كما في  13,641    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الدرجة غير االستثمارية

 المجموع

تجاوزت مدة  

استحقاقها لكن لم 

 تنخفض قيمتها

 

 مرضى

 
درجة 

 استثمار

 

 

  ألف لایر سعودي

 النقد وما في حكمه 14,590  -  -  14,590

صافي ،مدينةأقساط تامين  -  21,755  23,104  44,859  

مدينة تامين معيديذمم  -  2,995  -  2,995  

تحت التسويةحصة معيدي التامين من المطالبات  -  1,034  -  1,034  

94  -  94  - 
المطالبات والمتكبدة وغير المبلغ حصة معيدي التامين من 

 عنها

 مبلغ مستحق من عمليات المساهمين -  93,217  -  93,217

 أرصدة مدينة أخرى -  185  -  185

156,974  23,104  802,119 9201ديسمبر  31كما في  14,590    



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 49 - 

 

 إدارة المخاطر )تتمة( -31
 

 

 ()تتمة مخاطر االئتمان
   الدرجة غير االستثمارية

  المجموع
تجاوزت مدة استحقاقها لكن 

 لم تنخفض قيمتها
 درجة استثمار  مرضى 

 الموجودات المالية لعمليات

 المساهمين

سعوديالف لاير    

 النقد وما في حكمه 101,585  -  -  101,585

 استثمارات 60,329  -  -  60,329

 ذمم مدينة اخرى -  5,201  -  5,201

 وديعة نظامية 22,500  -  -  22,500

م2020ديسمبر  31كما في  184,414  5,201  -  189,615  

 الدرجة غير االستثمارية
 

 
 
 
  

  المجموع
تجاوزت مدة استحقاقها لكن 

 لم تنخفض قيمتها
 درجة استثمار  مرضى 

 

  الف لاير سعودي

 النقد وما في حكمه 62,785  -  -  62,785

 استثمارات 60,170  -  -  60,170

مدينة اخرىذمم  -  5,814  -  5,814  

 وديعة نظامية 45,000  -  -  45,000

م9201ديسمبر  31كما في  167,955  5,814  -  173,769  
 

 مخاطر السيولة
ولة من الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية. يمكن ان تنتج مخاطر السي السيولةتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير 

لغ قريب من قيمته العادلة. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس شهري وتعمل اإلدارة بعدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعة بم

، اتوالمعد ممتلكاتنشوئها. جميع موجودات الشركة هي متداولة باستثناء ال على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال

 الموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية حيث أنها غير متداولة في طبيعتها. 

جهات ذات بلغ مستحق ل، مبلغ مستحق لعمليات التأمين، مذمم معيدي تأمين دائنة ،تتكون المطلوبات المالية للشركة من المطالبات تحت التسوية

شهر من تاريخ قائمة المركز  12عالقة وبعض المطلوبات االخرى. جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم سدادها خالل 

 المالي باستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها.
 

 

 أوضاع اإلستحقاق 

األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست التزامات تعاقدية. يلخص الجدول أدناه مالمح تواريخ استحقاق المطلوبات المالية للشركة تم استبعاد 

 بناًء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة:

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  المجموع

تاريخ استحقاق ال يوجد 

  ثابت

أكثر من سنة 

 حتى سنة واحدة  واحدة

 ألف لاير سعودي
 

 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

67,152  -  -  67,152 

مطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة 

 وغير مبلغ عنها واحتياطيات فنية اخرى

دائنةتامين  معيديذمم  -  -  -  -  

ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة  34,629  -  4,970  39,599  

106,751  4,970  -  101,781  

 المطلوبات المالية للمساهمين       

773,5  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 5,773  -  -  

 مجموع المطلوبات المالية 107,554  -  4,970  112,524
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 

 )تتمة(أوضاع اإلستحقاق 

 

 السيولة مخاطر

ورة أعاله. كال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس المذ

 للمطلوبات المالية للشركة .ال توجد فروقات بين تاريخ االستحقاق التعاقدي والمتوقع 

 

 مخاطر التشغيل

ا والبنية التكنولوجي، المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات 

خدمات الشركة ، ومن العوامل الخارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق  قدميإما داخل الشركة أو خارجيًا لدى م ،التحتية الداعمة لعمليات الشركة

شغيلية من جميع توالسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل عام لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر ال

 أنشطة الشركة.

 

التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها االستثماري في يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر 

لمسؤولية اتوليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذه 

 التالية : الضوابط في المجاالت

 

 

 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات ؛ 

 متطلبات التسويات ومراقبة المعامالت ؛ 

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ 

 توثيق الضوابط واإلجراءات ؛ 

  واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛ الرقابية وكفاية الضوابطمتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها 

 المعايير األخالقية والتجارية ؛ و 

 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت المجموع

 ألف لایر سعودي

 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى 58,719  -  -  58,719

دائنة تامين  معيديذمم  -  -  -  -  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 34,994  -  5,934  40,928

99,647  5,934  -  93,713  

 المطلوبات المالية للمساهمين       

 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 4,730  -  -  4,730

 مجموع المطلوبات المالية 98,443  -  5,934  104,377
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 قائمة المركز المالي (أ
 

م9201 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
التامين عمليات  اإلجمالي  

عمليات 

 المساهمين
 الموجودات عمليات التأمين

  ألف لاير سعودي

 نقد وما في حكمه 13,641 101,585 115,226  14,590 62,785 77,375

 ودائع مرابحة قصيرة األجل  - 40,068 40,068  - 76,036 76,036

مدينة تأمينأقساط  49,116 - 49,116  44,859 - 44,859  

 ، بالصافي  مدينة تأمينذمم معيدي  191 - 191  2,995 - 2,995

1,034 - 1,034  119 - 119 

حصة معيدي التامين من المطالبات 

 تحت التسوية 

94 - 94  - - - 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المتكبدة و غير المبلغ عنها

مؤجلة تكاليف اقتناء وثائق تامين 3,230 - 3,230  2,851 - 2,851  

ستثماراتا - 68,376 68,376  - 72,950 72,950  

 مستحق من عمليات المساهمين 99,230 - 99,230  93,217 - 93,217

14,975 2,322 12,653  6,780 824 5,956 

مصروفات مدفوعة مقدماً 

 وموجودات أخرى

 ممتلكات ومعدات  2,173 - 2,173  2,392 - 2,392

 موجودات غير ملموسة 1,082 - 1,082  1,106 - 1,106

، صافياصول حق استخدام 2,743 - 2,743  - - -  

 وديعة نظامية - 22,500 22,500  - 45,000 45,000

3,492 3,492 -  4,377 4,377 - 
وديعة  على عمولة مستحقةإيراد 

 نظامية

438,376 262,585 175,791  415,211 237,730 177,481  

(93,217)  - (93,217)   (99,230)  - (99,230)  يخصم : استبعاد العمليات المتداخلة 

 إجمالي الموجودات 78,251 237,730 315,981  82,574 262,585 345,159

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 52 - 

 
 )تتمة( إضافيةمعلومات  -32

 المركز المالي )تتمة( ( قائمةأ

 

م2019ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31    

 اإلجمالي

عمليات 

 اإلجمالي  عمليات التامين المساهمين

عمليات 

 المطلوبات عمليات التأمين المساهمين

  ألف لاير سعودي

36,232 1,238 34,994  36,025 1,396 34,629 
مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 أخرى

 أقساط تأمين غير مكتسبة 67,504 - 67,504  75,920 - 75,920

 المطالبات تحت التسوية 39,307 - 39,307  21,431 - 21,431

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 12,974 - 12,974  18,493 - 18,493

 احتياطي عجز اقساط التأمين 14,545 - 14,545  17,335 - 17,335

أخرىاحتياطيات فنية  326 - 326  1,460 - 1,460  

 مستحق لعمليات التامين - 99,230 99,230  - 93,217 93,217

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 4,970 - 4,970  5,934 - 5,934

 التزامات عقود اإليجار 2,218 - 2,218  - - -

 الزكاة وضريبة الدخل - 12,000 12,000  - 15,498 15,498

3,492 3,492 -  4,377 4,377 - 
الى البنك إيراد عمولة مستحقة 

السعودي المركزي  

289,012 113,445 175,567  293,476 117,003 176,473  

(93,217) (93,217) -  (99,230) (99,230) - 
: استبعاد العمليات يخصم

  المتداخلة

 إجمالي المطلوبات 176,473 17,773 194,246  175,567 20,228 195,795

 حقوق المساهمين       

 رأس المال - 150,000 150,000  - 300,000 300,000

 المتراكمةالخسائر  - (29,273) (29,273)  - (150,860) (150,860)

 إجمالي حقوق المساهمين - 120,727 120,727  - 149,140 149,140

224 - 224  1,008 - 1,008 

 مكافأةإحتياطي إعادة قياس 

 المتعلقة بعمليات التأمين الموظفين

224 - 224  1,008 - 1,008  

345,159 169,368 175,791  315,981 138,500 177,481 
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 الملكية

 وااللتزامات المحتملة التعهدات - 12,545 12,545  - 12,545 12,545
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   قائمة الدخل (ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م2020 م2019

  )باأللف لاير سعودي(

 اإلجمالي
عمليات  

 المساهمين

 
 عمليات التامين

 
 اإلجمالي

عمليات  

 المساهمين

 
 اإليرادات عمليات التامين

     

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة     

 افراد - 5,742  -  5,742 1,423  -  1,423

 منشأت متناهية الصغر - 13,778  -  13,778 2,381  -  2,381

 منشأت صغيرة - 37.834  -  37.834 19,082  -  19,082

 منشأت متوسطة - 39,922  -  39,922 47,418  -  47,418

 منشأت كبيرة - 68,598  -  68,598 83,724  -  83,724

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 165,874  -  165,874  154,028  -  154,028

- 
 

- 
 

-  - 

 

- 

 

- 

 - مصاريف فائض الخسارة

 االجنبي

 صافي األقساط المكتتبة 165,874  -  165,874  154,028  -  154,028

(55,582) 
 

- 
 

(55,582)  8,416 

 

- 

 

8,416 

التغيرات في أقساط التأمين غير 

 المكتسبة

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 174,290  -  174,290  98,446  -  98,446

 إجمالي اإليرادات 174,290  -  174,290  98,446  -  98,446

 تكاليف ومصروفات االكتتاب           

 إجمالي المطالبات المدفوعة 139,752  -  139,752  139,694  -  139,694

(6,933)  -  (6,933)  (996)  -  (996) 
حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات المدفوعة

 المطالبات المدفوعةصافي  138,756  -  138,756  132,761  -  132,761

(18,154)  -  (18,154)  18,791  
- 

 18,791 
في المطالبات تحت التغيرات 

 التسوية

4,559  -  4,559  (5,425)  -  (5,425) 
في المطالبات المتكبدة التغيرات 

 و الغير مبلغ عنها

 صافي المطالبات المتكبدة 152,122  -  152,122  119,166  -  119,166

 احتياطي عجز أقساط التامين (2,790)  -  (2,790)  15,504  -  15,504

 احتياطيات فنية أخرى (1,134)  -  (1,134)  888  -  888

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 5,916  -  5,916  4,451  -  4,451

 مصروفات اكتتاب أخرى 3,315  -  3,315  3,413  -  3,413

143,422  -  143,422  157,429  -  157,429 
صافي تكاليف و مصروفات 

 االكتتاب

        -    
  نتيجة االكتتابصافي  16,861  -  16,861  (44,976)  -  (44,976)
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 ب(  قائمة الدخل )تتمه( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م9201ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
 اإلجمالي  عمليات التامين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين

 

   ألف لاير سعودي

       
ايرادات تشغيلية )مصروفات(/

 اخرى

9,962) ) - 9,962) )  (181)  - (181)  
في مخصص ديون مشكوك 

 تحصيلها

(53,882) (3,678)  (50,204)   (55,817)  (3,622)  (52,195)  مصروفات عمومية وإدارية 

 ايراد عموالت عن الودائع - 4,399 4,399  - 6,666 6,666

اتمن االستثمار ربح غير محقق - 186 186  - 655 665  

اتربح محقق من اإلستثمار - 117 117  - - -  

توزيعات األرباح ايراد - 108 108  - - -  

 اطفاء الخصومات، صافي - 159 159  - 147 147

 إيرادات آخرى 2,257 - 2,257  - - -

(56,376) 3,790 (60,166)   (48,772)  1,347 (119,05)  
إجمالي )مصروفات(/االيرادات 

 التشغيلة اآلخرى

( 2101,35 ) 3,790 (105,142)   (31,911)  1,347 (33,258)  صافي الخسارة للسنة 

- - -  - - - 

إلى عمليات  العائدصافي الدخل 

 التأمين

( 2101,35 ) 3,790 (105,142)   (31,911)  1,347 (33,258)  

صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة  

 العائدة إلى عمليات المساهمين

- - - 
 5,298 5,298 - 

 عن سنواتعكس مخصص الزكاة 

 سابقة

(4,800)  (4,800)  -  (1,800)  (1,800) ة للسنةمصروف الزكا -   

(106,152)  (1,010)  (105,142)   (28,413)  4,845 (33,258) للسنة صافي الخسارة   

       
الخسارة للسهم الواحد )بالريال 

 السعودي(

14,411    15,000  
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 العادية القائمة )باآلالف(

(7.37)     (1.89)    

 والمنخفضةالخسارة األساسية 

 - للسهم للسنة )بالريال السعودي(

 معدله



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
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 معلومات إضافية )تتمة( -32

 ج( قائمة الدخل الشامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م9201 م2020  ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التامين
 اإلجمالي 

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين

 

سعوديألف لاير      

(106,152) (106,152) -  (28,413) (28,413) - 

 إلى العائدةصافي خسارة السنة 

 المساهمين

(550)  - (550)   784 - 784 
اإلكتوارية من  )الخسارة(الربح / 

 منافع الموظفين اتإلتزام

(106,702) (106,152) (550)  (27,629)  (28,413)  اجمالي الخسارة الشاملة للسنة  784 



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
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 معلومات إضافية )تتمة( -32

 د( قائمة التدفقات النقدية 

 

 
 

 

 

 

م9201ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين
 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ألف لاير سعودي

(101,352)  (101,352)  - (31,911)  (31,911)  صافي خسارة السنة - 

 التعديالت على العناصر غير النقدية      

 استهالك ممتلكات ومعدات 1,030 - 1,030 959 - 959

اصول  استهالك حق استخدام 1,041 - 1,041 - - -  

يجاراإل عقود التزامات عن تكاليف تمويل 49 - 49 - - -  

 اطفاء موجودات غير ملموسة 479 - 479 808 - 808

في تحصيلهامخصص ديون مشكوك  181 - 181 9,962 - 9,962  

(655)  (655)  - (186)  (186) اتارباح غير محققة من االستثمار -   

- - - (117)  (117) اتأرباح محققة من اإلستثمار -   

(147)  (147)  - (159)  (159)  اطفاء الخصومات بالصافي - 

نهاية الخدمة تعويضاتمخصص  1,520 - 1,520 1,159 - 1,159  

(89,266)  (102,154)  12,888 (073,82)  (32,373)  4,300  

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:      

(34,392)  - (34,392)  (638)  - (638) مدينة اقساط تأمين   

(5,995)  - (5,995)  (996)  - (996) مدينة  تأمينذمم معيدي    

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 915 - 915 4,823 - 4,823

2,009 - 2,009 94 - 94 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

 المبلغ عنها

610 - 610 - - - 

اقساط حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز 

 التأمين

(1,816)  - (1,816)  (379)  - (379)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

406 (1,203)  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 6,697 1,498 8,195 1,609 

(34,875)  (3,407)  (31,468)  (207)  158 (365)  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

(939)  - (939) دائنة تأمينذمم معيدي  - - -   

55,582 - 55,582 (8,416)  - (8,416)  اقساط تأمين غير مكتسبة 

(,97722)  - (,97722)  مطالبات تحت التسوية 17,876 - 17,876 

2,550 - 2,550 (5,519)  - (5,519)  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

14,894 - 14,894 (2,790)  - (2,790)  احتياطي عجز أقساط التامين 

888 - 888 (1,134)  - (1,134)  احتياطيات فنية أخرى 

(3,081)  (3,081)  مستحق لعمليات التامين - 6,013 6,013 - 

3,081 - 3,081 (6,013)  - (6,013)  مستحق من عمليات المساهمين 

(108,498)  (109,845)  1,347 (21,072)  (24,704)  3,632 

األنشطة  (المستخدم في)/ منصافي النقد 

 التشغيلية

(1,583)  - (1,583)  (1,700)  - (1,700) نهاية الخدمة المدفوع تعويضات   

(110,081)  (109,845)  (236)  (22,772)  (24,704)  1,932 

 األنشطة / )المستخدم في(النقد من  صافي

 التشغيلية



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
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 معلومات إضافية )تتمة( -32

 تتمة(د( قائمة التدفقات النقدية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م2020 ديسمبر 31 م2019ديسمبر  31

 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي التأمين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين

 

   ألف لاير سعودي

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 شراء استثمارات - - - - (64,453) (64,453)

 متحصالت من بيع استثمارات - 5,036 5,036 - 5,000 5,000

6,846 6,846 - 35,968 35,968 - 

متحصالت من إستحقاق ودائع مرابحة قصيرة 

 األجل

 / )زيادة( في الوديعة النظامية تخفيض - 22,500 22,500 - (15,000) (15,000)

 شراء ممتلكات ومعدات (811) - (811) (905) - (905)

 شراء موجودات غير ملموسة (455) - (455) (753) - (753)

(69,265) (67,607) (1,658) 62,238 63,504 (1,266) 

صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة 

 االستثمارية

 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من       

 أولويةحقوق إصدار أسهم  - - - - 200,000 200,000

 التزامات عقود اإليجار المدفوعة (1,615) - (1,615) - - -

200,000 200,000 - (1,615) - (1,615) 

األنشطة من  /)المستخدم في(صافي النقد 

 التمويلية

 صافي التغير في النقد وما في حكمه (949) 38,800 37,851 (1,894) 22,548 20,654

  النقد وما في حكمه في بداية السنة 14,590 62,785 77,375 16,484 40,237 56,721

 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 13,641 101,585 115,226 14,590 62,785 77,375



 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
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 أرقام المقارنة  -33

 أرقام السنة السابقة للقوائم المالية لتتوافق مع العرض في السنة الحالية . تم إعادة تصنيف بعض

 

 اندماج المساهمين وعمليات التأمين  -34

ي سإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية. هذه التغييرات كما تم تلخيصها أدناه، كانت بشكل أساتم 

 لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

   الدخل والتدفقات النقدية بشكل منفصل لعمليات  لهذه القوائم المالية، تم عرض قائمة المركز المالي، قائمة 2كما تم االفصاح في إيضاح

 لالتأمين وعمليات المساهمين التي تم جمعها معًا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشركة ككل سواًء في قائمة المركز المالي، قائمة الدخ

 وقائمة التدفقات النقدية.

 تأمين التى كانت قد تم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة في قائمة المركز يتم استبعاد المبالغ "المستحقة من/ الى" المساهمين و عمليات ال

 )أ( ( 32 المالي )راجع اإليضاح

  يتم  منفصل،بين عمليات المساهمين و عمليات التأمين وعرضها بشكل  90/10حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها بنسبة

 .)ب(( 32وف في قائمة الدخل )راجع إيضاح عرضها االن كمصر

 

 اعتماد القوائم المالية  -35

 .م2021 مارس 5 هـ الموافق1442 رجب 21 تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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