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 عام  - 1

عة  شركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصنا

بتاريخ  1121رقم   ق  الثاني    29/  رقم 2007مايو    16)الموافق  هـ  1428ربيع  التجاري  السجل  بموجب  جدة  بمدينة  مسجلة  الشركة  م(. 

  .م(2007مايو  2٣هـ )الموافق 1428جمادى األول  6بتاريخ  40٣0169661
 

 :عنوان الشركة المسجل هو 

   ؛برج سالمة

 طريق المدينة 

 ؛4020صندوق بريد 

 ؛ 21491جدة 

 .المملكة العربية السعودية
 

ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادراج الشركة في سوق المال السعودي  هو  الشركة    هدفإن  

م. الشركة مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساهمين  2008يناير    1م. بدأت الشركة مزاولة أعمالها في  2007مايو    2٣"تداول" في  

 يين.سعود
 

 أسس اإلعداد  - 2

 أسس العرض    .أ

رة عن  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصاد  المالير  تم إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقري 

 )يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
 

باستثناء قياس االستثمارات )ماعدا االستثمارات المحتفظ بها حتى    ،على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية  تم إعداد القوائم المالية

الممتلكات   تاريخ االستحقاق( بقيمتها العادلة، وإعادة قياس التزامات منافع الموظفين. يتم عرض قائمة المركز المالي على اساس السيولة. باستثناء

يعة النظامية، منافع الموظفين والمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة وموجودات غير ملموسة، والود  ،حق االستخدام   موجوداتوالمعدات،  

 خالف ذلك. يذكر ما لم  ،والتي لم يتم اإلبالغ عنها، أما جميع الموجودات والمطلوبات األخرى فهي ذات طبيعة قصيرة األجل
 

ذية(، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة لكل من وفقا  لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفي 

بشكل واضح ألي من هذه   العائدة  والمصروفات  واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  تسجيل  يتم  المساهمين".  التأمين" و"عمليات  "عمليات 

 العمليات في الحسابات الخاصة.  
 

، الدخل  ،المركز الماليعمليات التأمين وعمليات المساهمين في قائمة  ة للشركة تعرض بشكل منفصل  المالية السنوي   القوائمفإن  ,  بصورة مماثلة

يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة   وعمليات المساهمين.،  والتدفقات النقدية لعمليات التأمين  الدخل الشامل

 . اإلدارةعليها من اإلدارة وأعضاء مجلس 
 

 49قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في الصفحات من  تم عرض  

نفيذية القوائم المالية كقوائم مالية تكميلية ولالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي. تتطلب اللوائح الت في    54  إلى

وعمليات    الصادرة التأمين  لعمليات  والمصروفات  واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  بين  الواضح  الفصل  السعودي  المركزي  البنك  من 

ساهمين ين. وبناء  على ذلك، فإن قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المالمساهم

 المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
 

قات  إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع القوائم المالية للشركة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفإن  

 النقدية وكذلك بعض االيضاحات ذات الصلة في القوائم المالية تمثل معلومات تكميلية اضافية كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.
 

التأمين  لقطاعم، تحت إشراف البنك المركزي السعودي، قامت إدارة شركات التأمين بإعداد واعتماد القوائم المالية التوضيحية 2018ل عام خال

للتقرير المالي    عند  .في المملكة العربية السعودية الدولية  للمعايير  المالية على مستوى الشركة وفقا   القوائم  العربية  المعتمدة في المملكة  إعداد 

استبعاد السعودية وتعليمات   يتم  المساهمين.  بعمليات  الخاصة  تلك  مع  التأمين  ومعامالت عمليات  أرصدة  دمج  يتم  السعودي،  المركزي  البنك 

للمعامالت األرصدة المتداخلة والمعامالت، إن وجدت، إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين متماثلة مع تلك  

 واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة. 
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  . ب
 

لف لاير  تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. وقد تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة القرب ا

 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

 ة يالسنة المال .ج
 

.من كل عام ديسمبر ٣1تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في   
  

 المحاسبية الهامة والتقديرات واإلفتراضات األحكام  .د 
 

  يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات و 

قرير المالي. وبالرغم من أن هذه التقديرات و  خالل سنة الت   المطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادات والمصاريف

 األحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث والظروف الحالية، إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.
 

أن   وقع  يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمت 

 . تكون معقولة حسب الظروف
 

 فيما يلي األحكام والتقديرات الهامة في إعداد القوائم المالية: 
 

لبات الناتجة من عقود التأمين  ( االلتزام المطلق النهائي عن المطا1)  
 

و التي   إن التقدير النهائي لاللتزام الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي  للشركة. إن هناك عدة مصادر لعدم التأكد

مل تقديرات في نهاية السنة المالية للتکلفة النهائية الذي ستدفعه الشركة عن تلك المطالبات. يتم ع يتم أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام النهائي

لمبلغ عنها وغير المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتکاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتکبدة غير المبلغ عنها. يتم تقدير إلتزامات المطالبات ا

يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة   ،رکة. في نهاية كل سنة تقريرالمسددة  باستخدام نتائج التقييمات للحاالت الفردية المبلغة إلی الش

 للتأكد من مالءمتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص. 
 

 ، المركز المالييعتبر مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة  

المبلغ المطالبات  تكلفة  تقدير  في  اإلدارة  قبل  المتبع من  الفني  األسلوب  ان  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  قبل  المؤمن عليه  الحادث  عنها   بشأن 

المستقبلي  المطالبات  سداد  بطرق  للتنبوء  السابقة  المطالبات  سداد  نفس طرق  اتباع  في  تتمثل  عنها  المبلغ  غير  الخبراء والمطالبات  يستخدم  ة. 

هذه   لتحديد  المتوقعة  الخسارة  معدل  وطريقة  فيرغوسون  بورنهوتير  وطريقة  السلسلة  سلم  طريقة  مثل  الطرق  من  مجموعة  االكتواريون 

ستند هذه  المخصصات. كما استخدم الخبير االكتواري نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لقطاع التأمين الطبي. ت 

 األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية والمتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات. 
 

في الموجودات المالية   االنخفاض( 2)  

ة دون تکلفتها. أن تحديد کبير أو طويل األجل في قيمتها العادل  ت المالية عندما يکون هناك هبوطفي الموجودا   االنخفاضتقوم الشركة بتحديد  

% من التكلفة 25شهرا  أو أكثر طويلة األجل ويعتبر الهبوط بنسبة    12ماهو أو مهم أو طويل األجل يتطلب أحكامآ. تعتبر الفترة التي تتكون من  

والبيئة   ،ت العادية في سعر السهمالتغيرا  ،تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى  ،األصلية هاما  وفقا  لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم

 والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.  ،والتغيرات في التكنولوجيا ،وأداء الصناعة والقطاع ،المالية للشركة المستثمر فيها
 

في الذمم المدينة  االنخفاض( ٣)      

في الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة   يتم تكوين مخصص الهبوط

والعجز    ،واحتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية  ،طبقا للشروط التعاقدية للمدينين. تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين

 ي السداد مؤشرات علی أن الذمم المدينة قد انخفضت قيمتها.عن السداد أو التأخر ف
 

( القيمة العادلة لالدوات المالية   4)  

لة المقدرة. يتم تقدير  يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بناء على أسعار السوق المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العاد

 العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا  إلى خصم التدفقات النقدية باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وصفات لمخاطر مماثلة. القيمة 
 

 ، ذه الحاالتيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي اليوجد لها سوق نشط أو التي التتوفر لها اسعار مدرجة، باستخدام أساليب تقييم. وفي ه

معلومات السوق  يتم تقدير القيمة العادلة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج. وعندما تكون  

نماذج( لتحديد القيم ال ،يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم )على سبيل المثال ،القابلة للمالحظة غير متوفرة

 ، يتم تقييمها ومراجعتها بشكل سنوي من قبل افراد مؤهلين و مستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها   ،العادلة

دم النماذج البيانات القابلة للمالحظة  تستخ  ،ويتم تعديلها للتحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي

؛ ومع ذلك قبل    ،فقط  تقديرات من  والتقلبات واالرتباطات  المقابل(  الخاصة والخطر  االئتمان  )مخاطر  االئتمان  مثل مخاطر  تتطلب مجاالت 

 اإلدارة. 
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( العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات  5)  

يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر  األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. و  إدارة الشركةتحدد  

ويتم تعديل تكاليف االستهالك  سنويا   األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية  بمراجعة  اإلدارة    وتقوم  .االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف الماديفي  

 المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
 

( مبدأ االستمرارية  6)  

  العمل لالستمرار في  الكافيةإلى أن لديها الموارد  قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت

 ، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. وعليه في المستقبل المنظور.
 

 هـ. موسمية العمليات  

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة   - 3
 

كما  للسنة المالية    السياسات المحاسبية للقوائم المالية الصادرةفي إعداد هذه القوائم المالية متوافقة مع  المستخدمة  الهامة  إن السياسات المحاسبية  

ات المحاسبية  ي والبيئة االقتصادية الحالية, فإن السياسم. بناء  على تطبيق التعديالت على المعايير الحالية وفي ضوء الوضع  2021ديسمبر    ٣1

م لتحل محل او تعدل او تضف الى السياسات المحاسبية المحددة في القوائم المالية السنوية لعام 2022يناير    1التالية قابله للتطبيق اعتبارا  من  

 م. 2021
 

 تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة   ( أ
 

الجديدة األخرى والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي, والتي تسري للفترات السنوية    فيما يلي موجز عن المعايير الدولية للتقرير المالي

قد اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات حيث ان ليس لها تأثير كبير على القوائم المالية  م. ل2022يناير    1  التي تبدأ في أو بعد

 للشركة. 

 الوصف المعايير/التفسيرات 
تنطبق على الفترات التي تبدأ في او بعد التواريخ  

 التالية

المعيار  على  النطاق  ضيقة  التعديالت  من  عدد 

ومعايير المحاسبية الدولية    ٣الدولي للتقرير المالي  

وبعض التحسينات السنوية على    ٣7ورقم   16رقم  

ورقم    9ورقم    1رقم    المعايير الدولية للتقرير المالي 

 . 41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  

تحدث مرجعا  في المعيار  , "اندماج األعمال"    ٣رقم  

رقم  الد المالي  للتقرير  المفاهيمي    ٣ولي  لإلطار 

المحاسبية  المتطلبات  تغيير  دون  المالية  للتقارير 

 اندماج األعمال. 

الدولي رقم   المحاسبة  ,    16التعديالت على معيار 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" تمنع الشركة من  

والمعدات   واآلالت  الممتلكات  تكلفة  من  الخصم 

ن بيع األصناف المنتجة بينما تقوم  المبالغ المستلمة م

وبدال    المقصود.  لالستخدام  األصل  بإعداد  الشركة 

هذه   من ذلك , ستعترف الشركة بعائدات المبيعات

 والتكاليف ذات الصلة في قائمة الدخل. 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  تحدد 

والمطلوبات    ٣7 "المخصصات   المحتملة , 

واألصول المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة 

 عند تقييم ما اذا كان العقد سيتسبب في خسارة.

على  طفيفة  تعديالت  السنوية  التحسينات  تدخل 

رقم   المالي  التقرير  إلعداد  الدولي    ,   1المعيار 

"اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي للمرة  

  , رقم  األولى"  الدولي  المحاسبة  ,    41ومعيار 

الدولي  للمعيار  المصاحبة  واألمثلة  "الزراعة" 

 , "عقود اإليجار". 16رقم  إلعداد التقرير المالي 

بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنوية  يناير    1الفترات 

 م. 2022
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -3

 

   المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعدب( 
 

التفسيرات الصادرة  فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية. تتضمن القائمة أدناه قائمة بالمعايير و

 تطبيقها في المستقبل. تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. التي تتوقع الشركة بشكل معقول 

 

 الوصف    المعيار/ التفسير

  تاريخ سريان المعيار من 

الفترات التي تبدأ في أو بعد  

 التواريخ التالية:  

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  ,    1تعديالت 

 المطلوبات. عرض البيانات المالية , على تصنيف 

المحاسبة   معيار  النطاق على  التعديالت محددة  هذه  توضح 

, أن المطلوبات   1الدولي رقم   المالية"  البيانات  , "عرض 

على   اعتمادا   متداولة,  غير  أو  متداولة  انها  على  مصنفة 

الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف 

ت تاريخ التقرير ) على  بتوقعات الشركة أو االحداث التي تل

سبيل المثال , استالم تنازل أو خرق للعهد (. يوضح التعديل  

عندما يشير إلى    1ايضا  ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  

 . المطلوبات "تسوية" 

المحاسبية   الفترات  حتى  مؤجل 

 م. 2024يناير    1التي ال تبدأ قبل  

المحاسبة الدولي  تعديالت محددة النطاق على معيار  

إلعداد    1رقم   الدولية  المعايير  ممارسة  وبيان   ,

, ومعيار المحاسبة الدولي رقم    2رقم  التقرير المالي

8 . 

المحاسبية  ت  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  هدف 

بين  التمييز  على  المالية  البيانات  مستخدمي  ومساعدة 

في السياسات    التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغييرات

 المحاسبية. 

الفترات السنوية التي تبدأ في أو  

 م. 202٣يناير  1بعد 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على    –   12تعديل 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات  

 الناشئة من معاملة واحدة.  

بالضريبة  االعتراف  الشركات  من  التعديالت  هذه  تتطلب 

مالت التي , عند االعتراف األولي , تؤدي  المؤجلة على المعا 

للخصم   الخاضعة  المؤقتة  الفروق  من  متساوية  مبالغ  إلى 

 للضريبة.  والخاضعة 

الفترات السنوية التي تبدأ في أو  

 م.  202٣يناير  1بعد 

 انظر االيضاح ادناه.  عقود التأمين. . 17رقم  لتقرير الماليلالمعيار الدولي 

 انظر االيضاح ادناه.  األدوات المالية.  . 9رقم  ر الماليلتقري لالمعيار الدولي 

 

 عقود التأمين  - 17 المعيار الدولى للتقرير المالي رقم
 
يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    الفترات  على  "عقود التأمين"  4محل المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي    17المعيار الدولي للتقرير المالي    سيحل

تقرير  للالمعيار الدولي  أوال  في ذلك التاريخ. يحدد    17، مع السماح بالتطبيق المبكر. تتوقع الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  202٣

 . مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة المباشرة 17المالي 
 

   المشروع تنفيذهيكل وحالة 

)وكجزء من خطة العمل ذات المراحل األربعة   17المالي    لتقريراتعمل الشركة حاليا  في مرحلة التطبيق والتشغيل التجريبي للمعيار الدولي إلعداد  

الذي فرضها البنك المركزي السعودي( تتطلب هذه المرحلة تطبيق   17للتقرير المالي  إلى المعيار الدولي    4للتحول من المعيار الدولي للتقرير المالي  

, باإلضافة إلى تثبيت األنظمة وتكاملها. يوضح الجدول التالي التقدم الذي أحرزته ٣المرحلة  المنهجيات واالفتراضات وخيارات السياسة كما تم ذكره في  

 :4الشركة في المجاالت الرئيسية للمرحلة 
 

 ملخص األثر   نطاق التأثير 

 الحوكمة  ةهيكل

والذي يتضمن تشكيل لجنة توجيهية    17وضعت الشركة هيكل شامل للحوكمة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  

لمختلف   والمسؤوليات  األدوار  وتحديد  القرارات  على  والموافقة  التنفيذ  في  التقدم  ومراقبة  اإلشراف  لتوفير 

 مجلس اإلدارة.لجان مراجعة والوالمراجعة الداخلية تضمين الجهات المعنية. ويشتمل ذلك على 

الدولي   بالمعيار  المتعلقة  التنظيمية  المتطلبات 

 17للتقرير المالي 

ع مراحل وفقآ لنهج البنك المركزي السعودي  بقامت الشركة باستيفاء جميع الجداول الزمنية للنهج المكون من أر

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  من  المعيار    4للتحول  المالي  إلى  للتقرير  األنشطة  17الدولي  ذلك  في  بما   ,

 . 4التجريبية الثالثة التي كانت جزءا  من المرحلة 

 

م وتم تقديم التقرير في حينه  2021م تم إجراؤه خالل 2020ديسمبر  ٣1تم إجراء النشاط التجريبي األول في 

 م. 2021نوفمبر  ٣0إلى البنك المركزي السعودي بتاريخ 

 

الثاني خالل النصف األول من عام   التجريبي  م والتي تضمنت إعداد القوائم المالية 2022تم إجراء النشاط 

مع قائمة المركز المالي المقارنة م جنبا  إلى جنب  2021ديسمبر    ٣1كما في   17للمعيار الدولي للتقرير المالي  

كما تم إجراء مراجعة للنشاط    ي السعوديوتم تقديم التقرير إلى البنك المركز  .م2020  ديسمبر  ٣1كما في  

 م. 2022سبتمبر  29التجريبي الثاني وتم تقديم تقرير المراجعة ذي الصلة إلى البنك المركزي السعودي في 
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 السياسات المحاسيبة الهامة )تتمة( -3

 الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(  ب(  المعايير

 هيكل وحالة تطبيق المشروع )تتمة( 

الدولي   بالمعيار  المتعلقة  التنظيمية  المتطلبات 

 )تتمة(  17للتقرير المالي 

ونفذت هذه    ةمن التجربتين االولى والثاني  األداءقامت الشركه بتحسين خطتها التنفيذيه مع االخذ في االعتبار  

م والتي تم اجرائها خالل الفترة من أكتوبر الى نوفمبر 2022يونيو    ٣0الثالثه كما في    ةالسياسات في التجرب

م , وتم تقديم النتائج وتقرير المراجعه الخاص بها الى البنك  2022النتائج خالل نوفمر    ةم وتمت مراجع2022

 م.2022نوفمبر  ٣0المركزى السعودي في 

 

 المحدد.  الموعدم في 2022كما تم تقديم ملخص التقارير الشهرية الموجزه من مايو الى ديسمبر 

 المجاالت الرئيسية المتبقية لالكتمال 

 التشغيلي والمالي: 

رقم   المالي  التقرير  إلعداد  الدولي  للمعيار  المحدد  البرمجي  الحل  تنفيذ  على  الشركة  بتنفيذ   17تعمل  وتقوم 

المح لتتوافق مع متطلبات تغييرات على  اسبة والنماذج االكتوارية والعمليات والضوابط والبيانات واألنظمة 

ولتحقيق تكامل سلس للنظام. يتضمن ذلك تنفيذ قرارات تصميم    17المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  

البيا  ٣المرحلة   وسياسة  االنتقال  وعمليات   ، النهائي  الوظيفي  التصميم  ومخططات  وقاموس  ،  الشاملة  نات 

 .  17 البيانات. تقوم الشركة بتقييم األثر المالي المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 :17اختبار المعيار الدولي للتقرير المالي 

تتضمن خطة تنفيذ الشركة عددا  من مراحل االختبار: التشغيل المتوازي واختبار قبول المستخدم, باإلضافة إلى  

 اإلختبارات التجريبية الداخلية.  

 

 

 األحكام الهامة وخيارات السياسة المحاسبية 

 م: 202٣يناير  1من المتوقع ان تطبق الشركة السياسات المحاسبية الهامة التالية في إعداد القوائم المالية في تاريخ تطبيق هذا المعيار في 

 : 17العقود داخل / خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي   (1

 

على أنه: عقد يقبل بموجبه طرف واحد )المصدر( مخاطر التأمين الجوهرية    17المالي    لتقريرافي المعيار الدولي إلعداد   يعرف "عقد التأمين"

من طرف آخر )حامل الوثيقة( من خالل الموافقة على تعويض حامل الوثيقة في حالة وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد محدد )الحدث المؤمن 

حدود العقد على النحة التالي: "التدفقات النقدية تقع ضمن حدود عقد  17لوثيقة. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  عليه( يؤثر سلبا  على حامل ا

 التأمين إذا نشأت عن حقوق جوهرية وااللتزامات القائمة خالل فترة التقرير والتي يمكن للكيان أن يجبر حامل الوثيقة فيها. 
 

وسيتم معالجته بتطبيق معايير أخرى مثل المعيار   17فإنه ال يدخل في نطاق المعار الدولي للتقرير المالي  الية فقط,  إذا كان العقد ينقل المخاطر الم

 , "األدوات المالية". 9الدولي للتقرير المالي 
 

 العقود  تفكيك/  تجميع (2
 

ر  ينص المعيار على ضرورة فصل المكون غير التأميني من العقد الكلي ومعالجته وفق ا للمعايير المحاسبية ذات الصلة في حال كان المكون غي 

ا. يُطلق على عملية فصل المكون غير التأميني من العقد التأميني اسم الفك او تجزئة. وليس لدى الشركة أي نشاط   غير  أعمال  التأميني متميز 

 تأميني. 

 مستوى التجميع  (3

 :17محفظتين ألغراض المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  حددت الشركة

ا لكل مجموعة. جميع    250الشركات الطبية: أعمال التأمين الطبي الجماعي, وهي خبرة مصنفة بشكل أساسي وتغطي أكثر من   - عضو 

م والسنوات  2018العقود تحمل خسائر عند االعتراف األولي وتم تقسيمها إلى الفئات التالية بطريقة كل سنة اكتتاب منفصلة عن األخرى:  

 م ومابعدها.2021, م2020م, 2019السابقة, 

  250الطبي للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة, المصنفة أساسا  والتي تقل عن  الصغيرة والمتوسطة: أعمال التأمين  الطبية  الشركات   -

ا لكل مجموعة. جميع العقود تحمل خسائر عنداالعتراف األولي وتم تقسميها إلى الفئات التالية بطريقة كل سنة اكتتاب منفص لة عن  عضو 

 م, وما بعدها. 2021م, 2020م, 2019م والسنوات السابقة, 2018األخرى: 

 

 نظرة عامة    –القياس  (4

التامين باستمرار التعامل وفق ا لسياساتها المحاسبية. ومع ذلك، ينص المعيار الدولي   4حاليا ، تسمح للشركة بموجب المعيار الدولى للتقرير المالي  

مباد  17المالي    رللتقري  الشركة.على  لدى  التأمين  إعادة  وعقود  الشركة  تصدرها  التي  التأمين  عقود  قياس  و  لالعتراف  محددة  بموجب   ئ 

تخضع عقود التأمين التي تصدرها الشركة وعقود إعادة التأمين لدى الشركة )جميع المحافظ( لقياس بتطبيق    ،  17المعيارالدولي للتقرير المالي  

 . 17نهج تخصيص األقساط . يبسط هذا النهج قياس عقود التأمين بالمقارنة مع النموذج العام في المعيارالدولي العداد التقرير المالي 
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 ة )تتمة( السياسات المحاسبية الهام -3

 )تتمة(   المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعدب( 

 )تتمة(عقود التأمين   – 17للتقرير المالي  يالمعيار الدول 

 نظرة عامة )تتمة( –القياس  (4

المالي   التقرير  الدولي إلعداد  المعيار  بموجب  الشركة  تستخدمه  "الذي  المكتسبة  األقساط  نهج  األقساط عن  مدخل تخصيص  مبادئ  المجاالت   4تختلف  في 

 الرئيسية التالية: 

بالغ المعترف بها في اإليرادات لخدمات يعكس االلتزام عن التغطية المتبقية أقساط التأمين المستلمة ناقصا  مصاريف االقتناء المؤجلة مطروحا  منها الم -

 التأمين المقدمة. 

وفترة التغطية ذات  يشمل قياس االلتزام عن التغطية المتبقية تعديل القيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية حيث يكون تاريخ استحقاق قسط التأمين   -

ا   12الصلة أكثر من   شهر 

ة تقييما  صريحا  لتسوية المخاطر للمخاطر غير المالية عندما تكون مجموعة من العقود المتوقع خسارتها من أجل يتضمن قياس االلتزام للتغطية المتبقي  -

 احتساب مكون الخسارة )حاليا  قد يكون هذه جزء من مخصص احتياطي المخاطر غير المنتهي(.

 

المطالبات   )التي تشمل  المستحقة  المطالبات  قيمة متوقعة مرجحة وزني ا تتم قياس مسؤولية  بناء  على  يتم اإلبالغ عنها حتى اآلن(  لم  التي  المعلقة والمطالبات 

 ومخفضة بالفائدة، وتتضمن تعديل المخاطر الصرفة لعدم وجود مخاطر مالية. 

 

 األحكام والتقديرات الهامة  (5

ا لتحديد مدى   12سات التأشيرات والسفر التي تزيد مدتها عن  النهج المتبع لتقييم مالئمة االعتماد على نظام تخصيص األقساط يتضمن فحص سيا - شهر 

ا ضئيال  مالئمتها لالعتماد على على نظام تخصيص األقساط ، وتم مالحظه بعض الحكم والتقديرات المهمة المالئمة لالعتماد عليها ولكنها تشكل جزء  

ا بواسطة نهج التخصيص المميز. 12طبية التي تستمر لمدة نسبي ا من المحفظة اإلجمالية. وتتم قياس بقية سياسات التأمين ال   شهر 

ذا ويعتبر غير هام  منهجية الخصم: لم يتم اعتبار عملية الخصم لاللتزامات المترتبة عن االمطالبات المستحقة نقدا  والتغطية المتبقية. تم اختبار تأثير ه -

 أشهر من تاريخ التقييم.  6حيث أن معظم التدفقات المرتبطة بهذه االلتزامات تحدث خالل 

بما في ذلك االرتباطات والثقة المختارة: يهدف تعديل المخاطر إلى قياس تأثير عدم اليقين في التدفقات النقدية التي تنشأ من    منهجية تعديل المخاطر  ،  -

رب  غيره من التجاالعقود التأمينية ، باستثناء عدم اليقين الناشئ عن المخاطر المالية اعتمدت المنهجية على مزيج من النتائج الخاصة بخبرة الشركة المت

اختيار النسبة    والقيمة المعرضة للخطر  بما يتماشى مع المالئة الثانية. تم تعديل معلمات التوزيع على أساس الخبرة ومصداقية البيانات التاريخية. تم

دفوعة بناء  على مزيج األعمال  كنسبة ثقة من قبل الشركة في تاريخ التقييم. تم السماح بفائدة التنوع في تقدير التعديل على المخاطر الم   75المئوية الـ  

 واالرتباطات المتوقعة بينها. 

الربحية المتوقعة   تحديد العبء الزائد: يتم تحديد العبء الزائد عند االعتراف األولي على أساس الحوسبة الفنية وتقارير كفاءة التسعير باإلضافة إلى فهم -

 لألعمال الجديدة المكتوبة. 

ا مشابه ا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها  -  لتحديد مخصص للديون المشكوك فيها. 9: تعتمد الشركة منهج 

 المضافة: يتم تلخيص جميع التدفقات النقدية بما في ذلك قيمة المضافة.  للقيمةالمعاملة الضريبية  -

 ركة إعادة التأمين .ال ينطبق على الشركة  نمط تحرير هامش الخدمة التعاقدي ومخصص تعثر ش -
 

 السياسات المحاسبية الهامة  (6

 الفترة الزمنية للمجموعات: سنويًّا. -

 توجد لدى الشركة ثالث مكونات لتوزيع المصاريف: مكونات االستحواذ، المكونات غير المرتبطة، والمكونات المرتبطة. -

 .17للتقرير المالي  من المعيارالدولي 55تم اختيار تأجيل تكلفة االستحواذ من قبل الشركة وفق ا للفقرة  -

فك الخصم على التعديل للمخاطر فائض حمله  محاسبة  ال ينطبق  يستخدم قائمة الدخل الشامل  اآلخر للمحاسبة عن دخل أو مصروفات تمويل التأمين. -

 الوثائق  على الشركة. 

 

 اإلفصاح العرض و (7

المحتفظ بها، على  لغرض العرض فى قائمة المركز المالى تجمع الشركة بين العقود التأمينية وعقود إعادة التأمين التي تم إصدارها والعقود إعادة التأمين  

 التوالي وتقدمها بشكل منفصل.

 

 . موجوداتمحافظ عقود التأمين وإعادة التأمين التي تم إصدارها وتعتبر  -

 . مطلوباتمحافظ العقود التأمينية وإعادة التأمين الصادرة تعتبر  -

 للشركة.  موجوداتمحافظ إعادة التأمين التي تشكل  -

 على الشركة.  مطلوباتمحافظ إعادة التأمين التي تشكل  -

 . 17إلى تلك التي تم إنشاؤها عند االعتراف األولي وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تشير المحافظ المذكورة أعاله 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة(   المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعدب( 

 )تتمة( عقود التأمين  – 17للتقرير المالي  يالمعيار الدول

 العرض واإلفصاح )تتمة(

ركة تقوم بتقرير تم تغيير وصف البنود في قائمة األرباح أو الخسائر و قائمة الدخل الشامل األخرى بشكل كبير مقارنة بالعام السابق. سابق ا ، كانت الش

 البنود التالية: 
 

 األقساط اإلجمالية المكتتبة  -

 االقساط الصافيه المكتتبه  -

 االحتياطيات لألقساط تغييرات  -

 المطالبات اإلجمالية للتامين -

 المطالبات الصافية للتأمين  -

 عرض منفصل لألقسام التالية:  17بدال  من ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 إيرادات التأمين  -

 مصروفات خدمات التأمين -

 تقدم الشركة معلومات نوعية وكمية منفصلة عن: 

 ي القوائم المالية من عقود التأمينالمبالغ المعترف بها ف -

 االحكام الهامة والتغييرات في تلك االحكام عند تطبيق المعيار. -
 

 التحول  (8

 (  اتفاقية السعر االجل،اتفاقية التعويضات الطبية،القيمة العادلةاختيار الطريقة )
 

هلة  لمنهج تخصيص حددت الشركة أن هناك معلومات معقولة وقابلة للدعم كانت متاحة لجميع العقود السارية بها في تاريخ االنتقال. وبما أن جميع العقود مؤ

تطبيق التطبيق الكامل باثرراجعي االقساط ، فقد استنتجت الشركة أنه كان يتطلب فقط معلومات حالية ومستقبلية لعكس الظروف في تاريخ االنتقال ، والتي جعلت  

 عملي ا. لهذا الغرض ، تم استخدام النهج الكامل باثر راجعي من قبل الشركة.  
 

ا ؛ و قامت    17وبناء عليه ، قامت الشركة باإلعتراف و القياس لكل مجموعة من العقود التأمينية كما لو كانت المعيار الدولي للتقرير المالي   قد تم تطبيقها دائم 

ا ؛ وأعترفت بصافى الفرق الناتج في حقوق الملكية. لم تعترف الشركة  17لغاء أي أرصدة موجودة لن توجد إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  بإ دائم 

 بأي أصول تدفقات الحصول على التأمين النقدي المتعلق بعقود التأمين التي تم إصدارها أو المتوقع إصدارها. 
 

 نات فتره المقار
 

 ستقوم الشركة بإعداد مقارنات ربع سنوية باستخدام القوائم المالية المعاد إصدارها في العام السابق  
 

 التحول تأثير 

 التأثير على حقوق الملكية 
 

إنخفاض إجمالي حقوق الملكية للشركة  ، فإن تأثير هذه التغييرات )قبل الضريبة( هو  17تقدر الشركة أنه عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  

وسيتم اإلفصاح عنه في القوائم المالية للفترة    202٣يناير    1. ويتم حالي ا تقدير التأثير على حقوق الملكية في  2022يناير    1مليون لاير سعودي في    2.٣بمقدار  

 . 202٣مارس  ٣1المنتهية في 
 

المعيار الدولي للتقرير التأثير على حقوق الملكية عند االنتقال إلى 

 2022يناير  1كما في  17 رقم المالي

 مشتقات التغيير في حقوق الملكية 

 التغيرات في قياس مطلوبات عقود التأمين مليون لاير سعودى  ٣.6إنخفاض بـ 

 عقود التأمينموجودات التغيرات في قياس  مليون لاير سعودى  1.٣زيادة بـ 

 التأثير الكلي  مليون لاير سعودى 2.3إنخفاض بـ 
 

 التأثير على المطلوبات والموجودات 

17التأثير على االنتقال إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    

 المطلوبات  

مليون لاير سعودى   10زيادة بـ  المحملة بخسائرخسارة في عقود التأمين    

مليون لاير سعودى  7.2زيادة بـ  على الحياة تعديل المخاطر على عقود التأمين    

مليون لاير سعودى  1.٣إنخفاض بـ  على الحياة الخصم على عقود التأمين    

مليون لاير سعودى  12.٣إنخفاض بـ   إنخفاض فى اإلحتياطيات التقنية 

مليون لاير سعودى  3.6زيادة بـ  المطلوباتالتأثير الكلي على    

 األصول 

مليون لاير سعودى  1.4إنخفاض بـ   إنخفاض فى اإلحتياطيات التقنية 

مليون لاير سعودى  0.41إنخفاض بـ   الخصم على عقود تامين المشاركة فى المطالبات  

مليون لاير سعودى  1.1زيادة بـ  المحملة بالخسائر خسارة في عقود التأمين    

مليون لاير سعودى  2زيادة بـ   تعديل مخاطر عقود التأمين المشاركة فى المطالبات  

مليون لاير سعودى  1.3زيادة بـ   التأثير الكلي على األصول  



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

18 
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 التحول )تتمة( تأثير 
 

 مصادر عدم اليقين
 

على العمليات التجريبية التي تقوم بها الشركة كجزء من عملية التنفيذ.   17تستند تقديرات التأثير على التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  

ا العمليات التجريبي  ة المختلفة على هذا النحو ، قد تتغير التقديرات حسب المنهجيات أو الحلول أو االفتراضات المستخدمة و من المتوقع أيض 

 لغرض التقليل من بعض التدخالت اليدوية التي قد تكون موجودة عند الوصول إلى التقديرات الحالية. 

 

ل كبير لكن،استناد ا إلى المعلومات المتاحة حالي ا ، ليس من المتوقع أن ينتج عن أي تغييرات محتملة في ما سبق في التأثيرات التي تختلف بشك

 للشركة. عن التقديرات الحالية 
 

األدوات المالية  – 9المعيار الدولي للتقرير المالي    

األدوات المالية: االعتراف والقياس ويسري للفترات السنوية التي   ٣9محل المعيار المحاسبي الدولي    9يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

من    ، مع السماح بالتطبيق المبكر. ومع ذلك ، فقد استوفت الشركة المعايير ذات الصلة وطبقت اإلعفاء المؤقت  2018يناير    1تبدأ في أو بعد  

ألول   9. وبالتالي ، ستطبق الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  202٣يناير    1للفترات السنوية قبل    9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 . يتناول المعيار الجديد العناصر التالية المتعلقة باألدوات المالية: 202٣يناير  1مرة في 
 

لقياس التصنيف وا   -المالية  الموجودات  

مالية  يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي على الشروط التعاقدية ونموذج األعمال إلدارة األدوات. يتم االعتراف باألدوات ال

العادلة المالية المسجلة بالقيمة  باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات  العادلة.  بقيمتها  تقاس  المتاجرة و  تاريخ  الربح أو  من خالل    مبدئي ا في 

 .الخسارة ، تتم إضافة تكاليف المعاملة إلى هذا المبلغ

 :تصنف الشركة جميع موجوداتها المالية بناء  على نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية لألصل. تشمل الفئات ما يلي

 المطفأة. التكلفة  -  

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -

 القيمة العادلة من خالل الربح / الخسارة   -
 

 :يتم االحتفاظ بأدوات الدين بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين

 يتم االحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ باألداة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  -

 ئمينتج عن الشروط التعاقدية ألداة الدين في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األساسي القا -
 

 تفاصيل هذه الشروط موضحه أدناه. 
 

 تقييم نموذج األعمال: 

تحدد الشركة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس أفضل طريقة إلدارة مجموعات الموجودات المالية لتحقيق هدف أعمالها. تحتفظ الشركة 

قيت ومبلغ وتقلب متطلبات بموجودات مالية لتوليد العوائد وتوفير قاعدة رأس المال لتسوية المطالبات عند حدوثها. تأخذ الشركة في االعتبار تو

األعما وتطوير  للمساهمين  العائد  تعظيم  إمكانية  وكذلك  للموجودات  األعمال  نموذج  تحديد  في  التأمين  التزامات  محافظ  لدعم  النقدي  ل  التدفق 

 المستقبلية
 

جمعة التي تستند إلى عوامل يمكن  ال يتم تقييم نموذج أعمال الشركة على أساس كل أداة على حدة ، ولكن على مستوى أعلى من المحافظ الم 

 مالحظتها مثل: 

سيين كيف يتم تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال هذا وتقديم التقارير إلى موظفي اإلدارة الرئي   -

 للشركة 

 بها ضمن نموذج األعمال( وطريقة إدارة تلك المخاطر  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ  -

كيف يتم تعويض مديري األعمال )على سبيل المثال ، ما إذا كان التعويض يعتمد على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على التدفقات    -

 النقدية التعاقدية المحصلة( 

 .ي أيضا جوانب مهمة في تقييم الشركةالتكرار والقيمة والتوقيت المتوقع لبيع الموجودات ه  -
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 على رأس المال والفائدة فقط:  إختبار المدفوعات

ر. إذا  يعتمد تقييم نموذج األعمال على التصورات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ فى اإلعتبار  "أسوأ الحاالت" أو "حالة اإلجهاد" في االعتبا

الية المتبقية تحققت التدفقات النقدية بعد اإلعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للشركة ، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات الم

 بل. المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا ، ولكنها تدمج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية الجديدة أو المشتراة حديث ا في المستق
 

األصل المالي )على  يتم تعريف األصل لغرض هذا االختبار على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي وقد يتغير على مدى عمر  

 .سبيل المثال ، إذا كان هناك تسديدات للمبلغ األصلي أو إطفاء القسط / الخصم(

 

رض الفائدة  عادة  ما تكون أهم عناصر الفائدة ضمن ترتيب الديون هي مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان. إلجراء تقييم مدفوعات اصل الق

األخذ فى االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة التي يتم بها تحديد األصل المالي والفترة التي تم تحديد معدل الفائدة  فقط ، تطبق الشركة األحكام و

 .لها
 

 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

لدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم  ألدوات ا  9تطبق الشركة الفئة الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

 استيفاء الشرطين التاليين: 
 

 األداة محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. -

 الفائدة.و  القرض الشروط التعاقدية لألصل المالي تستوفي اختبار مدفوعات أصل  -
 

. أدوات الدين في  ٣9تتألف هذه األدوات إلى حد كبير من أدوات الدين التي تم تصنيفها سابق ا على أنها متاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي  

استجابة الحتياجات السيولة. أو استجابة للتغيرات في  هذه الفئة هي تلك التي يُقصد االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي يمكن بيعها  

 .ظروف السوق
 

 :إختبار مدفوعات رأس المال والفائدة
 

نموذج أعمال    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات المالية في هذه الفئة هي تلك التي يتم إدارتها في

التي تم تحديدها من قبل اإلدارة عند االعتراف األولي ، أو مطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة بموجب المعايير الدولية   القيمة العادلة ، أو

. تشتمل هذه الفئة على أدوات الدين التي تخفق خصائص التدفقات النقدية الخاصة بها في سداد مدفوعات رأس المال ومعيار  9 إلعداد التقرير المالي

التدفقات النقدية لفائدة فقط أو ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتمثل هدفه إما في تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو كليهما لتحصيل ا

 .التعاقدية والبيع
 

 القيمة  انخفاض في –الموجودات المالية 
 

الخسائر   تعترف الشركة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تستند

الحصول عليها ،   االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفق ا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة 

 مخصومة بسعر الفائدة الفعلي المناسب. 
 

بها منذ  يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لمخاطر االئتمان التي لم تحدث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان الخاصة  

ا  االعتراف األولي ، يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة لخسائر االئتما ن الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل االثني عشر شهر 

ا(. بالنسبة لمخاطر االئتمان التي حدثت لها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي    12القادمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة   شهر 

دى العمر المتبقي للتعرض ، بغض النظر عن توقيت التعثر )الخسائر االئتمانية المتوقعة  ، يدرج مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على م

 على مدى العمر(. 
 

 حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:

الثالث    كما ذكر أعاله ، يتم تصنيف جميع الموجودات إلى ثالث مراحل بناء  على التغيير في مخاطر االئتمان منذ البداية. يتم وصف هذه المراحل

 أدناه:
 

في  تشمل األدوات المالية التي لم يكن لديها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة    -   1المرحلة  

ا.  12تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات ، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة   شهر 

 

التي كان لديها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ليس لديها دليل موضوعي على  تشمل األدو  -  2المرحلة   المالية  ات 

 انخفاض القيمة. بالنسبة لهذه الموجودات ، يتم إثبات خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

 

ى انخفاض القيمة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات ، يتم إثبات خسارة  تتضمن الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي عل ٣المرحلة 
 تم تصميم النهج أعاله كمي ا باستخدام الصيغة التالية. االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 

 الخسارة بسبب التخلف عن السداد × عامل الخصم خسارة االئتمان المتوقعة = احتمالية التخلف عن السداد × التعرض عند التعثر عن السداد × 
 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

20 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة(   المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعدب( 

)تتمة(   األدوات المالية  –  9المعيار الدولي للتقرير المالي    
 

 تعريفات معلمات خسارة االئتمان المتوقعة
 

يتم حساب   ،   9لتقرير المالي رقم  لاحتمالية التخلف عن السداد: تحدد احتمالية تقصير المقترض في التزامه على مدى عمر األصل. وفق ا لسياق المعيار الدولي  -

ا احتمالية التخلف عن السداد ومدى الحياة احتمالية التخلف عن السداد. 12احتمالية التخلف عن السداد ألفق زمني.   شهر 

ا احتمالية التخلف عن السداد: احتمالية التخلف عن السداد في  12 • ا القادمة من األصل.  12شهر   شهر 

 عن السداد في عمر األصل. التعثرلية مدى الحياة: احتما التعثر عن السداداحتمالية  •

 هو إجمالي القيمة / الرصيد القائم ألصل يتعرض له الشركة في نهاية التخلف عن السداد.  التعثر: التعرض عند التعثر من السدادالتعرض عند  -

ا عنها كنسبة مئوية( على أحد الموجودات التي  الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد: الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد هي الخسارة اإلجم - الية )معبر 

 يتعرض لها الشركة عندما يتخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

تقريب له ، لحساب  عامل الخصم: ستقوم الشركة بخصم التدفقات النقدية التي تتوقع الحصول عليها بسعر الفائدة الفعلي المحدد عند االعتراف األولي ، أو ال  -

 فائدة الفعلي الحالي.الخسائر االئتمانية المتوقعة. إذا كان لألداة المالية معدل فائدة متغير ، فسيتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام معدل ال

ا على عامل اقتصادي كلي  معلومات تطلعية: تحتوي كل معلمة من معلمات خسارة االئتمان المتوقعة ، وتحديدا  احتمال التخلف ع  - ن السداد ، ضمني ا أو صريح 

 تطلعي يغذي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

ف عن السداد أو تعريف التخلف عن السداد: يتم تحديد التخلف عن السداد بناء  على التخلف عن السداد للمقترض / ُمصدر األداة ، عندما يكون في حالة تخل   -

 عند التقصير في التصنيف. 

يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان: يجب تحقيق معايير محددة الستنتاج أن األداة المالية لديها ز  -

 يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة. تختلف المعايير ويتم تحديدها بناء  على نوع الموجودات المالية. 
 

 المطلوبات المالية 

تاجرة ، وبالتالي يكون مطلوب ا قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن االلتزام المالي محتفظ ا به للم

خسارة ) باستخدام خيار  )على سبيل المثال ، المشتقات غير المحددة في عالقة تحوط( ، أو اختارت الشركة قياس االلتزام المالي بالقيمة العادلة في الربح أو ال

 ر قابلة للنقض وال يمكن تصنيفها إال بموافقة مسبقة. القيمة العادلة(. هذه الخيارات غي
 

لتصنيف وقياس المطلوبات المالية. ومع ذلك ، بموجب معيار   ٣9إلى حد كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي    9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

ل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل ، يتم االعتراف بجميع تغييرات القيمة العادلة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال  ٣9المحاسبة الدولي رقم  

 ، سيتم عرض هذه التغييرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:  9، بينما بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 الشامل اآلخر.  سيتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي ينسب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الدخل -

 سيتم عرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة في قائمة األرباح أو الخسائر. -
 

 االنتقال الى تطبيق المعيار 

األولي بأثر   في تاريخ التطبيق  9هو أنه يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    9رقم    المطلب العام في المعيار الدولي للتقرير المالي

 . 8رجعي وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

من الشركة إصدار الفترات السابقة. ال يُسمح اإلصدار إال إذا كان ذلك ممكن ا دون استخدام اإلدراك المتأخر   9ال يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

. إذا لم تقم الشركة بإعادة عرض الفترات السابقة ، فإن أي 9الدولي إلعداد التقرير المالي رقم    وتعكس قوائم المالية المعاد اصدارها جميع متطلبات المعيار

للتقرير المالي رقم   في التاريخ يجب تضمين التطبيق األولي في الرصيد االفتتاحي    9فرق بين القيم الدفترية السابقة وتلك المحددة بموجب المعيار الدولي 

 عنصر معادل آخر من حقوق الملكية(.لألرباح المبقاة )أو أي 
 

 .202٣يناير  1في وفق ا لذلك ، لن تقوم الشركة بإعادة عرض ارقام المقارنة ، وبدال  من ذلك سيتم تضمين التأثير في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة 

 

 9للتقرير المالي رقم   التغيير المقدر في إجمالي حقوق الملكية للشركة بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي

على قوائمها المالية. بناء  على التقييمات التي تم إجراؤها حتى تاريخه ،   9قامت الشركة بتقييم التأثير المقدر للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، كما هو موضح   2022يناير    1مليون لاير سعودي كما في    6.4يقدر إجمالي التعديل )بعد الزكاة( على رصيد إجمالي حقوق ملكية الشركة بتخفيض قدره  

 . 202٣مارس    ٣1إلى    202٣يناير    1وسيتم اإلفصاح عنه في القوائم المالية للفترة من    202٣يناير    1أدناه. يتم حالي ا تقدير التأثير على حقوق الملكية كما في  

 

 2022يناير  1 9المالي رقم التعديل بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 ( مليون لاير سعودى 6.4) انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 ( مليون لاير سعودى 6.4) إجمالى التأثير 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:  ( ج
 

 عقود التأمين  

على   عقود التأمين هي تلك العقود التي قبلت فيها الشركة )المؤمن( مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حاملي وثائق التأمين( من خالل الموافقة

، ةعام  كقاعدةوثائق التأمين.    حملة تعويض حاملي وثائق التأمين إذا كان حدث محدد غير مؤكد في المستقبل )الحدث المؤمن عليه( يؤثر سلبا  على  

كبيرة. كما تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة، من خالل تقييم ما إذا كان الحدث المؤمن عليه يمكن أن يدفع الشركة مزايا إضافية  

 يمكن لعقود التأمين أن تحول المخاطر المالية.  
   

د تأمين للفترة المتبقية من عمره، حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذه الفترة، وبمجرد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين، يظل عق

 ما لم تُبطل جميع الحقوق وااللتزامات أو تنتهي صالحيتها. 
   

، وهي أساسا  تزاماتواالللممتلكات، والسيارات، والهندسة، والحوادث،  اإلى عقود تأمين طبية، والبحرية، و  بشكل اساسيوتنقسم عقود التأمين  

 عقود تأمين قصيرة األجل.  
 

مالء التأمين الطبي لتعويض حاملي وثائق التأمين عن النفقات المتكبدة في عالج مرض أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي في المقام األول لع  يهدف

 التي سيتم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين.   المستفيدينكبير من الذين لديهم عدد  الشركة
   

تلحق   التي  األضرار  أو  الخسائر  عن  الناجمة  والمسؤولية  األضرار  عن  التأمين  وثائق  حاملي  تعويض  إلى  البحري  التأمين    الناقالت ويهدف 

تتمثل المخا للتأمين البحري،  تقع في البحر مما يؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للشحنات. وبالنسبة  التي  طر البحرية/الهيكل البحري والحوادث 

 البحرية والشحنات.    بدن السفينة/البحري المركبب  الخسارة أو التلف الذي يلحق ية فيالرئيس
 

عقود التأمين على الممتلكات تعوض عمالء الشركة بشكل رئيسي عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم. ويمكن للعمالء أيضا  أن يحصلوا على  

األعمال. بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، فإن المخاطر الرئيسية هي الحريق  تعويض عن فقدان األرباح عن طريق فقدان األرباح وانقطاع 

 والمخاطر الطبيعية وانقطاع األعمال والسطو.  
   

دث.  تم تصميم التأمين على السيارات لتعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بسياراتهم أو المسؤولية تجاه أطراف ثالثة ناشئة عن الحوا

 أيضا  أن يحصل أصحاب العقود على تعويض عن الحريق أو سرقة مركباتهم.   ويمكن
       

 باإلضافة الى ذلك تصدر الشركة وثائق تأمين شامل تغطي الكوارث الطبيعية، الحوادث الشخصية وإصالح الوكيل. 
 

يوفر سفريات العمل و تأمين المعارض. ويشمل تأمين الحوادث التأمين على النقود وتأمين ضمان االمانات وتأمين جميع مخاطر األنشطة وتأمين 

القانوني   تغطية التعويضات المهنية لحماية اإللتزام تج وتعويض العمال/أصحاب العمل، وااللتزام تجاه المن االلتزام العام تجاه طرف ثالث و  االلتزام:

 المؤمن عليه التي تنشأ عن االهمال اثناء العمل.
 

 نوعين رئيسين: يتأمين الهندساليغطي 
 

نشاءات هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر ومجموعة الشقق  حيث يقدم تغطية اثناء تشييد وإنشاء مباني أو إأ( تأمين "كافة مخاطر المقاولين" ب  

 وأعمال الصرف الصحي والخزانات.  ومباني المصانع والطرق والجسور  

الطاقة، مصانع تكرير الزيت وأعمال  توليد  ب( تأمين كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب المصنع واآلالت مثل محطات  

تعطل اآلالت وتأمين على المعدات كيميائية وأعمال اسمنتية وهياكل معدنية أو أي مصنع مع اآلالت. ايضا يشمل الخط الهندسي تأمين ضد  

 االلكترونية.
 

 توزيع الفائض المستحق 
 

% من الفائض السنوي من عمليات التأمين على المساهمين  90السعودي، تقوم الشركة بتوزيع    المركزي  البنكوفقا  لالئحة التنفيذية الصادرة عن  

 % المتبقية. يتم تحويل أي عجز ينشأ على عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. 10في الشركة، ويحصل حملة وثائق التأمين على الـ 
 

 عقود االيجار 
 

ييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار بناء  على ما إذا كان العقد يعطي الحق في التحكم في استخدام أصل محدد عند بدء العقد، تقوم الشركة بتق

لفترة زمنية مقابل تعويض مالي.  وقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لحساب كل مكون من عقود اإليجار وأي مكونات غير تأجيرية  

الشركة بأصول حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء ععقد اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل في كعنصر إيجار واحد. تعترف  

ف مباشرة أولية البداية بناء  على المبلغ المبدئي اللتزامات اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تتم في تاريخ البدء أو قبله، باإلضافة إلى أي تكالي 

 اليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يتواجد فيه، مخصوما  منه أي حوافز تأجيرية. متكبدة وتقدير تك
 

بشكل يتم استهالك اصول حق االستخدام حتى نهاية العمر االنتاجي لحق استخدام األصل أو مدة اإليجار باستخدام طريقة القسط الثابت حيث يعكس  

تتضمن مدة عقد اإليجار الفترات التي يغطيها خيار التمديد إذا كانت الشركة متأكدة   الستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية.اوضح نمط ا

سنة للمكاتب. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض حق استخدام األصل    11بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. تتراوح مدة اإليجار بين سنتين و

 بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياسات معينة اللتزامات عقد اإليجار.
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 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:  ( ج

 عقود االيجار )تتمة( 
 

لتمويل ، ويتم خصمها باستخدام معدل اتي لم يتم سدادها في تاريخ البدءاإليجار مبدئيا  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار اليتم قياس التزامات  

بشكل عام، تستخدم الشركة معدل    ، إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، فيتم قياسها بمعدل التمويل اإلضافي للشركة.  الضمني في عقد اإليجار أو

ل اإلضافي كمعدل خصم. وال يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات عقد االيجار.  التموي 

ت  في مدفوعا  وتقاس االلتزامات المتعلقة باإليجار بالتكلفة المستهلكة باستخدام تكلفة التمويل اإلضافية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير

وجب  اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بم

مات اإليجار وعندما يعاد قياس التزا ر الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت الشركة تقييمها ما إذا كانت ستمارس خيا

ة الدفترية  بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام األصل، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا كانت القيم

 لحق استخدام األصل قد تم تخفيضها إلى الصفر. 
 

صول والتزامات اإليجار لعقود اإليجار القصيرة األجل التي تكون مدة لقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لعدم اثبات حق استخدام األ 

شهرا  أو أقل وعقود إيجار األصول المنخفضة القيمة. ويُعترف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمصروفات على أساس    12إيجارها  

 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 اإليرادات ب  االعتراف
 

 إيراد األقساط  

الوثائق  طويلة األجل )البناء   تغطية وثيقة التأمين باستثناء  فترةيتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدار  

 تثناء: التشييد( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية وثيقة التأمين باسو
 

 أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير المالي تعتبر غير مكتسبة من التأمين على الشحن البحري.  •

يتم إحتساب أقساط أقل خالل    ،وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. وفقا لهذا اإلحتساب   ،األحتساب المحدد مسبقا  لفئة الهندسة •

 في نهاية تغطية وثيقة التأمين. تدريجياالسنة األولى ثم تزداد 
 

األقساط  تمثل األقساط غير المكتسبة جزءا  من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في مخصص  

 ترة الخطر. غير المکتسبة إلی قائمة الدخل في نفس الترتيب الذي يتم فيه االعتراف باإليرادات علی مدى ف
 

 إعادة التأمين افتراضات

يتم إدراج األقساط والمطالبات المتعلقة   .تتحمل الشركة أيضا  مخاطر إعادة التأمين في سياق األعمال االعتيادية لعقود التأمين الطبي عند االقتضاء

اعتبار إعادة التأمين من األعمال التجارية المباشرة، مع األخذ بإعادة التأمين المفترضة كإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها  

يتم تقدير المبالغ المستحقة  .في االعتبار تصنيف المنتج للشركة المعاد تأمينها. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين

أوالمطالبات على أساس إجمالي إلعادة التأمين التي تم التنازل عنها والمفترض  بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديم األقساط  

لى طرف منها. يتم إلغاء االعتراف بأصول أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند نقل العقد إ

 .آخر
 

تنقل مخاطر تأمين هامة مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وهي موجودات وديعة او مطلوبات مالية  يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال  

يتم احتساب  يتم إثباتها بناء  على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصا  أي أقساط تأمين محددة بوضوح أو اتعاب يجب إستبقاؤها من قبل المؤمن عليه.

 .قود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عند استحقاقهاإيرادات االستثمار في هذه الع
 

 إيرادات االستثمار 
 

ئدة يتم احتساب إيرادات االستثمار في أدوات الدين المصنفة ضمن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفا

 .الفعلية
 

 إيرادات توزيعات األرباح  
 

ة من  يتم احتساب إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل استثمارات المصنفة بالقيمة العادل

 .قائمة الدخل عند إثبات الحق في تلقي المدفوعات
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 المحاسبية الهامة )تتمة( ـ  السياسات3
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:  ( ج

 المطالبات 

قيمة   تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع الى حملة وثائق التأمين واألطراف الثالثة ومصاريف تعديل الخسارة ذات الصلة بعد إستبعاد

. تشتمل المطالبات القائمة على التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة غير ويتم تحميلها على قائمة الدخل عند تكبدها   والمستردات األخرىالخردة  

م يتم و لالمسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األخرى، سواء تم أ

كل التبليغ عنها من قبل المؤمنين. يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير  

لغ عنها، بما حالة على حده. كما يتم تكوين مخصص، وفقا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المب 

كون االلتزام النهائي أكبر من المبلغ المقدم أو أقل منه. يتم تضمين أي ي قد في ذلك تكاليف معالجة المطالبات كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

 . الدخل لتلك السنة قائمةلمخصصات في السنة التالية في  وا  والتسوياتخصصات في تاريخ التقرير فرق بين الم
 

وم يتم إدراج المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة الى ذلك، ال تق

 الشركة بخصم إلتزاماتها عن المطالبات غير المدفوعة حيث يتوقع أن يتم سداد جميع المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ المركز المالي.
 

 ردة والتعويض  الخ

.  )على سبيل المثال, الخردة(   بة من خالل عملية تسوية المطالبةتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع األصول )التي عادة ما تكون تالفة( المكتس

  .)على سبيل المثال, التعويضات( قد يكون للشركة أيضا  حق متابعة الطرف الثالث لدفع بعض أو كل التكاليف
 

بشكل    استردادهتدرج تقديرات استرداد قيمة الخردة كمخصص في قياس مطلوبات المطالبات تحت التسوية، ويمثل المخصص المبلغ الذي يمكن  

 االصل.  التخلص منمعقول من 
 

تعتب  التسويةكما  تحت  المطالبات  قياس مطلوبات  في  المخصص  بمثابة  االستردادات  تعويضات  يمكن   ر  الذي  للمبلغ  تقييما   المخصص  ويمثل 

 استرداده من طرف ثالث. 
 

 عقود إعادة التأمين 
 

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

أو عقود تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين تصنف كعقود   عقدتعويض الشركة عن الخسائر في  يتم  التأمين التي بموجبها  

تها الشركة  إعادة تأمين معلقة. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات مالية. يتم تضمين عقود التأمين التي أبرم

يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي   .دي تأمين داخلي( ضمن عقود التأمينوالتي بموجبها صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )معي 

وحصة الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم   ،الذي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين

ريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بط

 إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد إلی طرف آخر. 
 

رر عندما يبرز مؤشر علی وجود انخفاض في القيمة خالل السنة المالية. القيمة في تاريخ کل تقرير مالي أو علی نحو متک   راء مراجعة هبوط يتم إج

يحدث اإلنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي علی أن الشرکة قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد وعندما يمکن قياس األثر 

المبالغ التي ستستلمها الشرکة من شر التأمين بصورة موثوقةعلی  قائمة الدخل عند تكبدها. إن    يتم تسجيل خسارة هبوط  .  کة إعادة  القيمة في 

أمين المفترض ترتيبات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين. يتم إثبات أقساط التأمين والمطالبات على إعادة الت 

 مع األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين.  ،عتبر أعماال  مباشرةكإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كان إعادة التأمين ي 
 

 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

، على يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقا  لشروط عقود التأمين  المتعلقة بها

  حواذ ت االس. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف  المستقبليةأقساط التأمين  استرداد هذه التكاليف من  إلى الحد الذي يمكن فيه    غرار األقساط المكتسبة 

متوقع  األخرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثائق" في قائمة الدخل. يتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي ال

ذل  النمطأو   اعتبار  ويتم  اإلطفاء،  فترة  بتعديل  ذلك  األصل و  ذلك  تضمنها  التي  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  في المتوقع الستنفاذ  كتغير  ك 

التقديرات المحاسبية. يتم إجراء فحص للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة، وذلك في تاريخ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، وذلك عند 

بوط في قائمة  وجود دليل على حدوث هذا الهبوط. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيم الدفترية، يتم إثبات خسارة اله

 تقرير مالي.تاريخ كل الدخل. كما تؤخذ تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في 
 

 اختبار كفاية المطلوبات 

مؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء وثائق التأمين ال

ومصاريف إدارة   المتعاقد عليها،ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  

 ات. معالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل بتكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوب و
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 

 المالية: السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم  ( ج

   ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين المدينة

ة للتحصيل. يتم إثبات األقساط المدينة على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المستحقة اإلستالم من عقود التأمين، ناقصا  مخصص ألي مبالغ غير قابل

قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق.    يتم إثبات أرصدة إعادة التأمين وأقساط إعادة التأمين عند استحقاقها ويتم

ق تکون  قد ال  الدفترية  القيمة  أن  إلی  الظروف  أو  األحداث  تشير  القيمة وعندما  انخفاض  لتحديد  المدينة  للذمم  الدفترية  القيمة  ابلة يتم مراجعة 

بشكل منفصل  "  ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين المدينة"مخصص انخفاض في لقيمة علی أنها لالسترداد، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في ا

ن عادة  في قائمة الدخل. يتم استبعاد األرصدة المدينة عندما ال تتحکم الشرکة في الحقوق التعاقدية التي يتكون منها الرصيد، وهو األمر الذي يکو

 6المتعلقة بالرصيد إلی طرف ثالث مستقل. الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح  عند بيع الرصيد المستحق أو تحويل جميع التدفقات النقدية  

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

 االستثمارات 
 

 أ( إستثمارات متاحة للبيع 
  

التي غير   مالية غير مشتقة  بأنها موجودات  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  تاريخ تعرف  بها حتى  أو محتفظ  للمتاجرة  بها  مصنفة كمحتفظ 

وهي القيمة  ،وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذه اإلستثمارات مبدئيا  بالتكلفة ،اإلستحقاق أو قروض وذمم مدينة

بتكلف مباشرة  تتعلق  التي  المعاملة  تكلفة  المدفوع شامال   للمقابل  التغيرات  العادلة  تدرج  العادلة.  بالقيمة  ذلك  بعد  قياسها  ويتم  اإلستثمار  ة شراء 

 - ة  المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند "صافي التغير في القيمة العادل 

قة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل بمسمى "الربح / الخسارة المحققة االستثمارات المتاحة للبيع". يتم تسجيل األرباح والخسائر المحق

 من استثمارات متاحة للبيع".
 

أو قائمة   يتم تسجيل توزيعات األرباح وإيرادات العمولة وأرباح / خسائر العمالت األجنبية المتعلقة باإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل

 المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة اإلستثمار.الدخل الشامل لعمليات 
 

يتم تعديل وتسجيل أي انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل كمصاريف انخفاض في  

للبنود المرتبطة بعمولة على العادلة  المقدرة. يتم تقدير القيمة    القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات على أسعار األسهم المتداولة أو القيمة العادلة

تم تحديد أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المشابهة. بالنسبة الستثمارات االسهم غير المدرجة، ي 

مماثل، أو في حال تعذر تقدير القيم العادلة من األسواق النشطة، يتم تحديدها من خالل أساليب  القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار  

من خالل  تقييم متنوعة. يتم أخذ مدخالت تلك النماذج الحسابية من األسواق المعتمدة حيثما أمكن، وفي حال تعذر ذلك، يتم تحديد القيمة العادلة  

 التقدير.
 

 إعادة التصنيف  

بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع على المدى القصير ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة غير   تقوم الشركة

ة قادرة، في ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالي 

ض كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى قرو  إذا

في ول  وذمم مدينة مسموح به عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األص 

دى  المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى إستثمارات محتفظ بها الى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون ل

ع، فإن القيمة الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبي 

يتم   العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية

لفة المطفأة الجديدة ومبلغ  إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التك

لمبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف ا

 . صافي الربح / الخسارة التجاريةالمسجل في حقوق الملكية في  
 

 ل قائمة الدخل   ب( إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خال 
 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة    تُصنف االستثمارات في هذه الفئة إذا کانت مقتناة لغرض المتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة إستثمارات

القصير ويتم  المدى  الشراء على  إعادة  أو  البيع  بشكل أساسي لغرض  المصنفة كمتاجرة  يتم شراء االستثمارات  الدخل عند االعتراف األولي 

 . / الخسارة التجارية صافي الربحتسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في  
 

يار يمکن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا أستوفى المعايير الموضحة في مع

 غير المتداولة في سوق نشطة والتي ال يمکن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة.  ، باستثناء ادوات حقوق الملکية٣9 رقم المحاسبة الدولي
 

راف بالتغيرات في  اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في قائمة المركز المالي مبدئيا بالقيمة العادلة. ويتم األعت 

التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي القيمة العادلة في قائمة الدخل في السنة  

مة العادلة  باإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات الفوائد وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية بالقي 

 ضمن إيرادات المتاجرة أو إيرادات من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. من خالل قائمة الدخل 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

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

 إعادة التصنيف: 
 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء األدوات المالية غير المشتقة ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات المسجلة  

غرض بيعها  لإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويمكن إعادة تصنيفها )للمتاجرة على سبيل المثال( إذا لم تعد محتفظ بها ل

 لقريب، ويتم استيفاء الشروط التالية: أو إعادة شراؤها على المدى ا
 

إذا استوفى األصل المالي تعريف قروض وذمم مدينة، وإذا لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة عند االعتراف األولي، فيمكن إعادة   •

 حتى تاريخ اإلستحقاق. تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل المنظور أو 
 

 إذا لم تکن الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة، فيمکن إعادة تصنيفها من فئة المتاجرة فقط في "ظروف نادرة".  •
 

   ج( إستثمارات  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق    

 

موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ إستحقاق محددة اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن  

ستحقاق بالقيمة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم اإلعتراف باإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اال 

تسجل اإلستثمارات    .لة المباشرة واإلضافية ويتم قياسها الحقآ بالتكلفة المطفأة مطروحا  منها مخصص انخفاض القيمةالعادلة بما في ذلك تكاليف المعام

ربح أو خسارة في المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم اإلعتراف بأي 

 رات في قائمة الدخل عندما يتم استبعاد اإلستثمار أو إنخفاض قيمته. اإلستثما

 

 إعادة التصنيف    

 

ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف وال   اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 يمكن تصنيفها كبند تحوطي فيما يتعلق بمخاطر معدل العمولة أو الدفع المسبق، مما يعكس الطبيعة طويلة االجل من هذه االستثمارات.  

  

 ي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف: ومع ذلك، لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أ

 المبيعات أو إعادة التصنيف التي تكون قريبة جدا  من تاريخ االستحقاق التي تغيير من معدل العمولة في السوق لن يكون لها تأثير جوهري  •

 على القيمة العادلة.  

 صيل قيمة األصول األصلية بشكل كبير المبيعات أو إعادة التصنيف بعد قيام الشركة بالتح •

 .المبيعات أو إعادة التصنيف التي تعزى إلى أحداث غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن توقع حدوثها بشكل معقول •
 

 إلغاء إثبات األدوات المالية  

 

التعاقدية التي تتكون منها و يتم ذلك عادة عند بيعها، أو عند يتم الغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق  

 انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى طرف ثالث مستقل أو عند إنتقال كافة المخاطر والمزايا بشكل جوهري. 
 

 المقاصة  

درجة  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و يدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاما لمقاصة المبالغ الم

وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو تسييل الموجودات و سداد المطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصة االيرادات و 

 لمصاريف في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به بموجب المعايير المحاسبية أو تفسيراتها. ا
 

 المحاسبة بتاريخ المتاجرة     

تلتزم فيه الشركة بشراء بيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي يات االعتيادية المتعلقة بشراء ويتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمل

خالل الفترة   أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات 

 الزمنية التي تنص عليها األنظمة بصفة عامة أو تلك المتعارف عليها في السوق. 
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 في قيمة الموجودات المالية  انخفاض

  

مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي او مجموعة من الموجودات المالية نتيجة  تقوم الشركة في كل تاريخ  تقرير

مقدرة لألصل لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )"حدث خسارة"( ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية ال

 . الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به المالي أو مجموعة

  

بوط في القيمة المؤشرات التالية: وقد يشمل الدليل الموضوعي على اله  

 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة  المصدرة أو المدين.  •

 خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد او التأخر في سداد الدفعات.  •

 الجهة المصدرة او المدين في إجراءات اشهار افالس أو إعادة هيكلة مالية. وجود إحتمال بدخول  •

 إختفاء السوق النشط لالصل المالي بسبب الصعوبات المالية.  •

ن  وجود بيانات جديرة بالمالحظة الى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة من الموجودات المالية م  •

بما    ،تاريخ االثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد الهبوط في قيمة كل أصل من الموجودات المالية للشركة

 في ذلك: 

 أو  ;تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة او المدينين للشركة −

 المقترنة بحاالت العجز في الموجودات.  الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة −

 

يتم تحديد هذا الهبوط كما يلي: ،في أصل مالي  ليل موضوعي على وجود خسارة هبوطإذا كان هناك د  

 

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة، يتم إحتساب الهبوط على أساس الهبوط الدائم او الجوهري في القيمة العادلة لألصل المالي.   للموجودات −

  المخصومة بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند الهبوط في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة   −

 مولة األصلي الفعلي. بمعدل الع

 

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمارا    ،بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع

 في قيمتها. جموعة استثمارات قد تعرضت لهبوطأو م
 

تقوم الشركة بتقييم فردي إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد يشمل الدليل   ،في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع

الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية كبيرة أو عجز او إخفاق في دخل العمولة الخاصة أو اصل 

لية أخرى واذا كانت البيانات القابلة للمالحظة تشير الي انخفاض قابل  حتمالية دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة ماا  المدفوعات، او 

ومع ذلك، فإن القيمة المسجلة للهبوط في   االقتصادية التي ترتبط باالخفاق.كالتغيرات في الظروف    ،للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية

في القيمة   انخفاضالقيمة هي الخسارة المتراكمة التي تقاس على انها االختالف بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  أي خسارة  

فترة الحقة، القيمة العادلة ألداة الدين، ويمكن    لتلك االستثمارات المعترف بها سابقا  في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وإذا زادت، في 

أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس  

 في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.  االنخفاضخسارة 
 

الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دليال  موضوعيا    االنخفاضالمحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل    حقوق الملكيةي  بالنسبة لإلستثمارات ف

االعتراف باألصل، أي أن الزيادة  في حالة استمرارالقيمة من خالل قائمة الدخل   انخفاضفي القيمة. ال يمكن عكس خسارة   انخفاضعلى 

صل اليمكن إثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر. عند الغاء االثبات، يتم شمل الربح أو الخسارة المتراكمة  في القيمة العادلة بعد تسجيل األ

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

% 25شهرا  أو أكثر طويلة األجل ويعتبر الهبوط بنسبة    18تقديرا . تعد الفترة التي تصل الى  ان تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" يتطلب  

فاض من التكلفة األصلية هاما  وفقا  لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشركة بتقييم، من بين عوامل أخرى، مدة أو مدى انخ

 القيمة العادلة الستثمار عن تكلفتها. 
 

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

 االئتمانية وانعكاسها على عوائد السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال 

سندات جديد واحتمالية إعادة هيكلة الدين، وما  قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب االعفاء من الديون طواعية او بصورة إلصدار   

لة الحالية، الزامية. إن القيمة المسجلة لإلنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمة  المقاسة على انها  الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العاد

 ا  أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابقا  في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. ناقص
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 الموجودات غير الملموسة   

يتم عرض الموجودات غير الملموسة بشكل منفصل )كما هو مذكور أدناه( بالتكلفة التاريخية. العمر اإلنتاجي محدد ويتم إدراجه الحقا  

ي المحدود باستخدام  بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تستهلك الشركة الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاج

 طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية:

 

سنوات 5 البرامج   

سنوات 4 التراخيص  

 

الممتلكات والمعدات     

القيمة. ويتم إدرج التكاليف الالحقة في القيمة   في   خسائر انخفاض  اياالستهالك المتراكم و   ناقصا  الممتلكات والمعدات بالتكلفة    عرضيتم  

فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية   ،حسب االقتضاء   ،كأصل منفصل  االعتراف بهاالدفترية لألصل أو يتم  

. يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى المتكبدة على قائمة قموثو   بشكلالمرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة البند 

يتم توزيع ابت، و خالل السنة المالية. ال يتم استهالك األرض. يحمل تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الث  الدخل

 تكاليف الموجودات ذات الصلة على قيمتها المتبقية على أساس األعمار االنتاجية التقديرية التالية: 

 

سنوات 5 سيارات   

سنوات 5 أثاث و تجهيزات  

سنوات ٣ كمبيوتر ومعدات مكتبية    

 
 

قيم الدفترية تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير مالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبا . تتم مراجعة ال

في حالة للموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. و 

 يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.  ،القيمة الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد  تتجاوزوحيثما    مثل هذا  مؤشر  اي وجود مثل  
 

 الدخل. اإليرادات األخرى في قائمة  يتم قيدها في المتحصالت مع القيمة الدفترية و  الخسائر من االستبعاد من خالل مقارنةتحدد األرباح و 
 

غير المالية  الموجوداتفي قيمة  انخفاض  

تتم   .ويتم اختبارها سنويا  من حيث انخفاض القيمة -ضي امثل األر  -لإلستهالك  ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد

د إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود احداث أو تغيرات في الظروف مراجعة الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحدي

 تشير إلى إحتمالية عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية. 
 

ية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة في القيمة بإعتبارها الزيادة في القيمة الدفتر  االنخفاضيتم إثبات الخسارة الناتجة عن  

، يتم تجميع الموجودات عند ادنى مستوى لها بحيث االنخفاضرض تقدير ليف البيع أو قيمة االستخدام. لغمنها تكا مطروحا  العادلة لألصل 

 ة للنقد(.  ولدتتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات م
 

 إلتزامات منافع الموظفين 

يد المستحقات  تقوم الشركة بإدارة الخطة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين وفقا  لقوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم ق

السابقة باستخدام طريقة وحدة االئتمان.    بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحالية والفترات 

المتوقع  الموظفين  وعدد  للموظفين  المتوقعة  المستقبلية  والرواتب  األجور  ومستويات  الخدمة  سنوات  اإلعتبار  في  يؤخذ  االحتساب  عند 

ية الجودة في تاريخ القوائم لمغادرة الشركة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائد السوق على السندات الحكومية عال

ا. يتم المالية التي لها شروط وعمالت تقارب، بقدر االمكان، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم سداد التزامات المنافع عند استحقاقه

ات اإلكتوارية في قائمة الدخل  االعتراف بالمبالغ )المكاسب / الخسائر اإلكتوارية( نتيجة للتعديالت في الخبرات والتغيرات في االفتراض

 الشامل.  
 

الزكاة وضريبة الدخل          

. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية هيئة الزكاة والضريبة والجماركوائح  تخضع الشركة للزكاة وفقا  لل

   .اة على أساس ربع سنويوصافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. تستحق الزك
 

 توزيعات األرباح    

هم من يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كإاللتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها إعتماد أرباح األس

 قبل مساهمي الشركة.  
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 المحاسبية الهامة )تتمة( ـ  السياسات3

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

 النقد ومافي حكمه 

ودائع مرابحة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من ات الجارية لدى البنوك الجارية والحساب ا في حكمه من النقد في الصندوق ويتكون النقد و م

 اقتنائها. تاريخ 
 

 ودائع ألجل 

بالقيمة    ا  . ويتم االعتراف بها مبدئي ٣9  رقم لمعيار المحاسبة الدولي ا  يتم تصنيف الودائع ألجل بما في ذلك ودائع المرابحة ضمن الذمم المدينة وفق

بالتكلفة المطفأة   ا  مخصص انخفاض القيمة ويتم قياسها الحق  ا  بالتكلفة المطفأة ناقص  ا  العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة ويتم قياسها الحق

 أي انخفاض في القيمة.  ا  باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، ناقص
 
        

 قائمة التدفقات النقدية  

لنقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقات النقدية  إن التدفقات ا

 الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفقا  لذلك. 
 

        

 العمالت األجنبية 

طلوبات  يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات و الم

ق تُحمل على النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. إن جميع الفرو 

الصرف في تاريخ قائمة الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها مبدئيا  بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر  

صافي"   ،في "إيرادات أخرى  المعاملة وال يتم إعادة قياسها الحقا . يتم قيد أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية لالستثمارات المتاحة للبيع

ائر في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وبما أن معامالت العملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخس

 صرف العمالت األجنبية ليست كبيرة.
 

 القطاعات التشغيلية 

منافع تختلف عن مخاطر  التي هي عرضة لمخاطر ومنتجات أو خدمات )قطاع تشغيلي( ويقوم بتقديم  القطاع جزءا  أساسيا من الشركة ويمثل  

خدماتها، ولديها قطاعات األعمال الرئيسية  ن وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها ومنافع القطاعات األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة مو

 التالية:
 

 أو اإلصابة.   عن النفقات المتكبدة في عالج المرضئق التأمين التأمين الطبي يوفر تعويضآ لحاملي وثا •

 تأمين السيارات، و يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات.  •

 القطاعات األخرى تشمل ممتلكات، بحري، هندسي، الحوادث والمسئولية وفئات أخرى.   •
 

التقري  تتوافق مع ار  يتم  التشغيلية  عن المعلومات القطاعية بطريقة  القرارات  القرارات الرئيسية. إن صانع  المقدمة إلى صانع  الداخلية  لتقارير 

تقييم أداء الوحدات القطاعية( تم تعيينه كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات استراتيجية. لم تحدث أي معامالت بين يع المصادر و)المسؤول عن توز

 القطاعات خالل السنة. 
 

 اإلحتياطي النظامي 

% سنويا  من صافي دخلها من عمليات المساهمين إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي  20تقوم الشركة بتحويل    ،للنظام األساسي للشركةوفقا   

 رأس المال. االحتياطي غير متاح للتوزيع.
 

 القيمة العادلة 

في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة  تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على اساس األسعار المتداولة لألوراق المالية  

 للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات خصائص ومخاطر مشابهة. 
 

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

لمالحظة  صعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق القابلة ل

 يد القيم العادلة.عندئذ ينبغي القيام بالتقدير  لتحد ،ولکن اذا كان ذلك غير ممکن ،اذا كان ممكنا  
 

 ذمم دائنة ومستحقات  

 دين. يتم إثبات اإللتزامات للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة، سواء  قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل المور
 

 المخصصات 

, ومن المحتمل أن يكون التدفق الخارج للموارد حدث سابق( ناشئ من  ضمنيأو    قانونييتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام ) 

 .  المتضمنة للمنافع االقتصادية مطلوبا  لتسوية اإللتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لقيمة اإللتزام
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(  (  السياساتج         

 مخصص مطالبات تحت التسوية 

ين. تستند هذه  الحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدير المبالغ المستحقة على حاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت ضمن عقود التأم

فتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من االحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما  التقديرات بالضرورة إلى ا

ب  مطالبات التي تتطل يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقوم الشركة بتقدير مطالباتها بناء  على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. ال

 يتم تقديرها بشكل فردي.  ،قرارات المحكمة أو التحكيم، إن وجدت
 

يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في   .على أساس شهري  ، تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

للتسويات   بالنسبة  المالي،  قائمة المركز  لتلك السنة. أن تاريخ  التأمين والفائض المتراكم  قائمة عمليات  التالية من  يتم إدراجها في السنة  والمخصصات 

 .ديسمبر، يتم مراجعته من قبل خبير اكتواري مستقل ٣1كما في  ،مخصص المطالبات تحت التسوية
 

 إحتياطي عجز أقساط التأمين  

للجزء الساري يتأثر تقدير عجز األقساط كثيرا  بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند على نسبة الخسارة المتوقعة  

ينظر الخبير اإلكتواري عالقة المطالبا المتوقعة،  تقدير نسبة الخسارة  الى  التأمين المكتتبة. وللوصول  المتوقع  المفعول من مخاطر وثائق  ت واألقساط 

المتوقع  االتجاهات  إلبراز  المختلفة  االحتماالت  اإلدارة  استخدمت  فقد  االكتواري،  الخبير  اقتراح  بناء على  لشهر.  أساس شهر  نسبة تطبيقها على  في  ة 

 قبل.  الخسائر. اإلفتراض الرئيسي المستخدم من قبل اإلدارة هو أن المطالبات الماضية نموذج مستقر وستستمر في المست 
 

 مبدأ االستمرارية  

مليون لاير   112.41:  م2021ديسمبر    ٣1)مليون لاير سعودي    58.٣٣، تكبدت الشركة خسائر بمبلغ  م2022ديسمبر    ٣1في  خالل السنة المنتهية  

مليون لاير   158,77:م2021ديسمبر    ٣1)%  62.09  تمثل  مليون لاير سعودي  62.09  والتي بلغت  ةنتج عنها زيادة في الخسائر المتراكم  سعودي(

وهو   (%7٣.52:  م2021ر  ديسمب   ٣1)  %45.16-  تمثل  م2022ديسمبر    ٣1  بلغت المالءة المالية للشركة كما في.  مالها  من رأس( %6٣.51  سعودي تمثل

البنك المركزي السعودي   يتعين على,  )د( من الالئحة التنفيذية لشركة التأمين  68بموجب المادة  أقل من الحد األدنى لمتطلبات الالئحة التنفيذية للتأمين.  

امش المالءة أقل من  المشورة للشركة أو إصدار أمر وقف وكف للشركة والتوصية بسحب ترخيصها إذا انخفض هاإلستشارات وتعيين مستشار لتقديم  

البنك المركزي    ، تلقت الشركة موافقة  م2022نوفمبر    20ومع ذلك ، في  .  الشركة في التصرف بشكل مناسب لتصحيح وضعها الماليإذا فشلت  أو    % و/25

 . مليون لاير سعودي كما هو موضح أدناه  100به من قبل مجلس اإلدارة ، أي  بزيادة رأس المال على النحو الموصىو المتعلق  عوديالس
 

حول قدرة الشركة على اإلستمرار على أساس مبدأ اإلستمرارية,  وبالتالي قد تكون غير قادرة    جوهريتشير هذه األحداث والظروف إلى وجود عدم تأكد  

 مال االعتيادية. في مسار األعبالتزاماتها والوفاء  موجوداتهاعلى تحقيق 
 

الشركات لتغطية الخسائر المتراكمة.    لنظاممن القانون الجديد    150أوصى مجلس اإلدارة بإعادة هيكلة رأس المال تماشيا  مع المادة  م,  2022مارس    17في  

مليون لاير سعودي إلطفاء   5لبالغ  مليون لاير سعودي واستخدام كامل رصيد االحتياطي النظامي ا  150تخفيض رأس المال بمبلغ  ب أوصى مجلس اإلدارة  

 الصدد.  فيما يتعلق بهذاالخسائر المتراكمة, حصلت الشركة على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة في  
 

ضمن الدخول للسوق الجيد ومستويات  ت من قبل مجلس اإلدارة واتخذت مبادرات استراتيجية ت   عليهاخطة عمل تمت الموافقة    بإعداد  إدارة الشركة  قامت

 االحتفاظ بها مع االلتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.  
 

رأس   الخسائر المتراكمة عن طريق إطفاءها مع  تخفيضب وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية    م,2022أغسطس    16  بتاريخ

م,  2022أغسطس    16في    ،ذلك  عالوة علىمليون لاير سعودي.    5استخدام رصيد االحتياطي النظامي البالغ  و    مليون لاير سعودي   150المال بمبلغ  

 ٣باإلضافة الى ذلك ، في  مليون لاير سعودي.    200بقيمة إجمالية قدرها  إصدار أسهم حقوق أولوية  رأس المال من خالل    أوصى مجلس اإلدارة بزيادة

مليون لاير سعودي بدال  من    100بقيمة إجمالية قدرها    أسهم حقوق أولويةالزيادة في رأس المال من خالل    بتعديل، قام مجلس اإلدارة  م2022نوفمبر  

 بناءا  على توصية غير العادية على زيادة رأس المال    العامة، وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية  م2022ديسمبر    15مليون لاير سعودي. في    200

ا في إجراءات زيادة رأس المال والح  .صول على موافقة الجهات الرقابيةمجلس اإلدارة وتوجيه الشركة للمضي قدم 

  ، وبالتاليبأن لديها الموارد لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور.  على ثقةقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي بتقييم إدارة الشركة  قامت

 على أساس مبدأ اإلستمرارية. تم اعداد القوائم المالية 
 

 النقد ومافي حكمه  .4

 النقد وما في حكمه المتضمن في قائمة التدفقات النقدية مما يلي: يتكون 

 عمليات التأمين  

م 2202  م 1202   
 ألف لاير سعودي  

   

 123,527 134,733 النقد لدى البنك وفي الصندوق 
  

 

 عمليات المساهمين 

 

م 2202 م 1202   

 ألف لاير سعودي  
   

 489 32 نقد لدى البنوك

وما في حكمه النقد اجمالي   134,765 124,016 
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 ودائع ألجل   .5

لها تاريخ استحقاق محدد يزيد   بالريال السعودي  إن الودائع ألجل محتفظ بها في البنوك التجارية تستحق عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل

م: 2021% )4.2% إلى  0,95م تتراوح معدالت العمولة على الودائع من  2022ديسمبر    ٣1عن ثالثة أشهر وأقل من إثني عشر شهر. كما في  

 . %(4.2% إلى 0,9
 عمليات التأمين  

 م 2021 م 2022 

 
 ألف لاير سعودي 

 97,000 239,076 ودائع ألجل 

 

 مدينة، بالصافي   التأمين وذمم معيدي تأمينأقساط  .6

 تشمل المبالغ المستحقة التالية:  

م 2202    م 1202     

 ألف لاير سعودي  

 92,98٣ 130,807 حملة وثائق التأمين 

 6,07٣ 4,558 مستحق من معيدي التأمين 

 135,365 99,056 

(44,٣84) ( 50,023) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي أقساط   85,342 54,672 
   

 

 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:  

 م 2021 م 2022 

 ألف لاير سعودي  

 ٣7,٣68 44,384 الرصيد في بداية السنة 

 7,016 5,639 المكون خالل السنة 

 44,٣84 50,023 الرصيد في نهاية السنة 
 

 :بالصافي عن عقود التأمين -تحليل أعمار ذمم أقساط التأمين المدينة وفيما يلي 

 

ليس من سياسة الشركة الحصول على التي لم تنخفض قيمتها. أقساط التأمين ذمم  جميع على الخبرة السابقة، أن يتم تحصيل  الشركة، وبناء   تتوقع

% من اجمالي أقساط التأمين 22خمسة عمالء  ضمانات بشأن أقساط التأمين المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. تشكل أرصدة أكبر  

تتألف أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من عمالء وشركات تأمين معظمها في المملكة   .%(21م: 2021م )2022ديسمبر  ٣1المدينة كما في 

 العربية السعودية.   
 

 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة   .7
م 2022  م 2021   
 ألف لاير سعودي  

 21,020 27,707 الرصيد في بداية السنة 

 64,244 91,707 تكاليف متكبدة خالل السنة 

(557,57) ( 77,175) المحمل خالل السنة   

 27,707 42,239 الرصيد في نهاية السنة 
 

 تكاليف متكبدة خالل السنة 

م 2022  م 2021   
 ألف لاير سعودي  

 22,45٣ 30,714 تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 ٣5,104 46,461 مصاريف اكتتاب أخرى* 

 57,557 77,175 الرصيد في نهاية السنة 

. تشمل األرقام المذكورة أعاله رسوم مسؤول الطرف الثالث ورسوم نجم *    
 

 

 

 خالل ثالثة أشهر 

أكثر من ثالثة أشهر  

ستة أشهر حتى و  

أكثر من ستة أشهر  

وأقل من إثني عشر  

 شهرا  

إثني عشر شهرا   

 المجموع  وأكثر 

 ألف لاير سعودي  

م 2202  52,617 14,675 5,672 12,378 85,342 

م 1202  ٣6,645 ٣,111 ٣,527 11,٣89 54,672 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

31 

 

 المطالبات المتكبدة    .8

م 2202   م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 ٣90,048 500,604 إجمالي المطالبات المدفوعة 

  في نهاية السنة من ضمنها مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاإجمالي المطالبات تحت التسوية 

أدناه(  )انظر ايضاح )أ(  148,345 146,742 

 648,949 5٣6,790 

في بداية السنة  من ضمنها مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاإجمالي المطالبات تحت التسوية   (146,742 ) (149,460 )  

المطالبات المتكبدة إجمالي   502,207 ٣87,٣٣0 

(٣7,599) ( 48,279) اإلسترداد من معيدي التأمين   

أنظر ايضاح )ب( أدناه(  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في نهاية السنة   (42,469 ) (٣٣,841)  

 (90,748 ) (71,440)  

بداية السنة حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في   33,841 ٣2,692 

(٣8,748) ( 56,907) حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 ٣48,582 445,300 صافي المطالبات المتكبدة

 

  مليون   148,٣4م متضمنة مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها مبلغ 2022ديسمبر    ٣1إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في   (أ

 لاير سعودي(.  مليون 146,74م:2021لاير سعودي )

 

من المتوقع أن تستلم الشركة جميع المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير. يتم احتساب حصة معيدي  (ب 

 المطالبات تحت التسوية بما يتناسب مع نمط توزيع المخاطر ذات الصلة. التأمين من 

 

 جدول تطور المطالبات 

عاقبة في يعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة والمبلغ عنها وغير المبلغ عنها عن كل سنة حادث مت 

ات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور التزامات التأمين يوفر مقياسا  لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية كل تاريخ قائمة مركز مالي مع المدفوع

 للمطالبات. 

 

ا أن تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين من أجل الحماية من ظهور المطالبات السلببية المستقبلية. وبم

طور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديدا ، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد االحتياطيات من المطالبات تت 

عندما   سنوات حوادث سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياطيات السنة الحالية وذلك

 ن تطور المطالبات أقل استحقاقا  بكثير وأن هناك درجة أكبر من الشك ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات. يكو

  

م 2202ديسمبر   31        

 سنة الحادث 

 م 2018

 المجموع  م 2022 م 2021 م 2020 م 2019 وما قبلها 

 ألف لاير سعودي  

       تقدير التكلفة النهائية للمطالبات: 

سنة الحادث في نهاية   545,421 516,589 587,015 310,956 542,183  

  - 379,739 437,879 512,304 538,820 بعد سنة

,796748 بعد سنتين   587,202 300,133 - -  

  - - - 437,185 1,033,943 بعد ثالث سنوات 

  - - - - 1,332,618 بعد أربع سنوات

 2,991,858 542,183 379,739 300,133 437,185 1,332,618 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

( 1,316,582) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه   (436,674 )  (298,293 )  (371,184 )  (420,780 )  (2,843,513 )  

المطلوبات المدرجة في قائمة  

 148,345 121,403 8,555 1,840 511 16,036 المركز المالي

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

32 

 

المطالبات المتكبدة )تتمة(   -8  

 جدول تطور المطالبات )تتمة( 

م 1202ديسمبر  ٣1        

 سنة الحادث 

م 2017  

 المجموع  م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 وما قبلها

 ألف لاير سعودي  
       تقدير التكلفة النهائية للمطالبات: 

  402,959 446,٣86 589,8٣7 517,900 584,477 في نهاية سنة الحادث 

  -  ٣10,956 587,015 516,589 545,421 بعد سنة

  -  -  4٣7,879 512,٣04 5٣8,820 بعد سنتين 

  -  -  -  587,202 748,796 بعد ثالث سنوات 

  -  -  -  -  1,0٣٣,94٣ بعد أربع سنوات

التقدير الحالي للمطالبات  

 2,772,9٣9 402,959 ٣10,956 4٣7,879 587,202 1,0٣٣,94٣ المتراكمة

المدفوعات المتراكمة حتى  

( 1,029,750) تاريخه  (565,41٣ )  (4٣0,52٣ )  (294,281 )  (٣06,2٣0 )  (2,626,197 )  

المطلوبات المدرجة في قائمة  

 146,742 96,729 16,675 7,٣56 21,789 4,19٣ المركز المالي
 

 

 اإلستثمارات    .9

 تم تصنيف االستثمارات كاالتي:

التأمين عمليات    

م 2202  م 1202   
 ألف لاير سعودي  

   

أ( -9استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )  5,049 42,600 

ج( - 9إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )  10,000 10,000 

 52,600 15,049 اإلجمالي  
 

 

 عمليات المساهمين  

م 2202  م 1202   

سعودي ألف لاير     
   

أ( - 9الدخل )  58,947 15,706 استثمارات  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

ب( - 9إستثمارات متاحة للبيع )  1,923 1,92٣ 

ج( - 9إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )  50,000 54,98٣ 

 115,85٣ 67,629 اإلجمالي 

 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة مصنفة الدخل    أ ( استثمارات 
 

 الحركة في حساب استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:
 عمليات التأمين  
م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 10٣,021 42,600 الرصيد في بداية السنة 

خالل السنة  ضافاتاال  89,579 2,998 

(64,066) ( 127,059) المستبعد خالل السنة   

 5,120 41,95٣ 

 647 ( 71) التغير في القيمة العادلة  

 42,600 5,049 الرصيد في نهاية السنة 

 
 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 االستثمارات )تتمة(   -9

)تتمة( الدخل   أ ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: فيما يلي حساب تفاصيل 
 

م 2202 مصدر القيمة العادلة   م 1202   

 ألف لاير سعودي   

 ٣2,٣84 - مدرجة  إستثمارات في أوراق مالية 

 10,216 5,049 صافي قيمة األصول**  أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

  5,049 42,600 

 

المساهمين عمليات    

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 48,947 58,947 الرصيد في بداية السنة 

 5,840 457 االضافات خالل السنة 

 (5,٣16) ( 42,597) المستبعد خالل السنة 

 16,807 49,471 

 9,476 ( 1,101) التغير في القيمة العادلة  

 58,947 15,706 الرصيد في نهاية السنة 

 

 فيما يلي تفاصيل استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:  

م 2202 مصدر القيمة العادلة   م 1202   

 ألف لاير سعودي   

***وحدات في صناديق العقار المحلية   9,٣94 - صافي قيمة األصول** 

 15,705 15,705 صافي قيمة األصول** أوراق المالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية*  

 ٣٣,848 1 مدرجة أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

  15,706 58,947 

 * تدار وفقآ لتقدير مؤسسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة"(.

 صافي قيمة األصول كما أعلنها مدير األصول.** صافي قيمة األصول: 
 

 ب( إستثمارات متاحة للبيع 
   

الحركة في حساب إستثمارات متاحة للبيع كما يلي:    

 عمليات المساهمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 1,92٣ 1,923 الرصيد في بداية السنة 

 1,92٣ 1,923 الرصيد في نهاية السنة 
 

لاير سعودي( تم    مليون   1,92م:  2021لاير سعودي )  مليون   1,92تبلغ القيمة الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبيع غير المتداولة   -

قياس هذه االستثمارات بالتكلفة حيث أن قيمتها العادلة ال يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه في ظل غياب سوق نشط لهذه األدوات وعدم  

 توفر أسعار سوق قابلة للمالحظة تشخص أحداث مالية مماثلة لتلك اإلستثمارات. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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34 

 

 االستثمارات )تتمة(   -9

 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقج( 
 

 الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي: 

 عمليات التأمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 10,000 10,000 الرصيد في بداية السنة 

 -  - المستبعد خالل السنة  

 -  - المستحق خالل السنة 

نهاية السنة الرصيد في   10,000 10,000 

 

 عمليات المساهمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 4,98٣ 54,983 الرصيد في بداية السنة 

 50,000 - المشتريات خالل السنة  

 -  ( 4,983) المستبعد خالل السنة 

 54,98٣ 50,000 الرصيد في نهاية السنة 

 

 وموجودات أخرى    ا  مصاريف مدفوعة مقدم  .10

 عمليات التأمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 558 13,732 الدخل من التأمين المشترك

 6,268 7,962 دفعات مقدمة للموردين

 1,895 1,995 حوافز مدينة مخصومة 

 2,619 1,694 سلف الموظفين

 1,504 1,247 مبالغ مدفوعة مقدما  

مستحقة عمولة   1,122 444 

 ٣00 300 ودائع

 5.19٣ 2,606 ذمم مدينة أخرى  

 65830,  18,781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات المساهمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

   

 ٣7٣ 823    ذمم مدينة أخرى



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 
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 بالصافي   -ممتلكات ومعدات   .11

 أثاث وتجهيزات  سيارات  

حاسب  و  معدات

 آلي 

  مشاريع تحت

م 2202اإلجمالي  التنفيذ  م1202اإلجمالي    

   ألف لاير سعودي    

       التكلفة: 

يناير   1كما في   96 18,477 16,558 - 35,131 ٣4,6٣2 

42,11 758 857 - إضافات    3,729 499 

ديسمبر  ٣1كما في   96 33419,  31617,  42,11  38,860 ٣5,1٣1 

       اإلستهالك المتراكم: 

يناير   1كما في   80 15,338 15,606 - 31,024 27,482 

 ٣,542 2,682 - 684 1,982 16 المحمل على السنة  

ديسمبر ٣1كما في   96 32017,  29016,  - 33,706 ٣1,024 

       

       صافي القيمة الدفترية 

م 2202ديسمبر   31  - 014,2  0261,  42,11  5,154  

م 1202ديسمبر  ٣1  16 ٣,1٣9 952 - - 4,107 

 

 صافي      -موجودات غير ملموسة  .12

م 2202 برامج حاسب اآللي   م 1202   

 ألف لاير سعودي  

   التكلفة: 

يناير   1كما في   835 8,850 

خالل السنة إضافات   855  - 

 (8,015) - الشطب 

ديسمبر  ٣1كما في   1,690 8٣5 

   

المتراكم:   طفاءاال    

يناير  1كما في   417 4,٣11 

 1,751 252 المحمل على السنة  

 2,٣70 - المحمل اضافيا* 

 (8,015) - الشطب 

ديسمبر  ٣1كما في   669 417 

   

   صافي القيمة الدفترية 

م 2202ديسمبر   31  1,021  

م 1202ديسمبر  ٣1   418 

 

بناء على موافقة مجلس اإلدارة، قامت الشركة بتحميل مصاريف إطفاء إضافية لشطب نظام ساب . قامت الشركة بإعتماد نظام أساسي   *

 واحد جاهز يمكن أن يساعد في تحقيق ميزة استراتيجية حيث أن نظام ساب ال يعتبر الخيار األفضل لتحقيقها وفقا للشركة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

36 

 

 عقود اإليجار   .13

   ستخدامإلا موجودات حق 31-1
 

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

يناير   1  18,231 21,927 

 162 1,720 اإلضافات خالل السنة  

(٣,85٣) ( 1,756) األستهالك المحمل خالل السنة    

( 5) ( 741) اإلستبعادات   

ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية كما في   17,454 18,2٣1 
 

 مصروف االستهالك تم تحميله على قائمة الدخل ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.  
 

التزامات اإليجار  13-2  

 

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

يناير   1  20,335 19,922 

 157 1,720 اإلضافات خالل السنة  

التمويلتكلفة   2,128 1,٣٣٣ 

(1,077) ( 5,035) المدفوع خالل السنة   

 -  ( 655) اإلستبعادات 

ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية كما في   18,493 20,٣٣5 
 

.  (%4.4: 1202) %4.14بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي الذي تم تطبيقه على إلتزامات اإليجار   
 
 

م 2202   م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 -  3,158 أقل من سنة واحدة 
 ٣,2٣4 10,491 سنة واحدة إلى خمسة سنوات  

سنوات   ةأكثر من خمس  4,844 17,101 

 20,٣٣5 18,493 إجمالي إلتزامات اإليجار  
 

لاير    مليون  1,٣٣  م:2021لاير سعودي )  مليون 2,1٣ مبلغ  م2022ديسمبر    ٣1بلغ مصروف الفائدة من التزامات اإليجار للسنة المنتهية في  
 . سعودي(

 

 االحتياطيات الفنية   .14
 

صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات   14-1  
 

 يتكون صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات مما يلي:  
م 2202  م 1202    

 ألف لاير سعودي  

 57,225  74,712 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 (٣4,٣66)  ( 47,725) يخصم: القيمة القابلة للتحقق من الخردة والتعويض 

 22,859  26,987 المطالبات تحت التسوية صافي 
 12٣,88٣  121,358 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 6,700  3,834 احتياطي عجز أقساطي تأمين 
 7,892  7,190 احتياطيات فنية أخرى  

 159,369  161,٣٣4 
    يخصم:  

(19,975)  28,976 ـ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية    
(1٣,866)  13,493 ـ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها    

 (42,469 )  (٣٣,841)  
 127,49٣  116,900 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات  
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 الفنية )تتمة(  االحتياطيات  -14

الحركة في األقساط غير المكتسبة   14-2  

 
إن الحركة في األقساط غير المكتسبة كاآلتي:     

م 2022   

 صافي معيدي التأمين  اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي  

 203,275 ( 25,555) 228,830 الرصيد في بداية السنة 

 701,950 ( 90,158) 792,108 األقساط المكتتبة خالل السنة 

 ( 521,065) 73,835 ( 594,900) األقساط المكتسبة خالل السنة

 384,160 ( 41,878) 426,038 الرصيد في نهاية السنة  

 

م 1202   

 صافي  معيدي التأمين اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي 

( 2٣,270) 218,٣02 الرصيد في بداية السنة   195,0٣2 

 407,582 ( 59,949) 467,5٣1 األقساط المكتتبة خالل السنة 

( 457,00٣) األقساط المكتسبة خالل السنة  57,664 (٣99,٣٣9 ) 

( 25,555) 228,8٣0 الرصيد في نهاية السنة    20٣,275 

 

  وديعة نظامية           .15
 

م 2202  م 1202   
 ألف لاير سعودي  

 ٣7,500 37,500 وديعة نظامية 

 
مليون لاير   ٣7.5% من رأس المال المدفوع بما يعادل مبلغ  15وفقا  لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة  

مليون لاير سعودي(  لدى بنك حدده البنك المركزي السعودي. بلغت العمولة المستحقة على الوديعة النظامية   ٣7,5م:  2021سعودي )

مليون لاير سعودي( وإن هذه الوديعة النظامية غير متاحة للسحب   ٣.9م:  2021مليون لاير سعودي )  4.9السعودي مبلغ  للبنك المركزي  

 . بدون موافقة من البنك المركزي السعودي
 

 22.5القانونية البالغة  مليون لاير سعودي لكنها لم تسحب فائض الوديعة    150خالل السنة، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بمقدار  

 2022ديسمبر  ٣1مليون لاير سعودي كما في 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة    .16

 إن التزامات المحتملة والتعهدات تتكون من اآلتي:   (أ
 

م 2202  م 1202   
 ألف لاير سعودي  

 700 700 خطابات الضمان لصالح عمالء غير حكوميين
والضريبة والجمارك الزكاةخطابات الضمان لصالح هيئة   9,500 9,500 

 10,200 10,200 
 

تدخل الشركة طرفا  في عقود تأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد  (ب 

لك القضايا( ذالقائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في    تحت التسوية أو   المحصلة النهائية للمطالبات القانونية

ومع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين مخصصات لتغطية أي التزامات   .أثر جوهري على نتائجها ومركزها المالي التقرير  خ الحالية في تاري

 محتملة. 
 

مليون لاير سعودي( فيما يتعلق   0,7م:  2021مليون لاير سعودي )  0.7  قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بقيمة 

مليون لاير   9,5م: 2021ليون لاير سعودي )م 9.5بمبلغ  والضريبة والجمارك الزكاةهيئة مين على السيارات كما قدمت ضمان بالتأ

إلى عام    2008خالل العام ، قامت الشركة بتسوية االلتزام من عام    .م2012م إلى  2008سعودي( فيما يتعلق بتقييم الزكاة للسنوات  

 مليون لاير سعودي.  9.5اإلفراج عن الضمان البنكي البالغ  والضريبة والجمارك ةلزكااهيئة وطلبت من   2012
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 مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى  .17

م2202  م1202   

 ألف لاير سعودي  
 12,0٣2 20,686 مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء تأمين 

 2,770 12,142 مبالغ مستحقة لجهات حكومية 

77,91 مبالغ مستحقة للموردين  14,921 

 729 710 مبالغ مستحقة لمسؤول طرف ثالث  

 ٣97 525 مصروفات مستحقة الدفع 

 5,1٣٣ 199 مطلوبات أخرى 

 179,24  ٣5,982 

 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  .18

م2202   م1202   

 ألف لاير سعودي  

 ٣,7٣٣ 4,351 الرصيد في بداية السنة

 9,04٣ 8,763 العموالت المستلمة خالل السنة  

 (8,425) ( 9,279) العموالت المكتسبة خالل السنة 

 3,835 4,٣51 
 

 إحتياطيات فنية أخرى  .19

م2202  م1202   

 ألف لاير سعودي  

وزعةمصروفات تعديل الخسارة غير الم  7,166 7,٣76 

 516 24 إحتياطيات مستحقة إلعادة التأمين

 7,190 7,892 

 

 إلتزامات منافع الموظفين   .20

الوحدة المتوقعة بينما يتم سداد التزام المنافع عند استحقاقها. إن المبالغ المعترف بها    ستحقاقات وفقا  للتقييم االكتواري بموجب طريقة إئتماناال يتم قيد  

 في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء  على قيمتها الحالية هي كما يلي : 

 سنة بناء  على قيمتها الحالية هي كالتالي:إن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل ال 1ـ 20
 

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي 

 7,895 6,716 القيمة الحالية إللتزامات منافع محددة 

 

 حركة إلتزامات المنافع المحددة   2ـ 20

م2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي 

 9,701 7,895 الرصيد اإلفتتاحي

 1,710 1,699 المحمل على قائمة الدخل 

 (٣00) 389 المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (٣,216) ( 3,267) المسدد خالل السنة

 7,895 6,716 الرصيد في نهاية السنة 

 

 تسوية القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة   3ـ 20

م2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي 

اإلفتتاحيالرصيد   7,895 9,701 

 1,4٣8 1,486 تكلفة الخدمة الحالية 

 272 213 تكاليف تمويلية 

إكتوارية من تسويات الخبرة السابقة  أرباح   389 (٣00) 

 (٣,216) ( 3,267) المسدد خالل السنة

 6,716 7,895 
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 إلتزامات منافع الموظفين )تتمة( -  20
 

اإلكتوارية اإلفتراضات األساسية  4ـ 20  

 

: المنافع المحددة فيما يلي سلسلة من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة التي إستخدمتها الشركة في تقييم التزام  

م 2202  م 1202   

 % ٣.40 % 5,15 معدل الخصم في التقييم

% 00,3 نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار   00,1 %  
 

    فيما يلي تأثير التغيير في تحليل الحساسية على القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:   

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  معدل الخصم في التقييم

%1زيادة بمعدل  -   (612 ) (7٣7)  

%1نقص بمعدل  -   713 867 

   نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار 

%1زيادة بمعدل  -   758 92٣ 

%1نقص بمعدل  -   (659 ) (796)  

   

.  سنة( 11: 1202) سنة 11متوسط مدة إلتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير يبلغ   
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  .21

 

التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل  

      ة تتم بأحد األمرين التاليين:يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعامل
     

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  -

 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمه للوصول للموجودات و المطلوبات.   -
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهريا  عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية.   

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

 :تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها

 ول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة  أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛المستوى األ

الهامة وفقا  المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تحدد كافة مدخالتها 

  و  ؛سوق القابلة للمالحظةلمعلومات ال

 المستوى الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقا  لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.  
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .21
 

)أ( القيمة الدفترية والقيمة العادلة     

للقيم الهرمي  التسلسل  في  بما في ذلك مستوياتها  المالية،  للموجودات والمطلوبات  الدفترية  والقيمة  العادلة  القيمة  التالي  الجدول  العادلة  يوضح  ة 

المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا   لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات

 كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.  

   

 

 عمليات التأمين 

 المستوى

 األول 

 المستوى

 الثاني 

 المستوى

 اإلجمالي  الثالث 

 ألف لاير سعودي   

م  2202ديسمبر   31       

قياسها بالقيمة العادلة: موجودات مالية يتم       

 5,049 5,049 - - استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   - 

 
- - 5,049 5,049 

 
   

 عمليات التأمين  

 المستوى 

 األول 

 المستوى 

 الثاني 

 المستوى 

 اإلجمالي  الثالث

 ألف لاير سعودي   

م  1202ديسمبر  ٣1       

قياسها بالقيمة العادلة: موجودات مالية يتم   
    

 42,600 10,216 -  ٣2,٣84 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    - 

 ٣2,٣84  - 10,216 42,600 

 

   

 عمليات المساهمين   

 المستوى
 األول 

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 اإلجمالي  الثالث 

 ألف لاير سعودي  

م  2202ديسمبر   31       

 موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة: 
    

 15,706 15,705 - 1 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   - 

 1 - 15,705 15,706 

 
  

 عمليات المساهمين 

 المستوى 
 األول 

 المستوى 
 الثاني 

 المستوى 
 اإلجمالي  الثالث

 ألف لاير سعودي  

م  1202ديسمبر  ٣1      
    

ل مة العادلة من خالل قائمة الدخ استثمارات مصنفة بالقي  -   ٣٣,848  - 25,099 58,947 

 ٣٣,848  - 25,099 58,947 
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 القطاعات التشغيلية     .22
 

بناء على  نتظام من قبل مجلس إدارة الشركة  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها با

 وظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

ها لمجلس تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم عمل تقرير

 .الموجودات والمطلوبات التشغيلية تشتمل الموجودات والمطلوبات القطاعية علىفي قائمة الدخل.  تلك التيالشركة بطريقة تتوافق مع إدارة 
 

 . م2021ديسمبر  ٣1منذ  القطاعلم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر 
 

دفوعة مقدما  ومعيدي التأمين، المصاريف الم حكمه، ودائع قصيرة األجل، صافي أقساط التأمينال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في  

االستثمارات و الممتلكات والمعدات. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة. ال تتضمن مطلوبات القطاعات،    والموجودات األخرى،

ين، مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرى، ومكافأة نهاية الخدمة. وبالتالي تم إدراجهم ضمن مطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأم

 المطلوبات غير الموزعة. 
 

 ال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار التشغيلي للقطاعات ذات صلة ويتم مراقبتها على أساس مركزي. 
 

 ٣1ت للشركة في  التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات والمطلوباإن معلومات قطاعات  

 ، مجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، كاآلتي: 2021ديسمبر  ٣1وم 2022ديسمبر 

 

 

 

 

 

م2202ديسمبر  31كما في    

 

مين مركبات تأ تأمين طبي   تأمين أخرى 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 إجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي 

       الموجودات  

حصة معيدي التأمين من األقساط غير  

 المكتسبة 

- 34,054 7,824 41,878 - 41,878 

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

 التسوية 

- (1,597 ) 30,573 28,976 - 28,976 

معيدي التأمين من المطالبات  حصة 

 المتكبدة غير المبلغ عنها 

870 11,489 1,134 13,493 - 13,493 

 42,239 - 42,239 2,179 30,491 9,569 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

,487528    موجودات غير موزعة   110,897 639,384 

073,565    إجمالي الموجودات    110,897 765,970 

       

       المطلوبات 

 426,038 - 426,038 15,415 340,546 70,077 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 3,835 - 3,835 2,060 1,775 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

 26,987 - 26,987 33,628 ( 15,602) 8,961 مطالبات تحت التسوية 

 121,358 - 121,358 1,652 111,270 8,436 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 3,834 - 3,834 - 3,834 - احتياطي عجز أقساط التأمين 

 7,190 - 7,190 1,006 5,498 686 احتياطيات فنية أخرى 

,418103    مطلوبات وفائض غير موزعة   35,542 138,960 

جمالي المطلوبات إ     660692,  35,542 728,202 

       

       حقوق المساهمين  

 100,000 100,000 -    رأس المال  

 ( 62,091) ( 62,091) -    خسائر متراكمة 

 37,909 37,909 -    إجمالي حقوق المساهمين  

احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع  

متعلق بعمليات التأمين ال المحددةالمنافع      (141 )  - (141 ) 

 37,768 37,909 ( 141)    إجمالي حقوق الملكية  

,519692    إجمالي المطلوبات وحقوق  الملكية   73,451 765,970 
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القطاعات التشغيلية )تتمة(    -22  

 

م 1202ديسمبر  ٣1كما في    

 

 عمليات التأمين  تأمين أخرى  تأمين مركبات  تأمين طبي 

عمليات  

 إجمالي  المساهمين 

سعودي ألف لاير    

       الموجودات  

حصة معيدي التأمين من األقساط غير  

 25,555 - 25,555 8,726 16,829 - المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

 19,975 - 19,975 21,451 ( 1,476) - التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 1٣,866 - 1٣,866 ٣,066 9,885 915 المتكبدة غير المبلغ عنها 

 27,707 - 27,707 2,460 20,700 4,547 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

 527,4٣8 158,102 ٣69,٣٣6    موجودات غير موزعة 

 614,541 158,102 456,4٣9    إجمالي الموجودات  
       

       المطلوبات 

948,41 اقساط تأمين غير مكتسبة   ٣0٣,168  579,18  228,8٣0 - 228,8٣0 

960,1 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة   2,٣91 4,٣51 - 4,٣51 

627,7 مطالبات تحت التسوية   (1٣,6٣0 ) 862,28  22,859 - 22,859 

154,108 10,751 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  978,4  12٣,88٣ - 12٣,88٣ 

892,5 - احتياطي عجز أقساط التأمين   808 6,700 - 6,700 

524,5 794 احتياطيات فنية أخرى   574,1  7,892 - 7,892 

 12٣,542 ٣1,516 92,026    مطلوبات وفائض غير موزعة 

 518,057 ٣1,516 486,541    إجمالي المطلوبات 
       

       حقوق المساهمين 

 250,000 250,000 -    رأس المال  

 5,00٣ 5,00٣ -    االحتياطي النظامي  

 ( 158,767) ( 158,767) -    خسائر متراكمة 

 96,2٣6 96,2٣6 -    إجمالي حقوق المساهمين  

احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع  

متعلقة بعمليات التأمين ال المحددة     248 - 248 

 96,484 96,2٣6 248    إجمالي حقوق الملكية  

 614,541 127,752 486,789    إجمالي المطلوبات وحقوق  الملكية 
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 إجمالي   تأمين أخرى   تأمين مركبات  تأمين طبي  

 ألف لاير سعودي 

     إيرادات 

 572,385 879 571,506 - فردي
 37,140 6,910 15,905 14,325 كبير 

 40,134 10,605 22,070 7,459 متوسط  
 26,823 5,619 11,581 9,623 صغير

ا  صغير جد  111,168 3,008 1,450 115,626 

 792,108 25,463 624,070 142,575 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

     أقساط إعادة التأمين المسندة  

محلي  -  - - (3,358 ) (3,358 ) 
أجنبي   -  - (62,269 ) (12,892 ) (75,161 ) 

  62,269 16,250 (78,519 ) 

     مصروفات فائض الخسارة 

محلي -  (1,910 ) (594 ) (366 ) (2,870 ) 
أجنبي   -  (5,222 ) (2,405 ) (1,142 ) (8,769 ) 

 (7,132 ) (2,999 ) (1,508 ) (11,639 ) 

 701,950 7,705 558,802 135,443 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي التغيرات في   (28,130 ) (155,019 ) 2,264 (180,885 ) 

 521,065 9,969 403,783 107,313 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 9,279 4,628 4,651 - عموالت إعادة التأمين  

 14,223 9,478 - 4,745 إيرادات اكتتاب أخرى 

 544,567 24,075 408,434 112,058 مجموع اإليرادات  

     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 500,604 4,285 434,982 61,337 إجمالي المطالبات المدفوعة   

 ( 48,279) ( 1,269) ( 43,162) ( 3,848) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 452,325 3,016 391,820 57,489 صافي المطالبات المدفوعة 

 ( 4,873) ( 4,353) ( 1,853) 1,333 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 ( 2,152) ( 1,394) 1,512 ( 2,270) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي  

 445,300 ( 2,731) 391,479 56,552 صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 2,866) ( 809) ( 2,057) - التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 ( 702) ( 77) 294 ( 919) التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 

 30,714 3,535 19,202 7,977 تكاليف اقتناء وثائق تأمين  

 67,431 321 57,925 9,185 مصاريف اكتتاب أخرى 

 539,877 239 466,843 72,795 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  

االكتتاب  / )خسارة( صافي دخل  39,263 (58,409 ) 23,836 4,690 
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 ( 5,639)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ( 75,704)    مصاريف عمومية وإدارية  

 7,192    إيرادات اإلستثمارات  

 1,865    عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق 

 11,047    عمولة من وديعة ألجل 

 -    خسارة محققة من االستثمارات 

 ( 1,172)    أرباح غير محققة من االستثمارات 

 2,394    إيرادات أخرى 

 ( 60,017)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى

 ( 55,327)    صافي الخسارة  للسنة قبل الزكاة  

 ( 3,000)    الزكاة  

 ( 58,327)    صافي ا لخسارة  للسنة  

لسنة العائد إلى عمليات التأمين  للدخل ا صافي      - 

إلى المساهمين  ةلسنة العائد ل  خسارةالصافي      (58,327 ) 
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م2021ديسمبر  ٣1للسنة المنتهية في    
 
 تأمين طبي   

تأمين  
 إجمالي  تأمين أخرى  مركبات

 ألف لاير سعودي  
     إيرادات  
 ٣22,275 4,41٣ ٣17,862 - فردي
 ٣2,949 8,114 6,5٣7 18,298 كبير 

 ٣4,٣77 8,7٣1 16,549 9,097 متوسط  
 24,481 6,494 9,427 8,560 صغير

 5٣,449 1,948 1,106 50,٣95 صغير جدآ 

 467,5٣1 29,700 ٣51,481 86,٣50 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

     أقساط إعادة التأمين المسندة  

محلي  -  - - (6,660 )  (6,660 ) 
أجنبي   -  - (٣4,921 )  (10,769 )  (45,690 ) 

 - (٣4,921 ) (17,429 ) (52,٣50 ) 

     مصروفات فائض الخسارة 

محلي -  (1,٣60 )  (542 )  (792 )  (2,694 ) 
أجنبي   -  (2,1٣1 )  (2,241 )  (5٣٣ )  (4,905 ) 

 (٣,491 ) (2,78٣ ) (1,٣25 ) (7,599 ) 

 407,582 10,946 ٣1٣,777 82,859 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

 ( 8,24٣) ( 2,5٣9) ( 7,692) 1,988 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 ٣99,٣٣9 8,407 ٣06,085 84,847 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 8,425 4,492 ٣,9٣٣ - عموالت إعادة التأمين  

 675 185 424 66 إيرادات اكتتاب أخرى 

 408,4٣9 1٣,084 ٣10,442 84,91٣ مجموع اإليرادات  
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب  

 ٣90,048 2,657 ٣18,510 68,881 إجمالي المطالبات المدفوعة   

 ( ٣7,599) ( 1,840) ( ٣2,264) ( ٣,495) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ٣52,449 817 286,246 65,٣86 صافي المطالبات المدفوعة 

 ( ٣,960) ( 168) ( 2,512) ( 1,280) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  

 9٣ 1,٣15 5,651 ( 6,87٣) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي  

 ٣48,582 1,964 289,٣85 57,2٣٣ صافي المطالبات المتكبدة 

 6,700 808 5,892 - التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 4,795 602 ٣,15٣ 1,040 التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 

 22,45٣ ٣,248 1٣,19٣ 6,012 تكاليف اقتناء وثائق تأمين  

 48,590 2٣9 4٣,407 4,944 مصاريف اكتتاب أخرى 

 4٣1,120 6,861 ٣55,0٣0 69,229 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  

االكتتاب  )خسارة( /صافي دخل  15,684 (44,588 ) 6,22٣ (22,681 ) 
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 ( 7,016)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ( 94,887)    مصاريف عمومية وإدارية  

 1,551    إيرادات اإلستثمارات  

 1.115    عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق 

 6,460    عمولة من وديعة ألجل 

( 1,170)    خسارة محققة من االستثمارات   

 10,12٣    أرباح غير محققة من االستثمارات 

 95    إيرادات أخرى 

 ( 8٣,729)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى 

( 106,410)    صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة   

( 6,000)    الزكاة    

( 112,410)    صافي الخسارة للسنة    

لسنة العائد إلى عمليات التأمين لصافي الدخل      - 

لسنة العائد إلى المساهمين ل الخسارةصافي      (112,410 )  
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   واألرصدةذات العالقة   األطرافالمعامالت مع  .23

 ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع  .أ

الرئيسي   األطرافتمثل   ]يشمل موظفو اإلدارة  الرئيسيين  الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  المساهمين  العالقة  جميع   نذات 

التنفيذيينأعضاء   التنفيذيين وغير  العليا[  مجلس اإلدارة،  التي يكونون مالكين رئيسيين لها وأي كيانات أخرى  للشركة، واإلدارة  ، والشركات 

و السيطرة المشتركة أو تأثروا بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة  خاضعة للسيطرة أ 

 ومجلس اإلدارة. 

 طبيعة المعاملة  
 قيمة المعاملة للسنة المنتهية في  

ديسمبر    31  

م 2202   م 1202   

 ألف لاير سعودي  

    مساهم رئيسي 

* اإلمارات العربية المتحدة -)اياك( شركة سالمة   970 - دفعات مستلمة بالنيابة عنه  

    

المنشآت الخاضعة للسيطرة أو الخاضعة لسيطرة مشتركة أو  

    المتأثرة بشكل جوهري من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  

 884 771 عموالت مستحقة  المأمون لوساطة التأمين** 

 ٣6 8 عموالت مستحقة  اتحاد لوساطة التأمين** 

 

. 2022سبتمبر 11أي  ، ي الصلةالتنفيذين ذ**هذه المعامالت هي من تاريخ تعيين المدراء     

 

ذات العالقة   األطرافب.    ارصدة      

م 2202  )دائن( / مدين لألطراف ذات العالقة  م 1202   

 ألف لاير سعودي  
اإلمارات العربية المتحدة  -شركة سالمة )اياك(    - (970 )  

لوساطة التأمين المأمون    884 - 

 - 36  اتحاد لوساطة التأمين 

  920 - 
 

 رصيد األطراف ذات العالقة في المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى.  تم تضمين 2022ديسمبر  ٣1*كما في 
 

  شكط ، م اق   أنشط  الش ك  م ظ   اإلدا م ال ئيسي   هم األشخاص الذي  يتمت     السلط   المسال لي  ع  تخطيط  ت زيه 
 ي   ما في ذلأ ال ئيس التن يذا  المدي  المالي للش ك .  يتيل    م  ك ا  المد ا  التن يذي، م اش  أ   ي  م اش 

 

كما يلي:  سنةخالل ال الرئيسين تعويضات كبار موظفي اإلدارة إن  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 1,٣95 4,698 رواتب ومزايا أخرى  

 1,180 1,295 مكافأة نهاية الخدمة 

 5,993 2,575 

أعضاء مجلس اإلدارة   - كلفين بالحوكمة سؤولين عن الممكافأة للم  204 21 

 45 239   المجلس لجان  - بالحوكمة   كلفينسؤولين عن المللم مكافأة

 443 66 
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 الزكاة   .24

 السنة المحمل خالل   ( أ
 

 كما يلي: للسنة  الزكاة إحتساب مخصص

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 208,646 96,236 حقوق المسـاهمين

 45,511 49,012 رصيد مخصص أول السنة وتعديالت  

( 215,922) ( 65,154) صافي القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل   

 80,094 ٣8,2٣5 

لسنة ا ة خاللالمعدل  الخسارة  (49,688 ) (99,٣94)  

 (61,159) 30,406 الوعاء الزكوي 

 

م 2202 حركة المخصص خالل السنة  م 1202   

 ألف لاير سعودي  
   

 ٣1,1٣1 27,629 الرصيد في بداية السنة  

 6,000 3,000 المكون خالل السنة  

(9,502) - المدفوع خالل السنة    

 27,629 30,629 الرصيد في نهاية السنة 
 

 الوضع الزكوي   ( ب

الزكوية  اإلقرارات  الشركة  في    قدمت  المنتهية  والضريبية2021ديسمبر    ٣1للسنة  الزكوية  الشهادة  على  وحصلت   . الضرورية  م 
 

مليون لاير سعودي والتي تمثل    17,1م بمبلغ  2012م إلى  2006ربوطات للسنوات من    )"الهيئة"(  ضريبة والجماركوال  ةزكاالهيئة  أصدرت  

تأخير سداد    مليون لاير سعودي كغرامات  ٣,4مليون لاير سعودي كفروق ضريبة استقطاع و    4,4يون لاير سعودي كفروق زكوية ومل  ٣,9

الضريبي بتسوية مبلغ فروق ضريبة االست ضريبة اإلستقطاع  الشركة  قامت  البالغة  .  مليون لاير سعودي وسددت جزئيا  غرامات    4,4قطاع 

لفروق الزكاة عن   الهيئةمليون لاير سعودي لصالح    9,5سعودي، وبناء  عليه أصدرت خطاب ضمان بمبلغ  مليون لاير    ٣,1التأخير البالغة  

البالغ  اإلفراج عن الضمان البنكي  هيئة  الت من  وطلب   2012الى    2008, قامت الشركة بتسوية اإللتزامات من  2021خالل   السنوات المذكورة.

 سعودي.  مليون لاير 9.5
 

 7,7إلغالق القضية، لكن لجنة منازعات الزكاة توصلت إلى قرار بتسوية مبلغ  سعودي مليون لاير ٣تم تقديم طلب تسوية إلى الهيئة لدفع مبلغ 

لجنة  سعودي  مليون لاير   إلى  القضية  رفع  تم  الجلسة  وبانتهاء  الزكاة،  منازعات  لجنة  قرار  الهيئة  المذكورة. رفضت  للسنوات  الربط  إلنهاء 

 ليون لاير سعودي بناء على االعتراض والمعلومات المقدمة للهيئة واللجان. م 4,2االستئناف. تتوقع اإلدارة أن يصل حجم مطلوبات الزكاة إلى 
   

مليون لاير ســعودي. وقد تم االعتراض على الربط   1,2م والذي طلبت فيه مطلوبات زكاة إضــافية بمبلغ  2014أصــدرت الهيئة ربطا  عن عام  

 1,2وانتظار قرارها. ورأت اإلدارة أن مطلوبات الزكاة سـتصـل إلى وتم رفض االعتراض من قبل الهيئة. تم تصـعيد القضـية للجان الضـريبية 

 مليون لاير سعودي.
   

مليون لاير سـعودي ، ومطلوبات ضـرائب   14,1م، حيث طلبت زكاة إضـافية بمبلغ  2018م إلى 2015أصـدرت الهيئة ربوطات للسـنوات من 

، قامت الشــركة بتســوية الفروق الضــريبية المقتطعة  الســنةخالل  .  مليون لاير ســعودي 7م بمبلغ  2018م إلى  2014االســتقطاع للســنوات من 

ة ســيصــل  للحصــول على مزايا المرحلة األولى من فترة العفو الحكومية المعدلة )اإلعفاء الكامل من العقوبة(. تعتقد اإلدارة أن حجم التزام الزكا

 مليون لاير سعودي.  14.7إلى 
 

لاير ســعودي. اعترضـت   مليون  11.4إضــافي بمبلغ   التزامالهيئة   طلبتحيث  2020و  2019، تلقت الشــركة ربوط الزكاة لعامي الســنةخالل  

مليون لاير ســعودي لالعتراض وفق الئحة    2.٣مليون لاير ســعودي. قامت الشــركة بســداد مبلغ    9.1الحق ا إلى  تم تخفيض االلتزامالشــركة و

 راض إلى األمانة العامة للجان الضريبية ومازالت القضية قيد المناقشة.الزكاة. وقد تم إحالة االعت 
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 توزيع الفائض المستحق  .25

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 15,409 15,409 الرصيد في بداية السنة  

 -  - الدخل العائد إلى عمليات التأمين

 15,409 15,409 الرصيد في نهاية السنة 
 

 رأس المال    .26

بالكامل  بلغ راس مال الشركة   بقيمة    25مليون لاير سعودي مقسم إلى    250المصرح به والمصدر والمدفوع  لاير    10مليون سهم عادي 

 سعودي للسهم. 
 

مليون لاير   150وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بمبلغ    م,2022أغسطس    16في  

مليون لاير سعودي إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. وعليه فقد تم تخفيض    5سعودي واستخدام كامل رصيد االحتياطي النظامي البالغ  

أسهم يملكها    5أسهم مقابل كل    ٣مليونريال سعودي. يتم تخفيض رأس المال من خالل تخفيض    150رأس المال والخسائر المتراكمة بمبلغ  

أي   هناك  يكون  لن  الشركات.  قانون  مع  يتماشى  بما  الشركة  مال  رأس  مركز  هيكلة  إعادة  هو  المال  رأس  تخفيض  من  الغرض  المساهم. 

 تأثيرلخفض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة. 

 لاير 10ماليين سهم عادي بقيمة  10مليون لاير سعودي مقسم إلى  100مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  رأسيبلغ 
 

 إدارة رأس المال   .27

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

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

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

 لمال أو تعديله، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم. الحفاظ على هيكل رأس ا
 

، تلقت الشركة خطاب ا من البنك المركزي السعودي )ساما( بشأن انخفاض هامش المالءة الفعلي للشركة عن هامش المالءة 2022أبريل    20في  

الالئحة التنفيذية للتأمين. قانون مراقبة الشركات. نص الخطاب على ضرورة التزام الشركة بمتطلبات  ( من  66المطلوب وفق ا لمتطلبات المادة )

( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين وتقديم خطة تصحيحية إلى البنك المركزي السعودي توضح الخطوات التي  68المادة )

 .يوم عمل من تاريخ الرسالة المذكورة أعاله 15خالل  وقت الالزم ستتخذها الشركة لتحسين مالءتها المالية وال
 

تلى    ،2022ماي     18في   الش ك   دها  عند    الم ك ا   ال نأقدمت  المن م  هامش  لتحسي   التاحيحي   اإلز ا ات  الس  دا  خا ص 
 . المست ى المناسب

 

  لم تلت م الش ك   الكامط  متطل ات  أس الماط الم   ض  م  الخا ج خنط ال ت م المالي  الم لغ عنها.  ازا تيضا    اإلدا م،في  أا مزلس  

 .  أس الماط  هيكل للحا ط على م ل مات  خا ص  3  قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

48 

 

 مصاريف عمومية وإدارية  .28

 عمليات التأمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 49,204 40,005 تكاليف موظفـين

 7,994 11,813 الرسوم البنكية

(1- 1٣ 12و 11االستهالك واإلطفاء )أنظر إيضاح    4,690 11,516 

 6,00٣ 4,420 تقنية معلومات

 ٣,٣65 4,259 أتعاب مراجعة ومهنية

( 2- 1٣التزامات اإليجار )أنظر أيضاح  تكاليف تمويل  2,128 1,٣٣٣ 

 2,020 2,034 إتصاالت 

 6٣1 1,037 صيانة وإصالح 

 1,122 737 تسويق وإعالن 

 448 424 أتعاب واشتراكات  

 1,27٣ 391 إيجار مكاتب

 ٣88 382 قرطاسية ومطبوعات 

 ٣82 226 سفر وإنتقال 

 5,078 212 االستقطاع الضريبي

 28٣ 204 منافع

 146 113 تدريب وتطوير 

 1,٣96 1,663 أخرى 

 74,738 92,582 

 

 عمليات المساهمين  

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  

 1,515 204 أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة )أنظر اإليضاح )أ( أدناه( 

أدناه( مصاريف لجان )أنظر اإليضاح )ب(   239 ٣85 

235 أخرى    405 

 966 2,٣05 
 

 أ( أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة تمثل مخصص بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات اللجان. 

 أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى متعلقة باللجنة الفرعية. ب( أتعاب اللجان تمثل أتعاب حضور جلسات  لغير

 

 خسارة السهم   .29

 يتم إحتساب خسارة السهم للسنة بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للسنة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

49 

 

  اإلضافيةالمعلومات  -30

 أ( قائمة المركز المالي

م  2202  م  1202   

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

 المساهمين 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       الموجودات   

 124,016 489 12٣,527 134,765 32 134,733 النقد وما في حكمه 

 97,000 -  97,000 239,076 - 239,076 ودائع ألجل  

 - التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة أقساط 

 بالصافي 

85,342 - 85,342 54,672  - 54,672 

 25,555 -  25,555 41,878 - 41,878 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 19,975 -  19,975 28,976 - 28,976 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير  

 مبلغ عنها  

13,493 - 13,493 1٣,866  - 1٣,866 

 27,707 -  27,707 42,239 - 42,239 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  

 168,45٣ 115,85٣ 52,600 82,678 67,629 15,049 إستثمارات

,65830 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى   823 48131,  18,781 ٣7٣ 19,154 

 18,2٣1 -  18,2٣1 17,454 - 17,454 أصول حق استخدام، بالصافي 

 4,107 -  4,107 5,154 - 5,154 ممتلكات ومعدات، بالصافي   

 418 -  418 1,021 - 1,021 موجودات غير ملموسة، بالصافي   

 ٣7,500 ٣7,500 -  37,500 37,500 - وديعة نظامية  

على الوديعة النظامية عمولة مستحقة   - 4,913 4,913  - ٣,887 ٣,887 

 ٣0,٣50 - ٣0,٣50 37,446 - 37,446 مبالغ مستحقة من عمليات التأمين  

 519692,  110,897 416803,  486,789 158,102 644,891 

: حذف العمليات المتداخلة  ا  ناقص  (37,446 )  - (37,446 )  (٣0,٣50)   - (٣0,٣50)  

الموجودات مجموع   073,565  110,897 970765,  456,4٣9 158,102 614,541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

50 

 

 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 30

 ( قائمة المركز المالي )تتمة( أ

م  2202  م  1202   

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

 المساهمين 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       المطلوبات 

 11,421 -  11,421 7,407 - 7,407 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 ٣5,982 -  ٣5,982 42,179 - 42,179 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 20,٣٣5 -  20,٣٣5 18,493 - 18,493 التزامات االيجار 

 984 -  984 13,214 - 13,214 ذمم معيدي تأمين دائنة 

 228,8٣0 -  228,8٣0 426,038 - 426,038 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 4,٣51 -  4,٣51 3,835 - 3,835 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

 22,859 -  22,859 26,987 - 26,987 مطالبات تحت التسوية 

 12٣,88٣ -  12٣,88٣ 121,358 - 121,358 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 6,700 -  6,700 3,834 - 3,834 احتياطي عجز أقساط تأمين  

 7,892 -  7,892 7,190 - 7,190 إحتياطيات فنية أخرى 

 7,895 -  7,895 6,716 - 6,716 إلتزامات منافع الموظفين    

 15,409 -  15,409 15,409 - 15,409 توزيع فائض مستحق 

 27,629 27,629 -  30,629 30,629 - مخصص الزكاة  

عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك 

 ٣,887 ٣,887 -  4,913 4,913 - المركزي السعودي  

 ٣0,٣50 ٣0,٣50 -  37,446 37,446 - مستحق إلى عمليات المساهمين 

 692,660 72,988 648765,  486,541 61,866 548,407 

: حذف العمليات المتداخلة اناقص    - (37,446 )  (37,446 )  - (٣0,٣50)  (٣0,٣50) 

,660692 مجموع المطلوبات    35,542 202,872  486,541 ٣1,516 518,057 

       

       حقوق المساهمين  

 250,000 250,000 -  100,000 100,000 - رأس المال 

 5,00٣ 5,00٣ -  - - - احتياطي نظامي 

( 62,091) - خسائر متراكمة    (62,091 )   - (158,767 )  (158,767 )  

 96,2٣6 96,2٣6 -  37,909 37,909  إجمالي حقوق المساهمين  

احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع 

( 141) المحددة    - (141 )  248  - 248 

( 141) إجمالي حقوق الملكية    37,909 37,768 248 96,2٣6 96,484 

 614,541 127,752 486,789 765,970 73,451 692,519 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
       

 10,200 9,500 700 10,200 9,500 700 التعهدات وااللتزامات المحتملة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

51 

 

 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 30

 ( قائمة الدخل ب

ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

م2202  م1202   

 

 

 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

  

 المجموع 

 

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين

  

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       االيرادات  

 467,5٣1 - 467,5٣1 792,108 - 792,108 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 792,108 - 792,108 467,5٣1 - 467,5٣1 

  -   -  أقساط إعادة التأمين المسندة 

( 3,358) محلي   -  - (3,358 )  (6,660)  - (6,660)  

( 75,161) أجنبي  -  - (75,161 )  (45,690)  - (45,690)  

 (78,519 )  - (78,519 )  (52,٣50)  - (52,٣50)  

  -   -  مصروفات فائض الخسارة 

( 2,870) محلي   -  - (2,870 )  (2,694)  - (2,694)  

( 8,769) أجنبي  -  - (8,769 )  (4,905)  - (4,905)  

 (11,639 )  - (11,639 )  (7,599)  - (7,599)  

 407,582 - 407,582 701,950 - 701,950 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في اقساط التامين غير 

( 180,885) المكتسبة، بالصافي    - (180,885 )  (8,24٣)  - (8,24٣)  

 ٣99,٣٣9 - ٣99,٣٣9 521,065 - 521,065 صافي اقساط التأمين المكتسبة 

 8,425 - 8,425 9,279 - 9,279 عموالت إعادة التأمين  

 675 - 675 14,223 - 14,223   ايرادات إكتتاب اخرى
       

 408,4٣9 - 408,4٣9 544,567 - 544,567 مجموع اإليرادات 
       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  

 ٣90,048 - ٣90,048 500,604 - 500,604 اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من  

( 48,279) المطالبات المدفوعة   - (48,279 )  (٣7,599)  - (٣7,599)  
       

 ٣52,449 - ٣52,449 452,325 - 452,325 صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات تحت  

( 4,873) التسوية، بالصافي    - (4,873 )  (٣,960)  - (٣,960)  

التغيرات في المطالبات المتكبدة  

( 2,152) غير مبلغ عنها، بالصافي   - (2,152 )  9٣ - 9٣ 

 ٣48,582 - ٣48,582 445,300 - 445,300 صافي المطالبات المتكبدة  

التغيرات في احتياطي عجز أقساط  

( 2,866) التأمين   - (2,866 )  6,700 - 6,700 

التغيرات في االحتياطيات الفنية  

( 702) األخرى    - (702 )  4,795 - 4,795 

 22,45٣ - 22,45٣ 30,714 - 30,714 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 48,590 - 48,590 67,431 - 67,431 مصاريف اكتتاب أخرى  

مجموع تكاليف ومصروفات  

 4٣1,120 - 4٣1,120 539,877 - 539,877 االكتتاب 

االكتتاب  / )خسارة( صافي دخل  4,690 - 4,690 (22,681)  - (22,681)  

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

52 

 

 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 30

    ب( قائمة الدخل )تتمة(
 

ديسمبر   31للسنة المنتهية في     

م 2202  م 1202   

  

 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

ديون مشكوك في تحصيلها مخصص  (5,639 )  - (5,639 )  (7,016)   - (7,016)  

( 74,738) مصاريف عمومية وإدارية    (966 )  (75,704 )  (92,582)  (2,٣05)  (94,887)  

 1,551 124 1,427 7,192 2,122 5,070 إيرادات االستثمارات  

عمولة من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  

 اإلستحقاق 
327 1,538 1,865 44 1,071 1,115 

 6,460 1,9٣0 4,5٣0 11,047 - 11,047 عمولة من وديعة ألجل 

(1,170) - - - خسائر محققة من إستثمارات   - (1,170)  

أرباح غير محققة من إٍستثمارات )خسارة( /  (71 )  (1,101 )  (1,172 )  647 9,476 10,12٣ 

 95 -  95 2,394 444 1,950 إيرادات أخرى  

( 62,054) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى   2,037 (60,017 )  (94,025)  10,296 (8٣,729)  

السنة قبل الزكاة   / دخل )خسارة(  (57,364 )  2,037 (55,327 )  (116,706 )  10,296 (106,410 )  

( 3,000) - الزكاة   (3,000 )   - (6,000)  (6,000)  

السنة بعد الزكاة دخل   /)خسارة(   صافي  (57,364 )  (963 )  (58,327 ) (116,706 )  4,296 (112,410 )  

( 57,364) 57,364 الفائض المحول إلى المساهمين  - 116,706 (116,706 )   - 

( 58,327) - صافي النتائج من عمليات التأمين    (58,327 )   - (112,410 )  (112,410 )  

       

خسارة السهم )بالريال السعودي للسهم  

 الواحد( 
      

)باآلآلف(  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة   - 10,000 10,000  - 10,000 10,000 

)بالريال   لسهم األساسية والمخفضة ا )خسارة(

( 5.83) -  م2021 – معدل-  السعودي لكل سهم(  (5.83 )   - (11.24)  (11.24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

53 

 

 )تتمة(  ضافيةاإلالمعلومات   - 30

   ج( قائمة الدخل الشامل      
ديسمبر   31للسنة المنتهية في     

م 2202  م 1202   

عمليات   
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين 

 
 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  
       

السنة  خسارة صافي  - (58,327 )  (58,327 )   - (112,410 ) (112,410 )  
       الدخل الشامل اآلخر  

بنود اليعاد تصنيفها لقائمة الدخل في سنوات  
       الحقة  

إكتوارية على ألتزامات   ارباح /ر( خسائ )

( 389) منافع محددة   - (389 )  ٣00  - ٣00 

( 389) إجمالي  )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة   (58,327 )  (58,716 )  ٣00 (112,410 )  (112,110 )  

(٣00)   -   عمليات التأمينا: صافي الدخل العائد إلى ناقص    

( 58,716)   صافي الخسارة العائد الى عمليات المساهمين     (112,410 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعاوني سالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(  

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

54 

 

 )تتمة(   اإلضافيةالمعلومات   - 30

 

ديسمبر 31للسنة المنتهية في  د( قائمة التدفقات النقدية      

م 2202  م  1202   

 
 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 عمليات التأمين المجموع

عمليات  

 المساهمين

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  أألف لاير سعودي  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(55,327) -   قبل الفائض والزكاة   / الدخل  )الخسارة(صافي   (55,327)  - (106,410 )  (106,410 )  

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

 ٣,542 - ٣,542 2,682 -   2,682 ومعدات ممتلكات استهالك 

 4,121 - 4,121 252 -   252 إطفاء الموجودات غير الملموسة  

 ٣,85٣  ٣,85٣ 1,756 -   1,756 إستهالك أصول حق استخدام 

 1,٣٣٣ - 1,٣٣٣ 2,128 -   2,128 تكلفة تمويل التزامات االيجار 

 7,016 - 7,016 5,639 -   5,639 ديون مشكوك في تحصيلها مخصص

المصنفه بالقيمة العادلة خالل  أرباح غير محققة من االستثمارات 

 قائمة الدخل 

71 1,101 1,172 (647 ) (9,476 )  (10,12٣ )  

بالقيمة العادلة خالل قائمة  المصنفهمحققة من االستثمارات أرباح 

 الدخل 
- 

  - 
- 1,170 - 1,170 

    86  86 عكس التزام اإليجار 

 1,710 - 1,710 1,699 - 1,699 إلتزامات منافع الموظفين    

 14,313 (54,226) (39,913) 22,098 (115,886 )  (9٣,788 )  

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

( 20,792) - ( 20,792) (36,309) -   (36,309) بالصافي   ،التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة أقساط  

( 2,285) - ( 2,285) (16,323) -   (16,323) حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة   

 9٣5 - 9٣5 (9,001) -   (9,001) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

( 2,084) - ( 2,084) 373 -   373 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها   

( 6,687) - ( 6,687) (14,532) -   (14,532) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة   

( 188) 2٣,266 (12,327) (450) (11,877) مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى   2٣,078 

( 219) - (1,026) (1,026) - الوديعة النظامية عمولة مستحقة على    (219 )  

( 2,101) - ( 2,101) (4,014) -   (4,014) مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين    

 5,617 - 5,617 6,197 -   6,197 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

( ٣,445) - ( ٣,445) 12,230 -   12,230 ذمم معيدي تأمين دائنة    

 10,528 - 10,528 197,208 -   197,208 اقساط تأمين غير مكتسبة  

 618 - 618 (516) -   (516) عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة  

( 4,895) - ( 4,895) 4,128 -   4,128 مطالبات تحت التسوية   

 2,177 - 2,177 (2,525) -   (2,525) مطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  ال

 6,700 - 6,700 (2,866) -   (2,866) احتياطي عجز أقساط تأمين  

 4,796 - 4,796 (702) -   (702) احتياطيات فنية أخرى  

 219 219 - 1,026 1,026 - عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي     

 135,784 (54,676) 81,108 ٣4,446 (116,074 )  (81,628 )  

( 9,502) - - - - الزكاة المدفوعة  (9,502 )  

( ٣,216) - ( ٣,216) (3,267) - (3,267)     لمدفوعةإلتزامات منافع الموظفين ا   

( 125,576) ٣1,2٣0 77,841 (54,676) 132,517 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية  (94,٣46 )  
       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

( 5,840) ( 2,998) (90,036) (457) (89,579) شراء االستثمارات    (8,8٣8 )  

 68,212 5,٣16 62,896 169,656 42,597 127,059 المتحصل من بيع إستثمارات  

( 200,000) ( 125,000) ( 870,401) - ( 870,401) إيداع ودائع األجل    (٣25,000 )  

 ٣76,٣18 200,000 176,٣18 728,325 - 728,325 المحصل من ودائع الجل  

( 50,000) - - - - من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   شراء  (50,000 )  

 - - - 4,983 4,983 - متحصالت من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

( 499) - ( 499) (3,729) - (3,729) شراء الممتلكات والمعدات    

    (855) - (855) غير ملموسة  موجوداتشراء  

( 50,524) 110,717 (62,057) 47,123 ( 109,180) الناتج من األنشطة االستثمارية )المستخدم في( / صافي النقد   60,19٣ 
       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
       

( 1,077) - ( 1,077) (5,035) - (5,035) التزامات االيجار المدفوعة   

 - 65,2٣5 ( 65,2٣5) - 7,096 (7,096) المستحق إلى عمليات المساهمين 

( 1,077) 65,2٣5 ( 66,٣12) (5,035) 7,096 (12,131) الناتج من األنشطة التمويلية )المستخدم في( / صافي النقد   

( 110,865) 75,6٣5 10,749 (457) 11,206 صافي التغير في النقد وما في حكمه    (٣5,2٣0 )  

 159,246 111,٣54 47,892 124,016 489 123,527 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 124,016 489 12٣,527 134,765 32 134,733 في نهاية السنة النقد وما في حكمه 

       غير نقدية   معامالت

 157 - 157 1720 - 1,720 حق استخدام من خالل التزامات اإليجار موجودات إضافة إلى 
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 إدارة المخاطر    - 31

تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط الحد 

من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية الشركة وكل فرد في الشركة مسئول  

 ا يتعلق بمسئولياته . لذلك فأن من سياسة الشركة مراقبة المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.عن التعرض للمخاطر فيم
 

 هيكلة مخاطر اإلدارة 

 مجلس اإلدارة 

 المخاطر. ومبادئ إدارة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات   إدارةإن مجلس االدارة هو المسؤول عن 
 

 لجنة المراجعة 

المالية   التقارير  وإدارة لجنة المراجعة تعين من قبل مجلس اإلدارة. لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة 

 من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.المخاطر 
 

 اإلدارة: من قبللشركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك المخاطر  فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها ا
 

 مخاطر التأمين 

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

القيمة الدفترية   السياسات في ان المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا تتجاوزتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه  

ت وبات التأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك المقدرة أصال  والتطورات الالحقة للمطالبا لمطل

 موارد كافية لتغطية المطالبات.توفير  طويلة األجل. وبالتالي فإن الهدف من الشركة هو ضمان 
 

التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعا  ستكون اقل تأثرا    وثائق ائر على محفظة كبرى من  مخاطر الخس  بتنوعتتحسن تغيرات المخاطر وذلك  

بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق األختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية 

 إعادة التأمين. التأمين والتعليمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات 
 

إس القابلة ديتم  المبالغ  تقدر  التأمين.  فئات  بإختالف  تختلف  بنسب  االحتفاظ  نسبي مع  أساس  التأمين على  إعادة  كبير من عمليات  اد جزء 

وتعرض في ،  السياسات المحددةلإلسترداد من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات المستخدمة في التحقق من مزايا  

 اعادة تأمين.  قائمة المركز المالي كموجودات 
 

المباشرة تجاه حملة   إلتزاماتها  فإنها غير معفاة من  الشركة،  لدى  تأمين  إعادة  فإنها تتعرض الوثائقبالرغم من وجود ترتيبات  وبالتالي   ،

معيدي التأمين من الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيبات لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين الصادرة وذلك بقدر عدم تمكن أي من  

 إعادة التأمين. 
 

 . 2مطلوبات مطالبات التأمين حساسة لمختلف اإلفتراضات وقد تم التنويه عنها في إيضاح 
 

 تكرار ومبالغ المطالبات 

قتصادية، اضطراب جوي وتركيز المخاطر يمكن أن يتأثر تكرار ومبالغ المطالبات من قبل العديد من العوامل مثل الفيضانات البيئية واال

الخ. تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية مخاطر إكتتاب مخاطر المركبات والطبية. تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم 

يساعد في التقليل من مخاطر في العادة اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا من شأنه أن  

 التأمين. 
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 إدارة المخاطر  )تتمة(    -  31

 مخاطر التأمين )تتمة(  
 

 التركز الجغرافي للمخاطر 
 

 تتركز مخاطر تأمين الشركة المتعلقة بحاملي العقود في المملكة العربية السعودية. 

 الشركة تراقب تركيز المخاطر بالدرجة األولى من قبل فئة من األعمال. التركيزالرئيسي يكمن في المركبات و الفئة الطبية من األعمال. 
 

 الفحص المستقل للمطالبات واإلحتياطيات بواسطة الخبير اإلكتواري المستقل  
 

قل يقوم بمراجعة دورية لمطالبات و توقعات الشركة وكذلك التحقق من موقف لمزيد من تقليل مخاطر التأمين، الشركة تستخدم خبير اكتواري مست 

 إغالق إحتياطي المطالبات بصورة كافية. 
 

 االفتراضات الرئيسية 
 

ب  االكتوارية  األساليب  باستخدام  النهائية  الخسارة  تحديد  تم  للشركة.  النهاية  في  الخسارة  نسبة  تقدير  وهو  للتقديرات  األساسي  ر القداالفتراض 

 المعمول بها.
 

   الحساسيات
 

التأمين من المطالبات تحت  ناقصا  حصة معيدي  التسوية  التأمين )إجمالي المطالبات تحت  إلتزامات المطالبات بموجب عقد  تعتقد الشركة أن 

وبات  التسوية(  مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة و هي مالئمة. لكن هذه المبالغ ليست معينة، ويمكن أن تختلف المدفوعات الفعلية من مطل 

غيير في  لمطالبات في القوائم المالية. التزامات مطالبات التأمين لها حساسية إلفتراضات مختلفة. و تؤدي حساسية خسارة السنة قبل الزكاة إلى ت ا

% 15دره  % من االحتياطي في المطالبة المعلقة وزيادة / إنخفاض ق 10  انخفاضالمطلوبات المتكبدة غير المبلغ عنها والمطالبة على أساس زيادة /  

 في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها أدناه لكل قطاع األعمال. 

م 2202   

 ألف لاير سعودي 

م 1202  

 ألف لاير سعودي 

 صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين

تأثير الزيادة  

%  10بنسبة   

تأثير النقص  

%  10بنسبة   

تأثير الزيادة بنسبة 

10  %  

تأثير النقص بنسبة 

10  %  
     

( 1,401) 1,401 مركبات   1,215 (1,215)  

( 896) طبي  896 (76٣)  76٣ 

( 306) أخرى   306 (741)  741 
 199 (199 ) (289)  289 

 

م 2202   

 ألف لاير سعودي 

م 1202  

 ألف لاير سعودي 

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

تأثير الزيادة  

%15بنسبة   

تأثير النقص  

%15بنسبة   

الزيادة بنسبة تأثير 

15 %  

تأثير النقص بنسبة 

15 %  

( 14,967) مركبات  14,967 (14,740)  14,740 

( 1,135) طبي  1,135 (1,475)  1,475 

( 78) أخرى   78 (287)  287 
 (16,180 )  16,180 (16,502)  16,502 
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إدارة المخاطر  )تتمة(    - 31  

 مخاطر إعادة التأمين   

التأمين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية على غرار شركات  

 بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. 
 

المالي لمعيدي التأمين ومتابعة تركز مخاطر اإلئتمان   ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع

عليمات  التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهه والنشاطات أو الظروف االقتصادية لمعيدي التأمين.تم إختيار معيدي التأمين وفق المعايير والت 

 المحددة من قبل إدارة الشركة وتتلخص هذه المعايير في اآلتي: 
 

  الحد األدنى لتصنيف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها مثل )"ستاندرد آند بورز"( يجب أن ال يقل  (أ

 عن )ب ب ب(. 
 

 سمعة شركات إعادة التأمين. (ب 
 

 عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. ( ج
 

ي ال تحمل مثل هذا التصنيف اإلئتماني، والتي تقتصر على الشركات المسجلة والمعتمدة من قبل  ويستثنى من هذه القاعدة الشركات المحلية الت 

والفنية   اإلدارية  والخبرات  المالية  للقوة  تفصيلية  بإجراء مراجعة  الشركة  تقوم  ذلك،  إلى  إضافة  التأمين.  المسئولة عن  المعنية  واألداء الجهات 

 ك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفا من قبل إدارة الشركة قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين. التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذل
 

لبات  إن عقود إعادة التأمين المبرمة ال تعفي الشركة من التزاماتها لحملة وثائق التأمين ونتيجة لذلك تظل الشركة مسئولة عن الجزء من المطا

 مين عليها إلى الحد الذي ال يفي معيد التأمين بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.القائمة التي تم إعادة التأ
 

 المخاطر المتعلقة باألنظمة 

ا يحقق  تهتم الجهات الرقابية بالدرجة األساسية بحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومراقبتها لتتأكد من أن الشركة تدير األمور بصورة مرضية بم

 مصالحهم. وفي نفس الوقت تهتم الجهات الرقابية أيضا بالتأكد من إحتفاظ الشركة بمركز مالءة كافي لمقابلة المطلوبات غير المتوقعة. 
 

لشركة  إن عمليات الشركة تخضع للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل فيها الشركة. ومثل هذه األنظمة ال تتطلب فقط الموافقة على أنشطة ا

التأمين وتوقفها عن سداد المطلوبات غي و لتقليل إعسار شركات  النظامية )مثل كفاية رأس المال(  القيود  أنها تفرض عليها بعض  ر مراقبتها بل 

 المتوقعة حال نشوء هذه المطلوبات. 
 

 مخاطر إدارة رأس المال 

المتطلبات تحدد هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. قامت الشركة بوضع تم تحديد متطلبات رأس المال بواسطة البنك المركزي السعودي. هذه  

 أهدافها للحفاظ على نسبة كفاية عالية لرأس المال من أجل دعم أهدافها وتعظيم حقوق المساهمين.
 

نتظم. التعديالت على مستويات  تدير الشركة متطلبات رأسمالها عن طريق تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المعلنة والمطلوبة على أساس م

رأس المال الحالية تتم في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. للحفاظ أو تعديل هيكل رأس المال فإن الشركة  

رة، لم تلتزم الشركة  في رأي مجلس اإلداتقوم بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار حصص جديدة عند الحاجة في المستقبل.  

مليون لاير سعودي    145.16بالكامل بمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المبلغ عنها ولديها عجز في المالءة قدره  

 . مليون لاير سعودي( 26.48: 2021)

 المخاطر المالية 

جل،  األدوات المالية الرئيسية للشركة هي المستحقات الناشئة عن وثائق التأمين، المستحق من جهات ذات عالقة، النقد وما في حكمه، ودائع أل 

ت بااإلستثمارات، أرصدة مدينة أخرى، المطالبات تحت التسوية و تعويضات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، وبعض الموجودات والمطلو 

ر  األخرى. المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق، مخاطر أسعار العموالت، مخاطر العمالت األجنبية، مخاط

 وافق على السياسات المتبعة إلدارة كل من هذه المخاطر كماهو ملخص أدناه.  السيولة. مجلس اإلدارة إستعرض و  االئتمان ومخاطر
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 مخاطر السوق 

 ن عوامل خاصة بهذهتتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات ناتجة ع

 الورقة المالية، أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األوراق المالية المتداولة بالسوق. 

 

اإلحتفاظ بمحفظة تتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تحد الشركة من مخاطر السوق من خالل  

لتغيرات في ن األوراق المالية والمراقبة المستمرة للتطورات في سوق األسهم والسندات. كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر في امتنوعة م

ساس في صافي قيمة أصول نقطة أ  100)نقص(   /  سوق األسهم والسندات بما في ذلك القيام بتحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها. وإن زيادة

لاير سعودي( وقائمة عمليات   مليون  0.4٣م:  2021لاير سعودي )  مليون 0.05ة  هذه الصناديق يمكن أن يؤثر على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بقيم

 لاير سعودي(. مليون 0,59م: 2021لاير سعودي ) مليون 0.16المساهمين بقيمة 

مخاطر أسعار العموالت    

ت السعر العائم  مخاطر سعر العمولة هي مخاطر تقلب القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار عمولة السوق. أدوا

الفائدة بالقيمة العادلة. تعرض الشركة لمخاطر عمولة التدفق النقدي, في حين أن أدوات سعر العمولة الثابتة تعرض الشركة لمخاطر  

لمخاطر أسعار العمولة على بعض استثماراتها والنقد وما في حكمه و وقت الودائع. تحد الشركة من مخاطر أسعار العموالت من   ةتتعرض الشرك

 خالل مراقبة التغيرات في أسعار العموالت بالعمالت التي يتم تصنيف استثماراتها.

بها في المملكة العربية السعودية, فإن الشركة تحتفظ بوديعة مقيدة على أن ال تحصل على أي عموالت منها. تحد   وفقا  ألنظمة التأمين المعمول

للعمالت المسجلة بها األدوات المالية. الشركة من مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية األخرى وذلك بمراقبة التغير في أسعار العموالت   

 

 التأمينعمليات  

 م:  2021م و 2022ديسمبر  ٣1فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات التأمين كما في 

 

 المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة 
 

 فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت لألدوات المالية: 

م2202  م 1202   

   

%.213 الموجودات المالية بالريال السعودي   2.15 %  
 

 محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة: الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير 

م2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 التأثير على األرباح التأثير على االرباح  

   الريال السعودي: 

نقطة أساس100الزيادة في معدل الفائدة ب   2,391 2,٣50 

أساسنقطة  100الهبوط في معدل الفائدة ب   (2,391 ) (2,٣50) 

 

 

م2202   

  ألف لاير سعودي

 

 أقل من 

سنوات  5أكثر من  سنوات 5إلى  1من  سنة   اإلجمالي 

( 9إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق  )االيضاح    10,000  10,000 

  10,000  10,000 

م 1202   

  ألف لاير سعودي 

 

 أقل من

سنوات  5أكثر من  سنوات  5إلى  1من  سنة  اإلجمالي 

( 9إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق )االيضاح   - 10,000 - 10,000 

 - 10,000 - 10,000 
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 مخاطر أسعار العموالت )تتمة(       

 : م2021و  م2022ديسمبر   ٣1فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات المساهمين في 
 

 تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. 
 

 : كما في تاريخ القوائم المالية فيما يلي معدل الفائدة الفعلي على العموالت لألدوات المالية

م 2202   

 ألف لاير سعودي 

م 1202  

سعودي ألف لاير   
   

 % 1.٣0 % 2.80 الموجودات المالية بالعمالت األجنبية 
 

 الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة: 
 

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 التأثير على االرباح  التأثير على االرباح  
   

نقطة أساس 100الزيادة في معدل الفائدة ب   - 887 

نقطة أساس  100الهبوط في معدل الفائدة ب   - (887)  
 

 مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت هو خطر التذبذب في قيمة األدوات المالية نتيجة للتذبذب في معدالت الصرف األجنبي. تؤمن اإلدارة أن هناك مخاطر ضئيلة  

بالريال   بالريال السعودي والدوالر األمريكي والذي هو مرتبط  تتعامل  التأمين والمساهمين  للتغير في تذبذب معدل الصرف حيث أن عمليات 

 .   السعودي

 

 
  

م 2202                                 

 ألف لاير سعودي  عمليات المساهمين 

سنوات  5إلى  1من  أقل من سنة   سنوات  5أكثر من      اإلجمالي  

بها حتى تاريخ إستثمارات محتفظ 

 50,000 50,000   اإلستحقاق 

   50,000 50,000 

     

م1202                                  

 ألف لاير سعودي  

سنوات  5إلى  1من  أقل من سنة   سنوات 5أكثر من     اإلجمالي  

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 54,98٣ 50,000 4,98٣ -  اإلستحقاق 

  - 4,98٣ 50,000 54,98٣ 
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 مخاطر اإلئتمان 

ين تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة. إن جميع أنشطة عقود التأم

الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، فأن مخاطر اإلئتمان القصوى الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية. بالنسبة لكافة فئات  

 للشركة تمثل القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي.
 

م المدينة القائمة من أجل الحد من تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود لإلئتمان لكل عميل، ومراقبة الذم

تعرض الشركة للديون المعدومة. تقوم اإلدارة بتقدير مخصص انخفاض القيمة على أساس كل حالة على حدة. باإلضافة الى تحديد المخصصات، 

ين مستحقة القبض. وتسعى تقوم الشركة أيضا  بتكوين مخصص إضافي للمحفظة، يتم تقديره على أساس جماعي استنادا إلى أعمار أقساط التأم

 الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألطراف األخرى من خالل اإلحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات سمعة جيدة. 
 

االطراف من يتم وضع إعادة التأمين مع أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني جيد ويتم منع تركز الخطر بإتباع السياسات والحدود المقترحة لجميع  

تقوم اإلدارة بتقييم مدى الكفاءة اإلئتمانية لشركات    .اعضاء مجلس االدارة. إن هذه الحدود تخضع للفحص بشكل اعتيادي. في كل تاريخ للتقرير

 إعادة التأمين وعلى أساسها يتم تحديث استراتيجيات التعامل مع هذه الشركات و التأكد من البدل المناسب للخفض. 
 

 اه يبين أقصى خطر لإلئتمان على عناصر قائمة المركز المالي:  الجدول أدن 
 

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  عمليات التأمين 

 12٣,527 134,733 النقد وما في حكمه 

 97,000 239,076 ودائع ألجل 

 50,294 82,485 اقساط تأمين مدينة، صافي

 4,٣78 2,857 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

 10,000 10,000 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

,93327 ذمم مدينة أخرى   14,8٣8 

 ٣٣,841 42,469 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 553539,  ٣٣٣,878 

 

م 2202  م 1202   

 ألف لاير سعودي  عمليات المساهمين 

 489 32 النقد وما في حكمه 

 ٣7٣ 823 ذمم مدينة أخرى 

 54,98٣ 50,000 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

 50,855 55,845 
 

 مخاطر السيولة 

 تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية.
 

 شهري، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بإلتزاماتها حال نشوئها. يتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس 
 

شهرا  من تاريخ التقرير، فيما عدا الوديعة النظامية،    12جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتوقع لها أن تتحقق وتسدد، على التوالي خالل   

كما (، والموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، والمتوقع أن يحتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها 15والتي ليس لها محددات )أنظر إيضاح 

 تم اإلشارة إليها في مخاطر سعر العمولة. جميع المطلوبات المالية ليست مرتبطة بفوائد.
 

لنسبة  يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية المتوقعة المتبقية. با

ا إعادة  التأمين وموجودات  النقدية من لمطلوبات عقود  التدفقات  المقدر لصافي  الزمني  التوقيت  تواريخ االستحقاق على أساس  تحدد  لتأمين ، 

 المطلوبات التي تم اثباتها. يتم التعامل مع عمليات السداد التي تخضع لإلشعار كما لو كان سيتم تقديم إشعار على الفور. 
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 السيولة )تتمة( مخاطر 

 

 

 

 م 2021ديسمبر  ٣1كما في  م2022ديسمبر   31كما في  

 

 أكثر من سنة  أقل من سنة

 

 المجموع 

 

 أكثر من سنة أقل من سنة

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

       عمليات المساهمين  -المطلوبات 

 ٣,887 ٣,887 - 4,913 4,913 - عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي     

 ٣,887 ٣,887 - 4,913 4,913 - مجموع المطلوبات والفائض 

 

 

 

م2022ديسمبر   31كما في    م 2021ديسمبر  ٣1كما في  

 

 

 

 أكثر من سنة  أقل من سنة

 

 المجموع 

 

 أقل من سنة

 

 أكثر من سنة

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

       عمليات التأمين -الموجودات 

 12٣,527 - 12٣,527 134,733 - 134,733 النقد وما في حكمه  

 97,000 - 97,000 239,076 - 239,076 ودائع ألجل

 54,672 - 54,672 85,342 - 85,342 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي

 25,555 - 25,555 41,878 - 41,878 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة  

 19,975 - 19,975 28,976 - 28,976 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 1٣,866 - 1٣,866 13,493 - 13,493 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 52,600 20,216 ٣2,٣84 15,049 - 15,049 االستثمارات  

  ٣87,195  20,216 ٣66,979 558,547 - 558,547 مجموع الموجودات

 

 م 2021ديسمبر  ٣1كما في  م2022ديسمبر   31كما في  

 

 أكثر من سنة  أقل من سنة

 

 المجموع 

 

 أقل من سنة

 

 أكثر من سنة

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

       عمليات التأمين  -المطلوبات 

 11,421 - 11,421 7,407 - 7,407 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين   

 984 - 984 13,214 - 13,214 ذمم معيدي تأمين دائنة  

 ٣5,982 - ٣5,982 42,179 - 42,179 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 22,859 - 22,859 26,987 - 26,987 مطالبات تحت التسوية

 12٣,88٣ - 12٣,88٣ 121,358 - 121,358 مبلغ عنها مطالبات متكبدة غير 

 6,700 - 6,700 3,834 - 3,834 إحتياطي عجز أقساط تأمين 

 7,892 - 7,892 7,190 - 7,190 احتياطيات فنية أخرى  

 15,409 - 15,409 15,409 - 15,409 توزيع فائض مستحق 

 225,1٣0 - 225,1٣0 237,578 - 237,578 مجموع المطلوبات والفائض 

 
 م 2021ديسمبر  ٣1كما في  م2022ديسمبر   31كما في 

 

 

 

 أكثر من سنة  أقل من سنة

 

 المجموع 

 

 أكثر من سنة أقل من سنة

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

       عمليات المساهمين  -الموجودات 

 489 - 489 32 - 32 النقد وما في حكمه  

 115,85٣ 82,005 ٣٣,848 67,629 67,628 1 االستثمارات  

 ٣7,500 ٣7,500 - 37,500 37,500 - وديعة نظامية 

 ٣,887 ٣,887 - 4,913 4,913 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية 

 157,729 12٣,٣92 ٣4,٣٣7 110,074 110,041 33 مجموع الموجودات
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 أرقام المقارنة  .32

 لتتوافق مع عرض السنة الحالية.  التدفقات النقدية وقائمةالدخل   قائمة المركز المالي   قائمةبعض أرقام السنة السابقة في  تم إعادة تصنيف 

 

 أحداث الحقة      .33

م( )المشار إليه فيما يلي باسم 2022يونيو   ٣0هـ )الموافق  1/12/144٣بتاريخ   1٣2صدر نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م /  

م( بالنسبة لبعض أحكام النظام، من المتوقع االلتزام الكامل في 202٣يناير    19هـ )الموافق  26/6/1444"النظام"( كما دخل حيز التنفيذ في  

ا من   م(. إن اإلدارة بصدد تقييم التأثير في نظام الشركات الجديد وتعديل  202٣يناير    19هـ )الموافق  26/6/1444موعد أقصاه سنتان اعتبار 

م الجديد، وبالتالي، يجب على الشركة عرض النظام األساسي المعدل على المساهمين  لوائحها الداخلية ألية تغييرات لمواءمة المواد مع أحكام النظا

 .في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية / السنوية للمصادقة عليه
 

 قوائم المالية. باستثناء ما ورد أعاله ، لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ نهاية السنة ، والتي قد تتطلب إفصاحات أو تعديالت في هذه ال
 

 اعتماد القوائم المالية   .34

 م.   202٣مارس  9 هـ الموافق1444 شعبان 17 المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد القوائم 
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