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 ونيالتعا للتأمينمة العالخليجية الشركة ا

 همة سعودية)ا(شركة مس
   ليالمالمركز ائمة اق

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  اكم
 

  
 

    إيضاح
  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١

    ألف ريال سعودي  
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١

  ألف ريال سعودي
            الموجودات 

  ١٦١٬٣٩٤    ٢٥٦٬١١٢    ٤  نقد وما في حكمه 
  -    -    ٥  ودائع مرابحة 

  ٤٣٬٤٠٣    ٦٣٬٩٤٠    ٦  صافياقساط تأمين مدينة، ذمم 
  ١٦٬٢٤٦    ٣٢٬٩٦٧    ٧  مبالغ مستحقة من معيدي التأمين، صافى

  ٣٧٬٦٦٦    ٢١٬٧٠٧    ١-٩  حصة معيدي التأمين في اإلقساط غير المكتسبة
  ١٠٬٢٩٥    ١١٬٥٩٦    ٢-٩  تحت التسوية حصة معيدي التأمين في المطالبات 

  ٣٬٩٢٤    ١١٬٨٥٠    ٢-٩  حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها
  ٤٤٣    ٤٬٨٩٢      في خسائر التأمينفائض في الحصة معيدي التأمين 

  ٨٬٦١٥    ٧٬٢٨٣    ٤-٩  وثائق تامين مؤجلةاقتناء تكاليف 
 ٣٦٬٨٦٩   ٤٨٬٧٥٥    ٨  استثمارات 
  ٣٣٬٦٤٩    ٤١٬٨٩٢    ١٠  أخرىمدفوعة مقدما وموجودات  مصروفات

 ٢٬٦٤٤   ١٬٥٥٥   ١١  موجودات استخدامحق 
  ٦٬٤٢٩    ١٣٬١٢٠    ١٢  ممتلكات ومعدات

  ٧٬٦٢١    ٩٬٦٢٦    ١٣  أصول غير ملموسة
  ٣٦٬٢٦٠    ٣٦٬٢٦٠    ٢-١  الشهرة

  ٢٠٬٠٠٠    ٧٥٬٠٠٠    ١٤  وديعة نظامية
  ٢٬٢٣٠    ٢٬٤٩٥    ١٤  العائد المستحق من وديعة نظامية

  ٤٢٧٬٦٨٨    ٦٣٩٬٠٥٠      مجموع الموجودات 
            حقوق المساهمينو المطلوبات
            المطلوبات

  ١١٬٤٦٨    ١٢٬٧٣٩    ١٥  مبالغ مستحقة لحملة وثائق التأمين
  ٢٦٬٤٩٩    ٢٢٬١٣١    ١٦  أخرىمستحقة ومطلوبات  مصروفات

  ٢٬٥٠٣    ١٬٢٤٩      مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين
  ١١٬٤٥٠    ٨٬٦٩٢      مبالغ مستحقة لوسطاء التأمين

  ١٣١٬٤٣٩    ١٠٣٬٨٣٥    ١-٩  اقساط تأمين غير مكتسبة
  ٦٬٥٣١    ٤٬٣٨٠    ٥-٩  عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

  ٢٩٬٨٥٠    ٤٠٬٩٥٠    ٢-٩  تحت التسوية المطالبات 
  ٢٠٬٤١١    ٣٧٬٣٥٥    ٢-٩  المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

  ١٬٣١١    ١٢٬٢٧٣    ٦-٩  عجز إقساط التأمين احتياطي
  ٢٬٧٧٠    ٤٬٦٧٢    ٢-٩  أخرىاحتياطيات فنية 

  ٤٬١٧١    ٥٬١٥٧    ١٧  مكافاة نهاية الخدمة
 ١٬٩١١   ١٬٢٢٤    ١١  ايجارات مستحقة

  ٨٬٧٤٢    ٨٬٧٣٨    ١٨  الدفعتوزيع فائض مستحق 
  ٣٬٢٦٨    ٢٬٢٨٧    ١٩  زكاة مستحقة

  ٢٬٢٣٠    ٢٬٤٩٥    ١٤ البنك المركزي السعوديالى العائد المستحق 
  ٢٦٤٬٥٥٤    ٢٦٨٬١٧٧      مجموع المطلوبات 

            حقوق المساهمين
  ٢٠٠٬٠٠٠    ٥٠٠٬٠٠٠    ٢٠  رأس المال

  ٢٬١٦٥    ٢٬١٦٥    ٢١  احتياطي نظامي
  )٤٠٬١٣٥(    )١٣١٬٧٢٩(      خسائر متراكمة

  ١٬١٠٤    ٤٣٧      المحددة منافع الموظفيناحتياطي إعادة قياس التزامات 
  ١٦٣٬١٣٤    ٣٧٠٬٨٧٣      مجموع حقوق المساهمين 

  ٤٢٧٬٦٨٨    ٦٣٩٬٠٥٠      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  ٣٠٠    ٣٠٠    ٣٣  التزامات محتملة
  
  
  

  الرئيس التنفيذي        دارة عضو مجلس اإل
      المدير المالي    
          

  
من هذه القوائم المالية أال يتجز جزءاً  ٣٥الى  ١تعتبر االيضاحات المرفقة من 
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 ونيالتعا للتأمينمة العالخليجية الشركة ا
 همة سعودية)ا(شركة مس

   الدخلئمة اق
 م٢٠٢١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  
  

  
  
  
  
  

          القوائم المالية. من هذهأ جزءاً ال يتجز ٣٥الى  ١تبر االيضاحات المرفقة من تع

    
  ايضاح

  م٢٠٢١  
  ألف ريال سعودي

  م٢٠٢٠
  سعودي ألف ريال

          اإليرادات
  ٣٢٠٬٩٥٥  ٢٩٦٬٧٥١   ٢٣ ،١-٩  اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

       ناقصا: اقساط  اعادة التأمين المسندة
  )٢٬٦١٠(  )٢٬٠٨٥(   ٧-٩  محلي -
  )٨٩٬٨٥٩(  )٦١٬٤٢٢(   ٧-٩  اجنبي -

 )١١٬١٢٠( )١٣٬٨٥٦(   ٨-٩  مصروفات فائض الخسارة
 ٢١٧٬٣٦٦ ٢١٩٬٣٨٨     صافي اقساط التأمين المكتتبة

 )٧١٠( ١١٬٦٤٥     في صافي اقساط التأمين غير المكتسبة  التغيرات
 ٢١٦٬٦٥٦ ٢٣١٬٠٣٣   ١-٩  صافي اقساط التأمين المكتسبة

 ١٩٬٨٢٧ ١٩٬٦١٥   ٥-٩  عمولة معيدي التأمين
  ١٠٩  ٨٩    أخرىإيرادات اكتتاب 

  ٢٣٦٬٥٩٢  ٢٥٠٬٧٣٧     اإليراداتأجمالي 
         

      تكاليف ومصروفات االكتتاب
 ١٨٥٬٦٧٣ ٢٤١٬٨٨٨    اجمالي المطالبات المدفوعة

  ٩٬١٤٣  ٦٬٣٩١     مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات
 )٤١٬٩٠٨( )٤٣٬٨٤٠(     المدفوعةناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ١٥٢٬٩٠٨ ٢٠٤٬٤٣٩     صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 ٢٧٥ ٥٬٣٥٣     ، صافيالتسوية  تحتالتغير في المطالبات 

 )٦٬٦٢٤( ٩٬٠٢١     التغير في المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها، صافي
 ١٤٦٬٥٥٩ ٢١٨٬٨١٣     صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

 )٢٬٤٩٠( ١٠٬٩٦٢   ٦-٩  عجز أقساط تأمين  احتياطي) عكس( /  مخصص
 ٥٥٨ ١٬٩٠٠     إحتياطيات فنية اخرى

  ٢١٬٦٠٣  ٣٥٬٣٦١   ٤-٩  وثائق تامين اقتناءتكاليف 
 ١٦٦٬٢٣٠ ٢٦٧٬٠٣٦     المكتتبة والمصروفاتإجمالي التكاليف 

 ٧٠٬٣٦٢ )١٦٬٢٩٩(     اإلكتتاب دخلصافي 
        

        االخرى تشغيلية إيرادات(مصروفات) / 
  ٤٬٠٩١ )١٬٢٠٤(   ١-٦  اقساط تأمين  ذمم تدني عكس(مخصص) / 

  )٢٤( )٥٧٤(   ١-٧  ذمم مدينة إلعادة التأمين تدني(مخصص) 
  )٧٦٬٠٨٨( )٨٢٬١٣٥(   ٢٤  وإداريةمصاريف عمومية 
  ١٬٦٩٧ ١٬٠٧٣     إيراد عمولة الودائع

  )١٬٨٩٩( -   ١-٨  محققة من استثمارات ئرخسا
  ٤٬١٦٢ ١١٬٨٨٦   ١-٨  أرباح غير محققة من استثمارات

  ٧٬٦٠٤ ٣٬١٧٨   ٢٥  أخرىايرادات 

  )٦٠٬٤٥٧( )٦٧٬٧٧٦(     األخرىإجمالي المصروفات التشغيلية 
  ٩٬٩٠٥ )٨٤٬٠٧٥(     للفائض والعائد الزكاة قبل السنة دخل / (خسارة) اجمالي
  )١٬٠٤٣( -   ٣١ و ٢٨  ( توزيع فائض مستحق الدفع) التأمين لعمليات العائد الدخل

  ٨٬٨٦٢ )٨٤٬٠٧٥(     الى المساهمين قبل الزكاة  العائد(خسارة) / دخل 
  )٣٬١١٤( )٢٬١٦٤(   ١-١٩   لسنةل ةالمحمل الزكاة
  )١٬٩٩٥( )٥٣٧(   ٢-١٩  السابقة  سنواتلل ةالمحمل الزكاة

  ٣٬٧٥٣ )٨٦٬٧٧٦(     للمساهمين العائد السنة دخل(خسارة) /  صافي

  ٠٬١٩ )٣٫١٦(   ٣٢  )للسهم (ريال سعودي المخفضو األساسي السهم ربح(خسارة) / 

  الرئيس التنفيذي        عضو مجلس اإلدارة 
      المدير المالي    
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 ونيالتعا للتأمينمة العالخليجية الشركة ا

 همة سعودية)ا(شركة مس
  ملالشالدخل ائمة اق

                             م٢٠٢١ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية
    

  ايضاح
  م٢٠٢١

  ألف ريال سعودي
  م٢٠٢٠  

  ألف ريال سعودي
          

 ٣٬٧٥٣  )٨٦٬٧٧٦(  ٣١   العائد الى المساهمينالدخل  / (الخسارة) صافي
          

          الشامل االخرالدخل (الخسارة) / 
          

          بنود ال يعاد تصنفيها لقائمة الدخل في سنوات قادمة
  ٧٩٧   )٦٦٧(  ١٧  المحددة الموظفين منافعكتوارية على التزامات إأرباح (خسائر) / 

          
          

 ٤٬٥٥٠  )٨٧٬٤٤٣(    الشامل للسنة الدخل /  (الخسارة) مجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئيس التنفيذي        عضو مجلس اإلدارة 
      الماليالمدير     

  
  

      جزءاً ال يتجزا من هذه القوائم المالية. ٣٥الى  ١تعتبر االيضاحات المرفقة من 
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 ونيالتعا للتأمينمة العالخليجية الشركة ا

 همة سعودية)ا(شركة مس
  الملكيةت في حقوق التغيرائمة اق
 م٢٠٢١ ديسمبر ٣١في  لسنة المنتهيةل

                
 

  خسائر متراكمة  احتياطي نظامي  راس المال

احتياطي إعادة 
قياس التزامات 

الموظفين منافع 
  المجموع  المحددة

ألف ريال   
  سعودي

ألف ريال 
  سعودي

ألف ريال 
  سعودي

  ألف ريال
  سعودي

ألف ريال 
  سعودي

            
  ١٦٣٬١٣٤  ١٬١٠٤  )٤٠٬١٣٥(  ٢٬١٦٥  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١ يناير ١الرصيد في 

            للسنة ةالشامل  الخسارة اجمالي
            

  )٨٦٬٧٧٦(  -  )٨٦٬٧٧٦(  -  -  للمساهمين للسنة ةالعائدالخسارة اجمالي 
 الموظفين  منافعكتوارية على التزامات إ خسائر

  المحددة
-  -  - )٦٦٧( )٦٦٧( 

            الشركة في المساهمين مع المعامالت
  ٣٠٠٬٠٠٠  -  -  -  ٣٠٠٬٠٠٠  زيادة رأس المال

  )٤٬٨١٨(  -  )٤٬٨١٨(  -  -  كاليف المعاملةت
 ٣٧٠٬٨٧٣ ٤٣٧ )١٣١٬٧٢٩(  ٢٬١٦٥  ٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        
  

 

  خسائر متراكمة  احتياطي نظامي  راس المال

احتياطي إعادة 
قياس التزامات 

 الموظفين منافع
  المجموع  المحددة

ألف ريال   
  سعودي

ألف ريال 
  سعودي

ريال ألف 
  سعودي

ألف ريال 
  سعودي

ألف ريال 
  سعودي

            

  ١٥٨٬٥٨٤  ٣٠٧  )٤٣٬٨٨٨(  ٢٬١٦٥  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير١الرصيد في 
            

            للسنة  الشامل الدخل إجمالي
            

  ٣٬٧٥٣  -  ٣٬٧٥٣  -  -  ساهمين للسنة الدخل العائد للم اجمالي
 موظفين  منافعكتوارية على التزامات إأرباح 
  المحددة

-  -  - ٧٩٧ ٧٩٧ 

 ١٦٣٬١٣٤ ١٬١٠٤ )٤٠٬١٣٥(  ٢٬١٦٥  ٢٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  
  
  

            
    
  
  

  الرئيس التنفيذي        عضو مجلس اإلدارة 
      المدير المالي    

  
  
  

                    جزءاً ال يتجزا من هذه القوائم المالية. ٣٥الى  ١تبر االيضاحات المرفقة من تع
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفقات النقدية
 م٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

  
    

  ايضاح

  م٢٠٢١

  ألف ريال سعودي

  م٢٠٢٠  

  ألف ريال سعودي

          التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

 ٩٬٩٠٥   )٨٤٬٠٧٥(    قبل الزكاة للسنة  الدخل /  (الخسارة) صافي
        

        تعديالت لبنود غير نقدية :
 ٢٬٢٥٠   ٤٣٢ ٢٤ و ١٢  االستهالك

 ١٬٤١٤   ١٬٨٤٨ ٢٤ و ١٣  اإلطفاء لألصول غير الملموسة
 ١٬٠٩٢   ١٬٠٨٨ ٢٤ و ١١  موجودات استخدام في للحقإلطفاء ا

 )٤٬٠٩١(   ١٬٢٠٤  ١-٦  في ذمم أقساط مدينة التدني/ (عكس) مخصص 
 ٢٤   ٥٧٤  ١-٧  مدينة إلعادة التأمينذمم  في التدني مخصص
 ١٬٨٩٩   -  ١-٨  قائمة الدخلمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  استثماراتمن المتحققة  الخسارة

 )٤٬١٦٢(   )١١٬٨٨٦(  ١-٨  قائمة الدخلمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات أرباح غير محققة من

    )٨٬٣٣١    )٩٠٬٨١٥  
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 ٢٧٬٢٦٩   )٢١٬٧٤١(    مدينةذمم اقساط تأمين 
 ١٬٢٠٨   )١٧٬٢٩٥(    من معيدي التأمينمبالغ مستحقة 

 )٤٬٤٦٩(   ١٥٬٩٥٩    حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة
 ٢٬١٤٦   )١٬٣٠١(    تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ١٠٬٠٢٨   )٧٬٩٢٦(    ُمبلغ عنهاالغير حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
  )٢٤٣(    )٤٬٤٤٩(    حصة معيدي التأمين في الفائض في خسائر التأمين

 ٧٠٧   ١٬٣٣٢    وثائق تامين مؤجلة اقتناءتكاليف 
 )١٧٬٢٧٤(   )٨٬٢٤٣(    مدفوعة مقدما وموجودات اخرى مصاريف

 ٧١٨   ١٬٢٧١    الى حملة وثائق التأمين مبالغ مستحقة
  ١٢٬٢٥٥    )٤٬٣٦٩(    مستحقة ومطلوبات اخرىمصروفات 

  )١٬٥٣١(    )١٬٢٥١(    التأمينمبالغ مستحقة الى معيدي 
  )١٬٦٣٦(    )٢٬٧٥٨(    مبالغ مستحقة الى وسطاء التأمين

  ٥٬١٧٩    )٢٧٬٦٠٤(    أقساط تأمين غير مكتسبة
  ٥٢٣    )٢٬١٥١(    عمولة غير مكتسبة لمعيدي التأمين

  )١٬٦٢٨(    ١١٬١٠٠    تحت التسوية مطالبات 
  )١٦٬٦٤٩(    ١٦٬٩٤٤    مطالبات متكبدة غير ُمبلغ عنها

  )٢٬٤٩٠(    ١٠٬٩٦٢    احتياطي عجز أقساط التأمين
 ٥٥٨   ١٬٩٠٢    إحتياطيات فنية اخرى 

 ١١٦   ٣١٩    ، بالصافي  المحددةالتزامات منافع الموظفين 

    )١٤٬٧٨٧   )٣٩٬٢٩٩ 
  )٥٬١٨٣(    )٣٬٦٨٢(  ١٩  الزكاة المدفوعة

  )١٬٣٤٠(    )٤(  ١٨  الفائض المدفوع لحملة وثائق التأمين
          ١٦٬٥٩٥    )١٣٣٬٨٠٠(    األنشطة التشغيلية من  الناتجة /في )  ة(المستخدمالتدفقات النقدية صافي 

  
  
  
  
  
  
                                                         

  الرئيس التنفيذي        عضو مجلس اإلدارة 
      المدير المالي    

  
          .ال يتجزا من هذه القوائم الماليةجزءاً  ٣٥الى  ١من  تعتبر االيضاحات المرفقة
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)
 )تتمة(قائمة التدفقات النقدية 

         م٢٠٢١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  حايضا

  م٢٠٢١
    سعوديألف ريال 

  م٢٠٢٠
  ألف ريال سعودي

          
          التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

  )٣٬٢٢٠(    )٧٬١٢٤(  ١٢  شراء ممتلكات ومعدات
  )٣٬١٧١(    )٧٬٦٣٩(  ١٣  لموسةشراء اصول غير م

  -    ٣٬٧٨٦    متحصالت من بيع اصول غير ملموسة
  )٢٬٠٠٠(    -  ٢-٨ بها حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ شراء إستثمارات 

  ١٠٬٧٤٢    -  ١-٨  متحصالت من استبعاد االستثمارات
  ٣٠٬٠٠٠    -    استرداد ودائع المرابحة متحصالت من 

  ٣٢٬٣٥١    )١٠٬٩٧٧(    يةاالنشطة االستثمارمن  الناتجة) / مة فيدالمستخ(دية قالتدفقات النصافي 
          

          التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 
  -    ٣٠٠٬٠٠٠   اصدار اسهم ملكية 

  -    )٤٬٨١٨(    تكاليف المعاملة
  -    )٥٥٬٠٠٠(   احتياطي نظامي

  )١٬٣٦٧(    )٦٨٧(    اعادة دفع التزامات تأجير
  )١٬٣٦٧(    ٢٣٩٬٤٩٥    ليةالتموياالنشطة ) مة فيدالمستخ/ ( من  الناتجة ديةقالتدفقات النصافي 

          

  ٤٧٬٥٧٩    ٩٤٬٧١٨    في النقد وما فى حكمه  الزيادةصافي 
  ١١٣٬٨١٥    ١٦١٬٣٩٤    النقد وما في حكمه في بداية السنة

  ١٦١٬٣٩٤    ٢٥٦٬١١٢  ٤  النقد وما في حكمه في نهاية السنة
          تعامالت غير نقدية

      ٧٩٧    )٦٦٧(  ١٧  التزامات منافع الموظفين المحددةأرباح إكتوارية على / (خسارة) 
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 عام  -1
 

 التأسيس واالنشطة الرئيسية  1-1
 

في المملكة    تأسستشركة مساهمة سعودية    –الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )"الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أو "الشركة"(  

م(. وسجلت بموجب  2010يناير    3هـ )الموافق  1431محرم    17/ق، بتاريخ  12العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  

 م(.  2010يناير  25هـ )الموافق 1431صفر  9بتاريخ  4030196620السجل التجاري رقم 
 

 يلي:  كما لشركةل الرئيسيالمسجل للمركز عنوان ال
 

 الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 الغيثي بالزا، الطابق الثاني 

 شارع امير الشعراء، 

 العربية السعودية. جدة، المملكة 
 

 : التي تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة وللشركة  ايضا الفروع التالية فيما يلي
 

 التسجيل تاريخ التجاري رقم السجل  الفرع

 م(2011سبتمبر  27الموافق (هـ 1432شوال  29 1010316823 الرياض

 م( 2011اكتوبر  17هـ )الموافق 1432ذو القعدة  19 2051046836 الخبر
 

بتاريخ   85تم الترخيص للشركة لمزاولة اعمال التأمين في المملكة العربية السعودية وفق انظمة التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م/  

م(.  2008ديسمبر    1هـ )الموافق  1429ذي الحجة    3بتاريخ    365م  م( وقرار مجلس الوزراء رق2008ديسمبر    3هـ )الموافق  1429ذي الحجة    5

هـ 1431ربيع االول    20بتاريخ    البنك المركزي السعودي  حصلت الشركة على ترخيص مزاولة اعمال التأمين في المملكة العربية السعودية من

 . (م2010فبراير  8هـ )الموافق  1431صفر  24االسهم السعودية )تداول( فى  سوق لدىالشركة مسجلة  م(.2010مارس  6)الموافق 
 

النظمة  تهدف الشركة الى مزاولة اعمال التأمين والخدمات المتعلقة بها التي تتضمن اعمال اعادة التأمين بموجب نظام الشركة ووفقا للقوانين وا

اعات الرئيسية لمزاولة النشاط التأمين الطبي، الحوادث & مطلوبات، البحري، الممتلكات  تشمل القط  المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 والهندسي.  
 

 لفائض من عمليات التأمين يوزع كما يلي: وفقا للنظام األساسي للشركة فان ا
 

 ٪ 90 محول إلى عمليات المساهمين                                

 ٪ 10 محول إلى عمليات التأمين 

 100 ٪ 

 إذا كان هناك عجز في الناتج من عمليات التأمين، يتم تحويل العجز بأكمله الى عمليات المساهمين.
 

فائض حملة وثائق توزيع صافي    البنك المركزي السعودي، تقترح الشركة بموافقة من  للبنك المركزي السعوديمن اللوائح التنفيذية    70وفقا للمادة  

 التأمين السنوي مباشرة إلى حملة الوثائق في وقت معين وبموجب معايير يحددها مجلس االدارة. 
 

 تحويل محفظة التأمين   2- 1
 

التعاوني )مقفلة معفاة( )"الشركة السعودية"( وشركة الخليج 2012مايو    19في   للتأمين  العامة  اتفاقية مع الشركة السعودية  م، ابرمت الشركة 

ية السعودية  رب التعاوني للتأمين المحدودة )مقفلة معفاة( )"شركة الخليج"( )"البائعون"( والتي بموجبها اقتنت عمليات تامين البائعين في المملكة الع

المركزي السعودي  مع كافة موجودات ومطلوبات تامين  البنكمليون لاير سعودي بموافقة  36.26م بمبلغ شهرة قدره 2009يناير  1اعتبارا من  

 . هالمركزي السعودي  في هذا الشأن وتخضع ايضاً لموافقت  البنك. تخضع مدفوعات الشهرة لقوانين وانظمة صادرة من قبل   مكافئمبلغ ب 
 

مليون لاير سعودي واجب السداد للبائعين للشهرة وذلك مقابل    18.13المركزي السعودي  تمت تسوية مبلغ    البنك، وبعد موافقة  2013في ديسمبر  

تم   2012مليون لاير سعودي إلى البائعين فيما يتعلق بأرباح    5.37المركزي السعودي على سداد مبلغ    البنكافق  و  وقد  كذالك المبلغ المدين منهم.  

. باإلضافة الى انه خالل السنة المنتهية في  2014م وتمت تسويته خالل  2013ديسمبر    31لجهات ذات عالقة كما في    ةمستحقال  المبالغتحويله إلى  

ون ملي   2.96م( تم دفع مبلغ  2014أغسطس    24هـ )الموافق  1435شوال    28المركزي السعودي  بتاريخ    البنكم، وبعد موافقة  2014ديسمبر    31

المركزي    البنكم، وبعد لموافقة  2015ديسمبر    31م. وخالل السنة السنة المنتهية في  2013لاير للبائعين فيما يتعلق بالشهرة، من أرباح السنة  

رة من مليون لاير سعودي للبائعين فيما يتعلق بالشه  9.80م( تم السداد نهائيا مبلغ  2015ابريل    22هـ )الموافق  1436رجب    3السعودي  بتاريخ  

 م.  2014أرباح عام 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

- 12   - 

 

 اسس االعداد   - 2
 

   االمتثال بيان  1- 2
 

رى المعتمدة من أعدت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ

 ة السعودية"(.  قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يُشار إليها بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربي 
 

تظهر  و عمليات المساهمينووفقاً لما تقتضيه لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بسجل حسابات منفصل لعمليات التأمين 

المالية  ال الشركة  على هذا االساس بيانات  يتم  . تحتفظ  المساهمين.  التأمين وعمليات  بعمليات  المتعلقة  المادية لجميع األصول  بالوصاية  بسجل 

تعز  والمصروفات تسجيل اإليرادات   إلى أي    ى التي  الحسابات  النشاطين  من  بوضوح  تحديد أساس تخصيص اإليرادات  ذات الصلة في  يتم   .

 . الشركة  اإلدارة ومجلس اإلدارة  من العمليات المشتركة بواسطةوالمصروفات 
 

والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين الواردة في اإليضاح قائمة الدخل الشامل  و  إظهار قائمة المركز المالي وقائمة الدخل    تمي 

الفصل الواضح بين الموجودات  التنفيذية    اللوائح. تتطلب  من القوائم المالية كمعلومات مالية تكميلية لتتماشى مع المتطلبات واإلرشادات الصادرة  31

التأمين وعمليات    والمصروفاتوالمطلوبات واإليرادات   بعمليات  الدخل المساهمينالخاصة  المالي، وقائمة  لمركز  قائمة  إعداد  تم  لذلك،  وفقاً   .

ال تعكس سوى الموجودات    31يضاح رقم  والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين على النحو المشار إليه أدناه في اإل

 والمطلوبات واإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الشاملة للعمليات المعينة.
 

، يتم دمج األرصدة والمعامالت الخاصة  وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  إعداد المعلومات المالية    عند

ائر غير المحققة، إن وجدت،  البينية والمعامالت واألرباح أو الخس  العملياتبعمليات التأمين ودمجها مع عمليات المساهمين. يتم إستبعاد أرصدة 

لمعامالت واألحداث المتشابهة في مع ا  متوائمةامين وعمليات المساهمين  ت بالكامل خالل عملية الدمج. السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات ال

 مماثلة.   ظروف
 

 %90من صافي الفائض من عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين وستخصص النسبة المتبقية والبالغة    %10يتعين على الشركة توزيع  

وفقاً لنظام التأمين واللوائح التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.   إلى عمليات المساهمين بالكامل  التأمينشركة وفقاً لنظام لمساهمي ال

 . أي عجز ينشأ عن عمليات التأمين يتم تحويله إلى عمليات المساهمين بالكامل
 

 أسس القياس     2- 2
 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   قياسباستثناء    ،وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةو   تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية 

والتزامات منافع الموظفين المحددة التي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات  مة العادلة  االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقي الدخل و

  .المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة
 

  ممتلكات ومعداتو  و المحتفظ بها حتى االستحقاق    المركز المالي للشركة بترتيب السيولة. باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع  قائمةيتم عرض  

 االلتزام بالمنافع المحددة للموظفين و  العائد المستحق من وديعة نظامية و  وديعة نظاميةو   الشهرةو  األصول غير الملموسةوالموجودات    استخدامحق  و

  كل الموجودات وااللتزامات األخرى التي تكون طبيعتها قصيرة المدة, مالمو  المستحق الى البنك المركزي السعوديالعائد  و  إيجارات مستحقةو

 يذكر خالف ذلك. 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3- 2
 

 اتم تقريبهبالريال السعودي    للشركة. أن جميع المعلومات المالية المعروضة  القوائم المالية بالريال السعودي، حيث أنه العملة الوظيفية  عرضم  ت 

 .، مالم يذكر خالف ذلكإلى أقرب ألف
 

 السنة المالية  4- 2
 

 ديسمبر. 31الشركة السنة المالية التي تنتهي في  تتبع
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 )تتمة( اسس االعداد   - 2
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 5- 2
 

القوائم   إعداد  ويتطلب  التقديرات  بعض  استخدام  واألحكام  المالية  الموجودات  مبالغ  تؤثر على  واإلفصاح عن  التي  المصرح عنها،  المطلوبات 

بالرغم   عنها خالل سنة التقرير المالي.    المصرحالمصاريف  كما في تاريخ القوائم المالية، ومبالغ اإليرادات والمحتملة    والمطلوباتالموجودات  

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

 التقديرات.
 

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

 الظروف.  بموجبمعقولة 
 

 في اعداد هذة القوائم المالية:   المستخدمة فيما يلي االحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية
 

 . النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين اإللتزام 2- 5- 1
 

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

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

بات  نهاية السنة المالية لكالً من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف النهائية المتوقعة للمطالالتقديرات في  

المبلغة إلی ة  المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها. يتم تقدير التزام المطالبات غير المدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردي 

 في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.   .الشرکة
 

ئمة المركز المالي، والذي  هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قا  غير المبلغ عنهاللمطالبات المتكبدة    المخصص إن  

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

 ة المطالبات المستقبلية.  والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوي 
 

تستند هذه األساليب إلى عدد من لتحديد هذه المخصصات.    كيب كود  وطريقةيستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة  

 الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.  االفتراضات 
 

 المالية الموجوداتقيمة  تدني  2- 5- 2
 

ن الشرکة أن الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها عندما يکون هناك انخفاض کبير أو متواصل في القيمة العادلة للموجودات المالية ألقل م تحدد

٪ 30جل ويعتبر االنخفاض بنسبة  شهًرا أو أكثر طويلة األ  12. يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير. تعتبر فترة  تكلفتها

ي سعر السهم، من التكلفة األصلية جوهريًا وفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلبات العادية ف

 ات النقدية التشغيلية والتمويلية.والصحة المالية للشركة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية والتدفق

 

 الذمم المدينة قيمة  تدني  3- 5- 2
 

قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقًا  تدنييتم تكوين مخصص 

للمدينين. تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين، احتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي، والعجز عن السداد   األصليةللشروط  

 قيمتها. تدنتالسداد مؤشرات علی أن الذمم المدينة قد أو التأخر في 
 

 الشهرة  4- 5- 2
 

الرئيسية المستخدمة    يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للشهرة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصول. االفتراضات

الدفترية ، يتم االعتراف األعمال. عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد أقل من قيمته  من  الخصم والتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة    معدلهي  

 الدخل.  ئمةقابالفرق كخسارة انخفاض في القيمة في 
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 )تتمة( اسس االعداد   - 2

 )تتمة(  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 5- 2
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 5- 5- 2
 

المالية القابلة للتداول أو القيم   لألوراق  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة في تاريخ التقرير إلى األسعار المدرجة

. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة على بناًء على أحدث قيمة صافية لألصول المتاحة لصناديق االستثمار المشتركة  العادلة المقدرة

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

المتاحة يتم تحديدها باستخدام تقنيات    القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو حيث ال توجد أسعار مدرجة بخالف ذلك

تخدام النماذج. في حالة  المتعلقة بأدوات مالية مماثلة أو باس  للبيانات  التقييم. في هذه الحاالت، يتم تقدير القيم العادلة من خالل ما يمكن مالحظته

يتم التحقق من صحتها ومراجعتها بشكل دوري بواسطة موظفين مؤهلين مستقلين عن أولئك الذين   عدم توفر مدخالت يمكن مالحظتها في السوق،

البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة.   قبل استخدامها، وتتم معايرة النماذج لضمان انعكاس مخرجات  ق. يتم اعتماد جميع الطر بتحديدها  قاموا  

فإن مجاالت مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان الخاصة     ومع ذلك،   ملي، تستخدم النماذج البيانات التي يمكن مالحظتها فقطإلى الحد الع

 . ومخاطر الطرف المقابل( والتقلبات واالرتباطات تتطلب من اإلدارة وضع تقديرات
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، ما لم ينص على خالف  لجميع السنوات المعروضة بشكل متوافقإعداد هذه البيانات المالية يتم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في 

   ذلك.
 

 ة الشركالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل   1- 3
 

 

تم اصدارها من قبل   الحالية، والتي  المعايير  التالية على  التعديالت والتغيرات  الدولية والتي أصبحت طبقت الشركة  المعايير المحاسبية  مجلس 

 . 2021يناير  1مطبقة من 
 

 2  المرحلة –( إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة 16( ورقم ) 4( ورقم ) 7التعديالت على معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 

إعادة التشكيل، متضمنة استبدال معيار واحد مع واحد بديل. اعطت تعديالت المرحلة القضايا التي ظهرت من تطبيق    2عالجت تعديالت المرحلة  

(  9( ومعيار التقرير المالي الدولي رقم )39ارتياح اضافي مؤقت من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط محددة في معيار المحاسبة الدولي رقم )  2

 .لم تحدد الشركة أي أثر جوهري كنتيجة لهذا التعديل.  (IBOR)ادل الداخلي للبنوك لتحوط العالقات المتأثرة مباشرة بإعادة تشكيل سعر التب 
 

 الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد. المعايير  2- 3
 

التفسيرات  المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة معروضة بالجدول أدناه. القائمة هي المعايير و

 ن فعالة.  الصادرة، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكو

 
 بعد   أو  في  تبدأ  التي  للفترات  مطبق   البيان / التفسير   المعيار

 التالية  التواريخ
 2022 يناير 1 العقود المرهقة: تكلفة إتمام العقد    37 رقمالمعيار المحاسبي الدولي 

إلعداد   المالية  للتقارير الدولية المعايير الدولية  المعايير  على  السنوية  المالية  التحسينات  التقارير 
2018-2020 

 2022 يناير 1

 2022 يناير 1 الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود   16المعيار المحاسبي الدولي  رقم 
 2022 يناير 1 إشارة إلى اإلطار المفاهيمي   3 رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية 

 أدناه انظر التأمين   عقود 17 رقم الدولي المالي التقرير معيار
 أدناه انظر المالية   االدوات 9 رقم الدولي المالي التقرير معيار
 2023 يناير 1 االلتزامات كمتداولة او غير متداولة   تصنيف   1المحاسبة الدولي رقم  معيار

 2023 يناير 1 تعديل  –تعريف التقديرات المحاسبية    8 رقممعيار المحاسبة الدولي 
 من   الناتجة  والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب 12 رقم الدولي المحاسبي المعيار

 واحدة  معاملة
 2023 يناير 1

وبيان الممارسة   1  رقم  المعيار المحاسبي الدولي
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   2

 2023 يناير 1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

ومعيار    10  رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية
 28المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو المشروع  
 المشترك 

تاريخ  اال  للتطبيقمتاح    / ختياري 
 سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى 
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 عقود التأمين   -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
 

 : نظرة عامة
 

يحل محل المعيار العرض و االفصاح عن عقود التأمين، و، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و2017مايو    18صدر هذا المعيار في  

 ( "عقود التأمين".4الدولي للتقرير المالي )
 

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

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

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة، -

 عناصر اإلستثمار المميزة، و  -

 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  -
 

 . ((15( و المعيار الدولي للتقرير المالي )9المعيار الدولي للتقرير المالي ))ه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة يجب إحتساب هذ
 

 :القياس
 

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

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

 سنة على "الفئات التأسيسية" التالية:لليستند نموذج القياس 
 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من:  (أ
 

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -

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

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. -
 

م خدمات  هامش الخدمة التعاقدية: يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقدي  ( ب 
ن هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في يمكن أن يكو الفي المستقبل.

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

هامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في  التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية و •

 ؛ذلك التاريخ

 عقود التأمين في ذلك التاريخ.   مجموعةالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على  •
 

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

 إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة.  
 

   أيضا يتراكم فائدة ال معدل

 

 (. المتوقعة  المالية  للتدفقات  الحالية  القيمة  لتحدد  البداية  في  تستخدم)معدالت الخصم    للعقد  األولي  االعتراف  منذ  مغلقة  بمعدالت  التعاقدية  الخدمة  هامش  في

 

 المتوقعة   والتغطية  المقدمة  المنافع  كمية  تمثل  التي  التغطية  وحدات  على  بناء  الخسارة  أو  الربح  في  التعاقدية  الخدمة  هامش  إدراج  سيتم,  ذلك  إلى  إضافة

 . للمجموعة المتبقية الفترة خالل
 

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

هامش الخدمات التعاقدية إضافة الى   لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد و ال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل

 التعديل ضمن النموذج السنة لتشمل:  
 

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

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

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

أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. و بهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية    العام  وذجمالن جوهري عن  

قابال للتطبيق من أجل قياس   العام  المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج    المتبقي مع القسط

ية في حال أن التدفقات المطالبات المتكبدة. إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير المخاطر المال

 تي يتم تكبدها. النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات ال
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 :تاريخ السريان

وتلقى تعليقات  2019خالل يونيو  17داد التقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي إلعللمسودة التعرض أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

يالت مقترحة من مختلف أصحاب المصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة حاليًا مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألية تعد

معايير المحاسبة الدولية سوف يتبع إجراءاته المعتادة لوضع المعايير. التاريخ الفعلي ، فإن مجلس    17على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 1، هو حاليًا    4في المعيار الدولي للتقارير المالية    9وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 1إلى فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  17لتعرض الحالية ، يُقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية . بموجب مسودة ا2021يناير 

تقارير اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي لل  -  15. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2023يناير  

 األدوات المالية. تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه.  - 9المالية 
 

 : التحول 

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

 طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
 

 : العرض واالفصاح

 المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاح. تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا 
 

 ر: التأثي 

عتباًرا من تاريخ نشر هذه البيانات المالية ، لم يتم بعد تقييم ,  17لمعيار الدولي للتقرير المالي  او تنفيذ    تطبيق  االثر من    قييمت تقوم ب الشركة حاليًا  

 :   األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحلياًل للفجوات ، وكانت المجاالت الرئيسية للفجوات كما يلي

 

 األثر  ملخص األثر  مجال

 . الكامل المالي األثر تقيم الشركة تزال ال يالمال األثر

تعتقد الشركة أنه من غير المحتمل أن يكون تأثير البيانات كبيًرا ألن نسبة كبيرة من أعمال الشركة ستكون   البيانات  أثر

 مؤهلة للقياس بموجب نهج تخصيص قسط التأمين

تعمل الشركة بالفعل على تنفيذ نظام تكنولوجيا معلومات جديد مطور من شأنه تسهيل تنفيذ المعيار الدولي  أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

 17إلعداد التقارير المالية رقم 

 للتقييم ، ولكن ال يُتوقع حدوث تغييرات جوهرية في العملية.يخضع تأثير العملية  أثر العملية

 حاليًا لالختبار لتحديد أسلوب القياس المناسب تخضع ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة   التأثير على اتفاقيات إعادة التأمين 

 تعمل الشركة حاليًا مع مستشار خارجي لمراجعة وتعديل إطار عمل مراقبة السياسة الحالي  األثر على السياسات وأطر الرقابة 

عداد التقارير  تحتاج الشركة إلى تعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم فهم شامل للمعيار الدولي إل الموارد البشرية 

 17المالية رقم 
 

 . 17في تاريخ نشر هذه البيانات المالية ، لم يكن من العملي تحديد التأثير المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 . ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3

 )تتمة(  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  3-2
 

 األدوات المالية  -(  9لتقرير المالي رقم ) لالمعيار الدولي  
 

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

 : القياس التصنيف و 
 

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

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

 عاقدية، و  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية ت  •

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

 المبلغ القائم. 
 

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

 في حال تحقق الشرطين التاليين: 
 

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

 لقائم.الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ ا •
 

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

بعاد أو تخفيض الفروقات للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على است 

 المحاسبية بشكل جوهري.  
 

يرات الالحقة  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغ

العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب يتم عرض توزيعات األرباح في الربح أو   للقيمة  بينما  و الخسائر المحققة(، 

 الخسارة. 
 

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

ن لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة باإللتزام  العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتما

 حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.   الىفي الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي 
 

 :في القيمة التدني
 

استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي    على النقيض من ( الخسائر االئتمانية المتوقعة ،  9وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )القيمة    تدني يعكس نموذج  

(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادراج خسائر االئتمان. بدال  9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39)

ئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل  من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات في تلك الخسائر اال

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

   حاسبة التحوط:م
 

المالي رقم   للتقرير  الدولي  المعيار  دقي   9يقدم  بشكل  التحوط  تربط محاسبة  التي  التحوط  بشأن محاسبة  تحدد متطلبات جديدة  المخاطر.  إدارة   ق مع 

 القيمة  تحوطات  باستثناءعلى جميع محاسبة التحوط    التعدبالتأكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق    المتطلبات اساس

تطبيق متطلبات محاسبة   يف   المنشاة  تستمر  قد  لهذة،  بالنسبة"(.  العادلة  للقيمة  الكلي  التحوط  باسم  عادة  اليها)يشار    الفائدة   اسعار  لمخاطر  للمحفظة  العادلة

 . 39التحوط حاليا في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 .لمجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفص  النإلى حد كبير  االستثناءتم منح هذا 
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 . ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

 )تتمة(  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد3-2
 

 األدوات المالية )تتمة(  -( 9لتقرير المالي رقم )ل المعيار الدولي 
 

 السريان  تاريخ
 

 4م. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2018يناير   1هو   9تاريخ السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  كان

 12قود التأمين، المنشور في ع  -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    –   9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    –

الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي   4م، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2016سبتمبر  

ن الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي  قبل أن يصبح معيار عقد التأمي   9للحد من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    4رقم  

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: -17)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 :من  سابق إصدار حتى  9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق من  مؤقت إعفاء تطبيق   (1
 

 السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو   تاريخ -

متعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة  إضافية  افصاحات  و يكون هناك    .م  2023يناير    1التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    فترات -

 سابقا، أو    9التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  تحدث قد   التي المحاسبي التطابق عدم  حاالت  بعض اثارإزالة   ، ولكن بالنسبة لموجودات  مالية محددة،9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تطبيق    (2

 .مطلوبة  إضافية إفصاحات هناك ،المرحلية الفترة خالل.  الخسائر أو األرباح من  الجديد التأمين عقد معيار تنفيذ قبل
 

( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 1: )الشركة تقييماً مفصالً    أجرت 

( تمت مقارنة 2)بما في ذلك مكونات الوديعة أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و)  4رقم  

لصت الشركة إلى أنها إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية  لجميع مطلوباتها. بناًء على هذه التقييمات، خ

عيار الدولي للتقرير المالي رقم  المإلى تاريخ سريان    9مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 . يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.  17
 

 :تقييم التأثير 
 

: 2020ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  536بمبلغ  بعقود التأمين    متعلقة موجودات  و، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية  م  2021ديسمبر    31ما في  ك

. تتكون الموجودات المالية المحتفظ على التوالي  (سعودي  لاير   مليون  70:  2019ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  154ولاير سعودي(    مليون  294

لاير سعودي(.   مليون  163:  2020مليون لاير سعودي )  300بها حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ  

   (. سعودي لاير  مليون  32.95: 2020) سعودي لاير  مليون 44.83االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  تبلغ
 

، ال تتوقع الشركة ، في هذه المرحلةومع ذلك  ،9المالي رقم    للتقريرلم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم كامل للتغييرات من تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي  

 المالية.  القوائم في  9 رقم  يتصنيف وقياس األصول التي ستتأثر بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المال
 

 -يلي:  القوائم المالية كما ألعدادالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة  3-3
 

 التأمين  عقود 3-4-1

عقود التأمين هي تلك العقود التي عندما توافق الشركة )المؤمن( على مخاطر تأمين كبيرة ،أمين  تأمين و التي تنقل مخاطر الت   عقودتقوم الشركة باصدار  

)الحدث المؤمن   حدد غير مؤكدم  مستقبليحدث    في حالة وقوعمن طرف آخر )حاملي وثائق تأمين( من خالل الموافقة على تعويض حاملي الوثائق  

عن طريق تقدير ما إذا كان سينتج عن الحدث   عليه( يؤثر سلبياً على حملة الوثائق. وكقاعدة عامة، تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين كبيرة

. كذلك المستحقة الدفع في حالة عدم وقوع الحدث المؤمن عليه٪ على األقل عن المزايا  10تزيد بنسبة    المؤمن عليه تسديد منافع إضافية كبيرة من الشركة

بمجرد تصنيف العقد كعقد تأمين فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين  فإن عقود التأمين قد تتحول إلى مخاطر مالية

 . ات أو تنقضي مدتهابشكل كبير خالل الفترة ما لم يتم الوفاء بجميع الحقوق وااللتزام
  

والبحري والممتلكات والسيارات والهندسية والحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئيسية عقود تأمين قصيرة  بصفة رئيسية تنقسم عقود التأمين الى الطبي  

 االجل. 
 

المقام األول   في  الطبي  التأمين  يقدم  أو إصابة.  أو داء  المتكبدة في عالج مرض  بالمصاريف  الوثائق  تعويض حملة  إلى  الطبي  التأمين  لعمالء يهدف 

 عدد كبير من المستفيدين من وثيقة التأمين.الذين لديهم  اتالشرك
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 . ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

 )تتمة(  -يلي:  القوائم المالية كما ألعدادالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة  3-3

 

 ) تتمة(   التأمين عقود 3-3-1
 

العقود عن األضرار التي تتعرض لها سياراتهم أو مقابل االلتزام تجاه األطراف األخرى الناشيء عن يهدف التأمين على السيارات الى تعويض حملة  

يعد التأمين .  الحوادث.  يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تتعرض لها سياراتهم في المملكة العربية السعودية

تغطي وثائق حيث يغطي الحد األدنى للغير. ايضا تقوم الشركة باصدار وثيقة تأمين شاملة للسيارات. ان الوثائق المختلفة  على كافة السيارات إلزامياً ب 

، والحوادث الشخصية. تغطي الملحقات المختلفة المخاطر ، والسرقة، والحرائق، والفيضاناتالتأمين تلك األضرار التي تلحق بالمركبة بسبب العواصف

 . ومزايا الحوادث الشخصية وإصالحات الوكيل الطبيعية
 

عمالء الشركة بشكل أساسي عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن قيمة الممتلكات المفقودة. يمكن الى تعويض عقود التأمين على الممتلكات تهدف 

يقومون بأنشطة تجارية في أماكن عملهم أيًضا الحصول على تعويض عن خسارة األرباح الناتجة عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات للعمالء الذين 

يعية ، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الحريق واألخطار الطب (. بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكاتتأمين تعطلالمؤمن عليها في أنشطتهم التجارية )

 . وانقطاع األعمال والسطو
 

ة مدنية مثل يغطي التأمين الهندسي نوعين رئيسيين: أ( تأمين "كافة مخاطر المقاولين" بحيث يقدم تغطية أثناء تشييد أو إنشاء مباني أو أعمال هندسي 

الصحي والخزانات. ب( تأمين "كافة مخاطر التشييد" بحيث  المنازل والمتاجر ومجمعات الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف  

ة أو أي مصنع  يقدم تغطية أثناء تشييد أو تركيب مصنع وآليات مثل محطات الطاقة ومصافي النفط واألعمال الكيميائية وأعمال األسمنت والهياكل المعدني 

ن تعطل األعمال المالزم لتعطل االالت ويشمل المعدات االلكترونية والمراجل  به آالت ومعدات. أيضاً يشمل التأمين الهندسي تأمين تعطل االالت وتأمي 

 وتلف المخزون. 
 

و هياكل  يهدف التأمين البحري الى تعويض حملة وثائق التأمين عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للمراكب البحرية الصغيرة أ

ان المخاطر الرئيسية بالنسبة للتأمين البحري هي خسارة أو تلف ا خسارة كلية أو جزئية لشحنات البضاعة.  السفن والحوادث في البحر التي ينتج عنه

 سفينة أو االضرار التي لحقت بالمراكب البحرية الصغيرة أو هياكل السفين وشحنات البضاعة.
 

النقود وتأمين خيانة األمانة وتأمين حادث شخصي وتأمين سرقة المجوهرات وتأمين جميع مخاطر االعمال وتأمين يشمل تأمين الحوادث العام تأمين  

العمال/التزام اصحاب العمل وتغطية التعويضات المهنية   السفر. يشمل تأمين المطلوبات على التزام عام للطرف الثالث والتزام حول المنتج وتعويض

 نوني للمؤمن عليهم الناشئ عن أفعال االهمال اثناء تأدية عملهم.  التي تحمي االلتزام القا
 

األطراف   يتم تحميل مصروفات تسوية المطالبات والخسائر على الدخل عند تكبدها بناًء على االلتزامات المقدرة للتعويض المستحق لحاملي العقود أو

تكاليف تسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة والتي تنشأ من األحداث التي حدثت حتى تاريخ الثالثة المتضررة من قبل حاملي العقود. وهي تشمل  

لتزامات الخاصة الميزانية العمومية حتى لو لم يتم إبالغ الشركة عنها بعد. ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها عن المطالبات غير المسددة. يتم تقدير اال

خدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية التي تم اإلبالغ عنها إلى الشركة والتحليالت اإلحصائية للمطالبات المتكبدة ولكن بالمطالبات غير المدفوعة باست 

 . لم يتم اإلبالغ عنها وتقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات األكثر تعقيدًا التي قد تتأثر بعوامل خارجية مثل قرارات المحكمة
 

 اإليرادات ب  االعتراف 3-3-2
 

 أقساط التأمين والعموالت المكتسبة االعتراف ب

المقاوالت  ألجل )يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين فيما عدا وثائق التأمين طويلة ا

 باستثناء مايلي:  احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمينالهندسي( والشحن البحري. يتم و

 

 فيما يتعلق بالشحن البحري فان أقساط التأمين الخر ثالثة أشهر من تاريخ القوائم المالية يتم إعتبارها كأقساط تأمين غير مكتسبة.  •

الهندسية فيكون هناك إحتساب مسبق بسبب المخاطر المتحملة والتي تتعدي سنة واحدة ووفقا لهذا االحتساب، فانة  فيما يتعلق بتأمين المعدات   •

 و;ينخفض المكتسب من أقساط التأمين في السنة االولي وتزداد تدريجياً مع نهاية عمر الوثيقة

 

يتم قيد التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة ضمن التغطية غير المنتهية.  تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتوبة المتعلقة بفترة  

 بحيث يتم توزيع اإليراد على مدى فترة المخاطر.  الدخلقائمة 
 

المركز المالي. هذه هي أصول ودائع أو مطلوبات مالية يتم    قائمةتتم المحاسبة عن عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين كبيرة مباشرة من خالل  

تحميل أقساط إعادة التأمين االعتراف بها على أساس المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أي أقساط أو رسوم محددة صريحة يحتفظ بها المعيد التأمين. يتم 

 . نسبيعلى الدخل على مدى شروط السياسات التي تتعلق بها على أساس 
 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

- 20   - 

 

 . ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

 )تتمة(  -يلي:  القوائم المالية كما ألعدادالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة  3-3
 

 )تتمة(  االعتراف باإليرادات 3-3-2

 

 إيرادات العمولة 

   مع األخذ بعين االعتبار المبلغ األساسي القائم ومعدل العمولة المطبق.يتم تسجيل إيرادات العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلي  
 

 إيرادات توزيع األرباح 

 عند وجود حق بإستالم تلك المبالغ.  على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح
 

 المطالبات  3-3-3

وأطراف أخرى ومصاريف تعديل خسائر ذات صلة بعد طرح مبالغ اإلنقاذ ومبالغ مستردة أخرى ويتم    الوثائقتتكون المطالبات من مبالغ مستحقة لحملة  

 تكبدها.  حين  قائمة الدخلتحميلها على  
 

تكاليف معالجة المطالبات ذات مع    من تكلفة تقديرية لمطالبات متكبدة ولم يتم تسويتها في تاريخ التقرير المالي  تحت التسويةيتكون إجمالي المطالبات  

المالي على   قائمة المركزغير المدفوعة كما في تاريخ    بلغ عنهاالمُ   اتالمطالب ات  . يتم تكوين مخصص او ال من قبل المؤمن له  االبالغ عنها  سواء تم  الصلة

المطالبات  أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على مخصص مبني على حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة من أجل تكلفة تسوية

لم   والتي  االبالغالمتكبدة  تاريخ    يتم  في  كما  المركزعنها  عن    قائمة  يقل  أو  النهائي  اإللتزام  يتجاوز  قد  بين   .التعويضمبلغ  المالي.  فارق  أي  يدرج 

 . المخصصات في تاريخ التقرير المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية 
 

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

 . لماليا كزلمرا قائمة يخرتا من  ةحدوا سنة  لخال   تلمطالباا جميعسداد   يتمأن  يتوقع حيث  لمدفوعةا  غير تلمطالبابخصم إلتزاماتها عن ا
 

 الخردة وتعويضات االحالل  3-3-4

(. كما يحق للشركة االجزاء المتبقية  ؛( أو ممتلكات مقتناه لتسديد مطالبة )على سبيل المثالدوماً تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع مركبات )معطلة  

 (. ؛ تحمل المسؤوليةأطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )على سبيل المثال مطالبة
 

. المخصص عبارة عن المبلغ الذي يمكن استرداده تحت التسوية  المطالباتكمخصص في قياس التزامات    االجزاء المتبقية  تدرج تقديرات مستردات  

عبارة عن هو . المخصص  تحت التسوية قياس التزامات المطالباتبمثابة مخصص في  االستجواببشكل معقول من بيع األصل.أيضا تعتبر تعويضات 

 الطرف الثالث. بشكل معقول من  استردادهالتقييم للمبلغ الذي يمكن 
 

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  3-3-5

التعرض المالي الناشيء من مطالبات كبيرة إلى الحد األدنى، تبرم الشركة في الطور العادي   لتخفيف من ولكما هو الحال مع شركات تأمين أخرى،  

خسائر ل لألعمال وتسمح لإلدارة بضبط التعرض لتنوع أكبر  إعادة التأمين هذه    اتفاقيات  توفرلألعمال عقوداً مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.  

الفائض  والعقود اإلختيارية وعقود إعادة التأمين  االتفاقياتإعادة التأمين بموجب تتأثر عن مخاطر كبيرة وتوفر إمكانيات إضافية للنمو.  الناشئةمحتملة ال

 الخسائر.   من
 

وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين التي بموجبها واالختيارية  تفاقيةاالعقود إعادة التأمين  الىإعادة التأمين  ينقسم

تصنف   1.3.3يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين في إيضاح  

التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها أصول مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي    كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود

المركز   في قائمة  االصول او االلتزامات المسجلة  ( مدرجة في عقود التأمين.  داخليبموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين  

مستحقة لمعيدي التأمين. الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط  الحصة من  وتمثل    التأمين،المدفوعات المستحقة من معيدي    تمثلالمالي  

. يتم و تتوافق مع عقود اعادة التأمين  عليهم  المؤمنيتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف  

" حتى يتم الموافقة على المطالبة ودفعها من قبل الشركة.  تحت التسويةإظهار هذه المبالغ في قائمة المركز المالي كـ "حصة معيدي التأمين من المطالبات  

  د ستبعا ا ميت ين فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى مبالغ مستحقة من / إلى معيدي التأمين. بمجرد دفع المطالبة، يتم تحويل المبلغ المستحق من معيدي التأم

 . رخآ  طرف لیإ د لعقا لنق  ميت  مادعن  أو حيتهاصال  تنتهي أو  يةدلتعاقا وق لحقا تنتهي مادعن   نلتأمي ا دةعاإ تبا ولطم أو ودات ج وم
 

 لقيمة ا  في  تدني   دثيح.  لماليةا  لسنةا  لخال   لقيمةا  تدني   علی  رشؤ م  ينشأ  مادعن   اً رارتک  اكثر  ونح  علیأو    ري رتق  لک  يخرتا  في  لقيمةا  تدني  تقييم  راءجإ  ميت 

 کةر لشستستلمها ا لتيا لمبالغا علی رألث ا سقيا  نيمک ماد عن و دلعق ا روطش  بجو بم لقائمةا لمبالغا ردتست  ال  دق  کةرلشأن ا علی عيوض وم  للي د ودجو دعن 

لالسترداد. عندما تتجاوز القيمة   ةالقابل  للقيمة القيمة، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي    تدني . عند وجود مؤشر على  قةوث وم  ورةبص   نلتأمي ا  معيد  نم

  تدنيالقابلة لالسترداد. يتم تسجيل خسارة    القيمةالقيمة ويتم تخفيضه إلى    متدنيالدفترية ألصل إعادة التأمين القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل  

 .11-3-3جوع إلى إيضاح القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد من التفاصيل، يرجى الر
 

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

إعادة التأمين تعتبر أعماالً مباشرة، مع األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة  المفترض كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت  

 التأمين.
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 تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة  6- 3- 3

وكما في ا، يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقًا لشروط عقود التأمين التي تتعلق به

األخرى كمصروفات    االقتناء  ف  يتم اإلعتراف بجميع تكالي   بالقدر الذي تكون هذه التكاليف قابلة لالسترداد من األقساط المستقبلية.  األقساط المكتسبة

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع   تأمين" في قائمة الدخل.  قائ عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وث 

  تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي.إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات عن طريق 
 

  وفي الحاالت .  التدنيفي تاريخ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، و ذلك عند وجود دليل على حدوث هذا    وذلك  في القيمة،    تقييم التدنييتم إجراء  

فيها   تقل  القيم  القيمةالتي  إثبات خسارة    ةالقابلة لالسترداد عن  يتم  قائمة    تدنيالدفترية،  الالدخل.  في  بالربحية  إذا لم تتحقق االفتراضات  متعلقة 

الدخل. يتم أيًضا أخذ تكاليف اقتناء   قائمةفي   إضافيتدني    اثبات، يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا  لوثائق التأمينالمستقبلية  

 الوثائق المؤجلة في االعتبار في اختبار كفاية االلتزام في تاريخ كل تقرير.

 

 المطلوبات:  كفايةاختبار  7- 3- 3

المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد إستبعاد   كفايةالمطلوبات للتأكد من    كفايةفي تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات  

التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية   تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل

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

 وفقًا لذلك. المطلوبات   كفايةمخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات 
 

 د التأمين و عقمطلوبات  8- 3- 3

المتكبدة   والمطالبات  التسوية  تحت  المطالبات  مخصص  على  التأمين  عقود  مطلوبات  يعتمد وتشتمل  األخرى.  واالحتياطيات  عنها  المبلغ  غير 

قدرة لجميع المطالبات  واالحتياطيات األخرى على التكلفة النهائية الموالمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها    التسوية   تحت مخصص المطالبات  

، مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة وخفض القيمة المتوقعة للمبالغ ، سواء تم اإلبالغ عنها أم اللم يتم تسويتها في تاريخ التقرير  و  المتكبدة

، ال يمكن معرفة التكلفة النهائية  ، وبالتاليتنواع معينة من المطالباألتسوية  الو  االبالغ  . يمكن حدوث تأخيرات في  تردادات األخرىالمستردة واالس

المطالبات   تقنيات    المؤكدةلهذه  من  مجموعة  باستخدام  التقرير  إعداد  تاريخ  في  االلتزام  احتساب  يتم  التقرير.  تاريخ   االكتوارية   توقعاتالفي 

. يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات عندما للمطلوبات التقدية  ، بناًء على البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية. ال يتم خصم القيمة الزمنية  اتلمطالب ل

 ، أو يتم اإلعفاء منه أو إلغاؤه. ي االلتزام بدفع المطالبةينته
 

 مدينة  اقساط التأمين و إعادة التأمين ذمم 9- 3- 3

من عقود التأمين، ناقصاً مخصص ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إثبات إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المستحقة  ب ذمم اقساط التأمين  يتم إثبات  

 ميت المستلم أو المستحق.  عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل  إعادة التأمين    والتأمين    قساطالمدينة أل   رصدةاأل

 ميت ، ردادلالست   قابلة  ونتک ال د ق يةرفت دل ا لقيمةأن ا لی إ ظروفلأو ا داث ألحا رتشي  مادعن و  لقيمةاب  تدني اي دي دلتح للذمم المدينة  يةرفت دلا لقيمةا تقييم

 دة صرألا  دستبعاا  ميت .  لخدلقائمة ا  في"    إعادة التأمين مدينةذمم اقساط التأمين و  قيمةفي    تدني  صمخص"  نهاأ  علی  لقيمةا  في  التدني  رةخسا  لتسجي 

أو تحويل    المدين  دصي رلا  بيع  دعن   دةعا  ونيک  ذيلا  رألم، وهو االمدين  دصي رلا  نهام  يتكون  لتيا  يةدلتعاقا  وق لحقا  في  کةرلشا  متتحک  ال  مادعن   ينةدلما

ضمن نطاق المعيار الدولي   تندرج  7و  6  . الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاحلمستق  ث ثالطرف    لیإ  دصي ر بال  لمتعلقةا  يةدلنقا  تفقادلت ا  جميع

 "عقود التأمين".  4للتقرير المالي رقم 
 

 ستثمارات اإل 10- 3- 3

. يتم قيد الموجودات المالية  ستثماراتمرتبطة باإل  الشراءمبدئياً بالتكلفة بإعتبار وجود القيمة العادلة متضمنة نفقات  ستثماراتتسجيل جميع اإليتم 

في حالة عدم تسجيل جميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة في قائمة الدخل، باإلضافة إلى تكاليف العمليات التي تعود بشكل   العادلة،مبدئياً بالقيم  

 . للشراءمباشر 
 

بناء على أسعار األدوات المالية المدرجة في السوق أو القيم العادلة التقديرية. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود   ستثماراتيتم تحديد القيم العادلة لإل

 التي عليها عمولة محملة بناء على التدفقات التقدية المخصومة بإستخدام عمولة للبنود بخصائص شروط ومخاطر مماثلة. 
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 )تتمة( اإلستثمارات  3-3-10
 

 ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ا ( أ
 

قائمة الدخل يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت بغرض المتاجرة أو تم تسجيلها من قبل اإلدارة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 عند االعتراف األولي. اإلستثمارات المصنفة بغرض المتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في

 قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. ويتم تسجيل جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل. 
 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا کانت يفي بالمعايير المبينة   محتفظ بهكثمار  االست   تصنيفيمکن  

 باستثناء أدوات حقوق الملکية التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال يمکن قياس قيمتها العادلة   39في معيار المحاسبة الدولي رقم  

 بصورة موثوق بها.
 

قة والتصنيف يتم تصنيف االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان من الممكن قياس القيمة العادلة لالستثمار بصورة موثو 

إثبا يتم  للشركة.  الموثقة  وفقًا لالستراتيجية  الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  بها  المصنفة كاستثمارات  كاستثمارات محتفظ  ت االستثمارات 

يتم إعادة قياس هذه االستثمارات بالقيمة   ذلك،والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع. بعد    بالتكلفة،بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبدئياً  

إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف    ،التعامالت. مصاريف  الدخل  قائمةالعادلة، مع تسجيل جميع التغييرات في القيمة العادلة في  

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

الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة    المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 . الدخل في قائمة الدخل
 

 محتفظ بها حتى االستحقاق  (ب
 

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

لة بما في ذلك اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئيًا بالقيمة العاد

القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ   تدنيتكاليف المعاملة المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص  

يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه اإلستثمارات في قائمة    .الفعالة  الفائدة  طريقةفي اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام  

   قيمته. تدنيالدخل عند استبعاد االستثمار أو 
 

 .تدني القيمة خسائردائم في قيمة اإلستثمارات في قائمة عمليات المساهمين  تدنييتم تعديل وإدراج أي 
 

 إستثمارات متاحة للبيع  (ج
 

ها حتى تاريخ االستحقاق أو األصول المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة لم يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ ب 

مثل القيمة  قروض ومدينين ، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ، والتي ت 

سها الحقًا بالقيمة العادلة. يتم إظهار التغيرات  العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى شراء االستثمار ويتم قيا

سائر المحققة  المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات كبند منفصل في قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل. يتم تسجيل المكاسب أو الخ

 من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة. 
 

 قائمةالدخل أو    قائمةخسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في    اويتم االعتراف بتوزيعات األرباح وإيرادات العموالت وأرباح  

 خسارة االستثمار. اوعمليات المساهمين ، كجزء من صافي دخل  - الدخل الشامل  
 

الدخل الشامل ذي الصلة ،   قائمةالعادلة لالستثمارات المتاحة للبيع واإلبالغ عنه في  يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة

 في القيمة.  تدنيكمصروفات 
 

  يتم تقدير القيمة العادلةتستند القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. 

 للبنود التي تحمل عمولة بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة. 
 

العادلة من ، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن اشتقاق القيم المدرجةبالنسبة لالستثمارات غير 

ها حيثما  األسواق النشطة ، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظت 

 ، فإن درجة من الحكم مطلوبة لتحديد القيم العادلة. ، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنًاكان ذلك ممكنًا
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 األدوات المالية  11- 3- 3
 

 اإلبتدائي والقياس الالحق القيد   –األدوات المالية  أ. 
 

 تتكون األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية.  
 

ومطلوب   تحت التسوية التأمين من مطالبات    يمعيدأقساط تأمين مدينة وحصة  ذمم  تتكون الموجودات المالية من نقد وما في حكمه وودائع مرابحة و

  معيدىل  ومبالغ مستحقة  تحت التسويةوذمم مدينة أخرى. تتكون المطلوبات المالية من مطالبات    إستثماراتمن معيدي التأمين ووديعة نظامية و

 ومطلوبات أخرى معينة.  وزيع فائض مستحق الدفعوت  حملة الوثائق مستحق اليالتأمين والوسطاء و
 

 تاريخ اإلعتراف 

مالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في مخصصات تعاقدية لألداة. يتم القيد بالطريقة المنتظمة لبيع وشراء أدوات 

أو المشتريات أو المبيعات المنتظمة هي مشتريات أو مبيعات ألدوات مالية تتطلب تسوية األداة ضمن الفترة المحددة بوجه عام بموجب النظام  

 اإلتفاق في السوق. 
 

 قياس األدوات المالية 

لة الموجودات تقاس كافة األدوات المالية إبتداًء بقيمتها العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف متزايدة تعود بشكل مباشر للشراء أو اإلصدار وذلك في حا

لذي من أجله تم والمطلوبات المالية وليس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يعتمد تصنيف األدوات المالية عند القيد األولي على الغرض ا

بالقيمة العادلة من خالل    إستثماراتقاً للقياس األولي، تسجل األدوات المالية بتكلفة مطفأة بإستشناء  حال.  خصائصهاشراء األدوات المالية وكذلك  

 قائمة الدخل تقيد بالقيمة العادلة. 
 

 إلغاء االعتراف باألدوات المالية  ب. 
 

 األصل المالي: 
 

 عند:يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية )أو، عندما يقتضي الحال، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتماثلة( 
 

 إنقضاء صالحية الحق في إستالم تدفقات نقدية من األصل المالي.  •

  دون تأخير   بالكاملو تولت اإللتزام بدفع التدفقات النقدية الواردة  قامت الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أ •

المكافآت لألصل، أو )ب( لم  و المخاطر جوهري الى طرف ثالث بموجب اتفاقية "مؤقتة"، وإما )أ( شركة حولت بشكل جوهري جميع 

   األصل، ولكن قد تم نقل السيطرة لالصل.الشركة بتحويل او االحتفاظ بشكل تدريجي بكافة مخاطر ومكافآت  تقم
 

، فإنها تقيم مدى االحتفاظ بمخاطر وعوائد الملكية في "مؤقتة"عندما حولت الشركة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو أبرمت اتفاقية  

عندما لم تحول أو تحتفظ تدريجياً بجميع مخاطر وعوائد األصل، ولم تحول السيطرة على األصل، يتم إثبات األصل إلى مدى  حال اإلحتفاظ بها.  

التزام مرتبط بها. يتم قياس األصل المحول واإللتزام المرتبط   إستمرارية الشركة في المشاركة في االصل. في هذه الحالة، تقوم الشركة أيضا بإثبات

تقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول في   اس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة.بها على أس

 د. الجزء األدنى من القيمة الدفترية األصلية لألصل، والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن أن يأخذ في اإلعتبار بأنه قد يطلب من الشركة السدا
 

 المطلوبات المالية 

 يتم إلغاء قيد مطالبة مالية عندما يتم اإلعفاء أو اإللغاء أو اإلنقضاء لإللتزام بموجب المطالبة. 
 

 ج. المقاصة 

قابل يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني  

في وقت واحد.  وتسوية المسؤوليةللتنفيذ في الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

- 24   - 

 

 السياسات المحاسبية )تتمة( . ملخص بأهم 3
 

 )تتمة(  -السياسات المحاسبية الهامة  3-3
 

 قيمة الموجودات المالية  تدني 12- 3- 3

قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. يعد   تدنيتقّيم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على  

جة لحدث أو أكثر حدث  القيمة نتي لتدني  القيمة إذا كان وفقط إذا كان هناك دليل موضوعي    متدنيةاألصل المالي أو مجموعة من موجودات مالية  

تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات    له  بعد القيد األولي لألصل المالي. )حدث خسارة متكبدة( وإذا كان

 القيمة في قائمة الدخل. في  تدنيالمالية يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه. إذا حدث هذه الحدث، يتم قيد أي خسارة 
 

 قد يشمل:  التدنيدليل 
 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ -

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

 أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛  الجهة المصدرةيصبح من المحتمل أن  -

 اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو  -

راف  مالحظة بيانات تشير إلی وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات المالية منذ اإلعت  -

 ه الموجودات، علی الرغم من أنه ال يمکن تحديد النقص مع األصول المالية الفردية في الشرکة، بما في ذلك: المبدئي بهذ

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

 دات.الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط بالتخلف عن سداد الموجو -

 
 النحو التالي: في القيمة على  التدنيفي الموجودات المالية، يتم تحديد   تدنيوجود خسارة   علىهناك دليل موضوعي  إذا كان

 

 للموجودات المالية.  القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة تدنيبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن  •

يستند   • المطفأة،  بالتكلفة  المدرجة  للموجودات  يتمالتدني  بالنسبة  التي  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  إلى  القيمة   في 

       خصمها بمعدل العمولة الفعلي األصلي.

 

ا أو  بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمارً 
 قيمتها.  تدنت قد   إستثماراتمجموعة 

 

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

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

ر التدفقات النقدية دخوله في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس عند تقدي 

في القيمة يمثل الخسارة   للتدنيالمستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل  

المعترف بها سابقًا  ستثماراتفي القيمة لتلك اإل تدنيالمتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة 

ث حدث  في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدو 

في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل    التدنيدخل الشامل، يتم عكس خسارة  القيمة في قائمة الدخل وقائمة ال  تدنيائتماني بعد إثبات خسارة  

 الشامل. 
 

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

القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل، أي أنه يتم تسجيل أي زيادة   تدنيالقيمة. ال يمكن عكس خسارة    تدنيموضوعياً على  

ي  ا سابقاً ففي القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخر فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف به

 الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل.
 

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

بتقيي  بين عوامل أخرى،  تقوم الشركة، من  العادلة  جوهريًا وفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم،  القيمة  فيه  م المدة أو المدى الذي تكون 

 لإلستثمار أقل من تكلفته.
 

القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد متدني  عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين  

ادة هيكلة  السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار الدين الجديد واحتمال إع

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

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

 بقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. المعترف بها سا
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 والمعدات   الممتلكات 13- 3- 3

في القيمة. تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل    تدنييتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر  

بلية المرتبطة بالبند الى أو يتم تسجيلها كأصل منفصل، حسب مقتضى الحال، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية المستق

يتم رسملة المصروفات المتكبدة لتحل محل عنصر من الممتلكات والمعدات التي يتم حسابها بشكل    الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة.

لى قائمة الدخل خالل السنة المالية يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى ع  منفصل ويتم شطب القيمة الدفترية للمكونات التي تم استبدالها.

 التي يتم تكبدها فيها.  
 

، ومشورة ، راجعت الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات. بناًء على تقييم فني مستقل2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

 الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات على النحو التالي: ، قامت من الفرق الفنية للشركة وممارسات السوق المماثلة
 

 2021 يوليو 1  من اعتبارا   2021  يونيو 30 حتى 

 السنوات  عدد 

 8 8                                    تحسينات على مباني مستأجرة

 10 10 أثاث وتجهيزات 

 10 -  4 4 حاسب آلي ومعدات مكتبية

 4 4 سيارات 

 

 1.2بمبلغ    2021ديسمبر  31المنتهية في نتج عن التغيير في األعمار اإلنتاجية المقدرة انخفاض في االستهالك وزيادة في الربح التشغيلي للسنة 

 مليون لاير سعودي. 
 

يتم فحص القيم الدفترية لألثاث والتجهيزات تتم مراجعة القيم المتبقية لألعمار وعمرها اإلنتاجي في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبًا.  

في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود    التدنيوالمعدات لمعرفة  

ردادها، يتم خفض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة التقديرية الممكن است 

 مخصوما منها تكلفة بيعها، أو القيمة قيد االستعمال.  العادلة،باعتبارها قيمتها 
 

 يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القيمة الدفترية وتدرج في "إيرادات أخرى، صافي" في قائمة الدخل. 
 

 األصول غير الملموسة  14- 3- 3

في  التدنيويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر  ملموسة المقتناة بشكل منفصل بالتكلفة.اليتم االعتراف االولي باالصول الغير 

 .في سنة تكبدها فة التطوير وتحمل على قائمة الدخلاي نفقات بخالف تكل قيمة االصل ان وجد.وفي حالة انتاج االصل داخليا اليتم رسملة
 

في القيمة عندما يكون هناك   تدني  لليتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدار عمرها االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها  

قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد   تتدنىمؤشر على أن األصل غير الملموس قد  

المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة   على األقل في نهاية كل فترة تقرير. تعتبر التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك

يتم االعتراف بمصروفات  ، حسب االقتضاءفي األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء التقديرات المحاسبية.  التعامل معها كتغييرات في  ، ويتم 

فقة مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. يتم اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل في فئة المصروفات المتوا 

ويتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس على أنها الفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل  

ار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية  االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند استبعاد األصل. يتم اختب 

 القيمة الدفترية.   تدني  ، وعندما تشير الظروف إلى احتمال  ، حسب االقتضاءغير المحددة لالنخفاض في القيمة سنويًا على مستوى وحدة توليد النقد
 

 :   األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية هي على النحو التالي
 

 السنة  صنف ال

 4 برامج الحاسوب  
 

 ، إذا كان ذلك مناسبًا. تتم مراجعة طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديل التغييرات
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 الشهرة  15- 3- 3

د والمطلوبات  يتم قياس الشهرة بشكل مبدئي بالتكلفة الزائدة عن القيمة العادلة للتعويض المسدد زيادة عن القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحدي 

بشكل سنوي   بالتدنيشهرة فيما يتعلق في القيمة متراكمة. تتم مراجعة ال  تدنيالشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسارة قياس المقتناة. بعد القيد األولي، يتم 

قيمة الشهرة من خالل تقييم   تدني في القيمة الدفترية. يتم تحديد  تدنيأو بشكل مستمر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف بأنه قد يحدث 

)أو مجموعة لنقد  ا  توليد  لوحدة  ( تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ المسترد  لنقداتوليد  )أو مجموعة من وحدات  لنقد  ا  توليدلوحدة  المبلغ المسترد  

في   تدني( تم تخصيص الشهرة لها، يتم قيد خسارة  لنقدا  توليدلنقد )أو مجموعة وحدات  ا  توليدلوحدة  ( أقل من القيمة الدفترية  لنقدا  توليدمن وحدات  

 القيمة ذات الصلة بالشهرة وذلك في فترات مستقبلية. تدني. ال يمكن عكس خسائر الدخلالقيمة في قائمة 
 

 عقود االيجار    16- 3- 3
 

 تعريف عقد اإليجار 

، يعتبر العقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق التحكم في استخدام أصل  16بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

مقابل. تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي عليه بناًء على التعريف الجديد لعقد اإليجار. عند ب محدد لفترة زمنية  

 ، اختارت الشركة تطبيق الوسائل العملية لتقييم أي المعامالت هي عقود إيجار. 16قارير المالية رقم االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد الت 
 

 كمستأجر 

، قامت الشركة مسبقًا بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي بناًء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار ، وكمستأجرتقوم الشركة بتأجير مكاتبها

، تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام 16جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  قد نقل  

 . المركز الماليأي أن هذه اإليجارات مدرجة في  - لمعظم عقود اإليجار  التأجير التزاماتو
 

في تاريخ بدء اإليجار. يقاس حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة ، وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا   تأجير  تاتعترف الشركة بموجودات حق االستخدام والتزام

القيمة ويتم تعديله مع بعض القياسات المعينة اللتزامات اإليجار. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدام القياس    تدنيأي استهالك متراكم وخسائر  

، مطروًحا ، وأي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف التفكيكالمعدل ألي مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدءاألولي اللتزام اإليجار  

 منها أي حوافز إيجار مستلمة. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االستخدام مع األخذ في االعتبار مدة عقد اإليجار.
 

التزام عق قياس  البدءيتم  تاريخ  في  دفعها  يتم  لم  التي  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  اإليجار مبدئيًا  باستخدام معدل االقتراض د  ، مخصومة 

يجار. يتم اإلضافي للشركة )إذا لم يكن معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار متاًحا(. تكلفة الفائدة على التزام اإليجار وتنخفض من خالل دفع اإل

، أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع أن إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن التغيير في مؤشر أو معدل

ؤكد بشكل معقول ، تغييرات في تقييم ما إذا كان خيار الشراء أو التمديد م، حسب االقتضاء، أويكون مستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية

حق    لموجودات أو خيار اإلنهاء مؤكد بشكل معقول عدم ممارسته. سوف يعترف المستأجر بشكل عام بمبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتعديل  

 االستخدام. 
 

ة بموجب معيار المحاسبة الدولي إلى حد كبير عن المحاسبة الحالي   16لم تتغير محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

والتمييز بين نوعين    17يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما في معيار المحاسبة الدولي  سوف  .  17

 من عقود اإليجار: عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي
 

 في الموجودات غير المالية  لتدني ا 17- 3- 3
 

صل مالي. في حالة وجود دليل، أو إذا تطلب األ قيمة    تدنيتجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير لمعرفة إذا كان هناك ما يشير إلى إحتمال  

ترداد هي القيمة العادلة سنوي للقيمة، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. إن قيمة األصل القابلة لالس  تدنياألمر إجراء إختبار  

لنقد بعد خصم تكاليف البيع أو قيمتها عند اإلستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديدها لألصل على حدة، ما لم يوفر األصل تدفقاً ا  توليدوحدة  لألصل أو  

لنقد عن قيمتها توليد اقيمة الدفترية لألصل أو وحدة  نقدياً داخلياً يكون مستقالً بشكل كبير عن الموجودات أو المجموعات األخرى. وعندما تزيد ال

القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لإلسترداد. ولتقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية التقديرية   متدنيالقابلة لالسترداد يعتبر األصل  

والمخاطر المرتبطة    الزمنية للنقودالمستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة  

يتم  األصل. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع يستخدم مصدر مالئم كأسعار السوق إن وجدت. في حالة عدم تحديد هذه المعامالت،ب 

رى متاحة خإستخدام طريقة تقييم مناسبة. تم تأييد تلك الطريقة بتقييمات متعددة وأسعار أسهم مدرجة للشركات التابعة للتداول العام أو لمؤشرات أ 

 للقيمة العادلة. 
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 )تتمة(  في الموجودات غير المالية التدني 17- 3- 3
 

نقد للشركة يتم تخصيص   توليدالقيمة على أساس موازنات مفصلة وحسابات متوقعة يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة    تدنيتضع الشركة حساب  

، موجودات أحادية لها. وبوجه عام تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة تترواح من ثالث إلى خمس سنوات. بالنسبة للفترات األطول 

الن  إثبات خسائر  يتم حساب معدل  السنة الخامسة.يتم  النقدية المستقبلية للمشروع بعد  العمليات  التدني  مو طويل األجل ويطبق على التدفقات  من 

 . المتدني المستمرة في قائمة الدخل في فئات المصروف متفقة مع وظيفة األصل 
 

 

في القيمة أو قد تنخفض في تاريخ كل تقرير. في حالة وجود دليل،   تدنيها خسارة  يتم تقييم الموجودات بخالف الشهرة، أو التي سبق أن حدث ل

السابقة إذا كان هناك تغير في اإلفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة   التدنيتقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لألسترداد. يتم فقط عكس خسارة  

إثبات آخر خسا تم  قد  أنه  القابلة لإلسترداد حيث  القابلة األصل  الدفترية لألصل عن قيمتها  القيمة  تزيد  العكس حتى ال  يتم حصر  إنخفاض.  رة 

بعد خصم االستهالك / اإلطفاء ، في حالة عدم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات   الدفترية.لإلسترداد وال تزيد عن القيمة 

 السابقة. 
 

 الصلة بالشهرة في فترات مستقبلية. قيد خسائر إنخفاض القيمة ذات ردال يمكن 
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  18- 3- 3
 

السعودية.  يتم تقييم المستحقات بالقيمة الحالية تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية  

ئتمان المتوقعة. للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة بالتقرير باستخدام طريقة وحدة اإل

لخبرة السابقة فيما يخص مغادرة الموظفين وفترات الخدمة. يتم خصم ، واريتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبا

، المماثلة  المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية السنة المالية مع سندات الشراء ذات الجودة العالية بالشروط والعمالت

. يتضمن ذلك وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل و  مقدرة.إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية ال

تراضات وبسبب تعقيد وصعوبة االحتساب واالفتراضات المتعلقة طويلة االجل، فان تحديد االلتزام المستحق للعاملين يتأثر بالتغيرات في هذه االف

 تم مراجعة هذه االفتراضات في كل القوائم المالية.  .كبير بشكل
 

ة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة والتغيرات  يتم دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعاد

 في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل. 
 

 المخصصات، ذمم دائنة ومستحقات.  19- 3- 3
 

أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها  انونيقيتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام ) 

يتم إثبات المطلوبات التي تتعلق بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للخسائر التشغيلية المستقبلية.  بشكل موثوق به. اليتم إثبات المخصصات  

 .من قبل المورد أم السواء تمت المطالبة بها مقابل بضائع أو خدمات مستلمة،  
 

 الزكاة  20- 3- 3
 

. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي  الزكاة والضريبة والجماركهيئة  تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألحكام  

المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. يتم  الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة  

، عند االنتهاء من التقييمات النهائية يتم احتسابها عند  ، إن وجدتالمبالغ اإلضافية المستحقة الدفعاستحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي.

 تحديد هذه المبالغ. 
 

 تقتطع الشركة ضرائب لبعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي. 
 

 النقد وما في حكمه  3-3-21
 

جاوز ثالثة واألرصدة لدى البنوك واإلستثمار في ودائع المرابحة التي لها فترة إستحقاق أصلية ال تت يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق  

 . أشهر من تاريخ الشراء
 

 ودائع المرابحة  3-3-22
 

المركز المالي بالقيمة العادلة وتقاس آلحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام تقيد إبتداًء ودائع المرابحة التي تزيد فترة إستحقاقها األصلية عن ثالثة شهور في قائمة  

 طريقة اإلنتاج الفعالة ناقصا أي إنخفاض في القيمة. 
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 مصاريف مدفوعة مقدما   3-3-23

ولكن تم سدادها بالفعل نقداً. تقيد المصاريف المفدوعة مقدماً إبتداًء كموجودات وتقاس بمبلغ    بعد  مصاريف لم يتم تكبدهادماً  قالمصاريف المدفوعة متمثل  

 حال إستهالكها أو إنقضائها مع مرور الوقت. في  قائمة الدخل  تحمل هذه المصاريف على ، الحقاً النقد المسدد 
 

 العمالت األجنبية  3-3-24

الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بأسعار  

مل. البنود غير بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي. تؤخذ جميع الفروق في قائمة الدخل والدخل الشا 

 التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام سعر الصرف كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم إعادة بيانها الحقًا.  النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة 
 

العادلة. يتم االعتراف   البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة

عامالت  بأرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع ضمن "الدخل اآلخر" في قائمة الدخل والدخل الشامل. نظًرا ألن م

 ليست كبيرة. الشركة بالعمالت األجنبية تتم بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي ، فإن أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
 

 المصروفات  3-3-25

 . عمومية وإدارية نظراً لطبيعة أعمال الشركة، تصنف كافة المصاريف المتكبدة كمصاريف
 

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة   3-3-26

لكين رئيسيين تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة والشركات التي يكونون فيها ما

 . وأي كيانات أخرى يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو يتأثرون بها بشكل جوهري
 

، ، بشكل مباشر أو غير مباشر موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة

 ، والمدير المالي للشركة. ويتألفون من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي
 

 التقارير القطاعية  3-3-27

تلك الخاص  التي تخضع منها لمخاطر ومكافآت تختلف عن  تعمل في أنشطة األعمال  التي  التشغيل عنصًرا مميًزا من مكونات الشركة  ة يعتبر قطاع 

ذلك ، فإن قطاع التشغيل يربح اإليرادات ويتكبد النفقات ولديه معلومات مالية منفصلة يتم تقييمها بانتظام من قبل صانع بالقطاعات األخرى. عالوة على 

 القرار التشغيلي الرئيسي. 
 

 :، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال على أساس المنتجات والخدمات ولديها قطاعات التشغيل التالية التي يجب اإلبالغ عنهاألغراض إدارية

  الطبي -

 المركبات  -

 الممتلكات  -

 الهندسة  -

 البحري -

 تأمين الحوادث    -
 

القر تم تحديد صانع  التشغيلي الرئيسي.  القرار  المقدمة إلى صانع  الداخلية  التقارير  تتماشى مع  التشغيل بطريقة  التشغيلي يتم اإلبالغ عن قطاعات  ار 

، باعتباره الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات اإلستراتيجية. يتم تقييم األداء  وتقييم أداء قطاعات التشغيل، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد  الرئيسي

، بشكل مختلف عن الربح أو الخسارة في البيانات المالية. لم تحدث معامالت ، من بعض النواحي القطاعي على أساس الربح أو الخسارة ، والتي يتم قياسها

، يتم تحديد أسعار التحويل بين قطاعات األعمال على أساس تجاري عادل بطريقة مشابهة للمعامالت  خالل العام. في حالة حدوث أي معاملة   بين القطاعات

على  عادها  مع أطراف أخرى. وبعد ذلك ستشمل اإليرادات والمصروفات والنتائج القطاعية تلك التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم بعد ذلك استب 

 . مستوى البيانات المالية للشركة
 

 طي النظامي االحتيا 28- 3- 3

حتى تقوم   النظامي٪ من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي  20وفقاً للنظام الداخلي للشركة، تقوم الشركة بتخصيص  

 االحتياطي غير متوفر للتوزيع.ان بتكوين احتياطي مساوي لرأس المال. 
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 القيم العادلة   29- 3- 3

ر القيمة العادلة للبنود تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدي 

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

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

يمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من السوق استنباط الق يمكن

اصة  القابلة للمالحظة حيثما أمکن ذلك، ولکن عندما يکون ذلك غير ممکن، فهناك حاجة إلستخدام الحکم في تحديد القيم العادلة. االفصاحات الخ

 .27لعادلة تم ايضاحها في إيضاح بالقيمة ا
 

 . نقد وما في حكمه 4

 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي: 

  

 

 م 2021

 الف لاير سعودي 

 م 2020 

 الف لاير سعودي 

     عمليات التأمين: 

 20  21  نقد في الصندوق 

 19,530  10,350  نقد لدى البنك 

 64,225  14,449  يضاح ادناه(  االاستثمارات في ودائع مرابحة )أنظر

  24,820  83,775 
     

     عمليات المساهمين: 

 3,354  6,292  نقد لدى البنك

 74,265  225,000  ودائع المرابحة مع استحقاق أقل من ثالثة أشهر

  231,292  77,619 

 161,394  256,112  جمالي  اإل
 

 سنويا(. %0.69م: 2020ديسمبر  31م )2021ديسمبر  31كما في سنويا  ٪0.67النسبة من عمولة كسب ودائع مرابحة في متوسط 
 

 . استثمارات ودائع مرابحة 5
 

 استثمارات في ودائع مرابحة تتألف من: 

 

 عمليات التأمين 

 م 2021

  الف لاير سعودي 

 م 2020 

  الف لاير سعودي 

 64,225  14,449 استثمار في ودائع بالمرابحة 

 (64,225)  ( 14,449) ( 4ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم  ناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها اقل من 

 -   - 

    عمليات المساهمين 

 74,000  225,000 استثمار في ودائع مرابحة 

 (74,000)  ( 225,000) ( 4ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم  ناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها اقل من 

 -   - جمالي  اإل
 

 االستحواذ.تمثل ودائع مرابحة في الودائع لدى البنوك المحلية ذات فترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ  (أ)

 .سنويا( ٪0.69: 2020) م2021ديسمبر   31سنويا كما في  ٪0.67هذه االستثمارات تعطي عائد بنسبة  ( ب )
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 صافي  –أقساط تأمين مدينة    .6
 

 تتألف أقساط التأمين المدينة من مبالغ مستحقة لألطراف مما يلي: 

 م 2021 

  الف لاير سعودي 

 م 2020 

  الف لاير سعودي 

 61,679  80,429 وثائق التأمينحملة 

 1,841  4,837 ( 29أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 85,266  63,520 

 (20,117)  ( 21,326) ( 1- 6)ايضاح  تدني ذمم مدينةمخصص 

 63,940  43,403 

 في االقساط المدينة خالل السنة:   تدنيحركة مخصص ال 1- 6

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 سعودي ألف لاير 

 24,862  20,117 يناير 1الرصيد في 

 (4,091)  1,204 مخصص / )عكس( خالل السنة  

 (654)  )5( دين معدوم

 20,117  21,326 ديسمبر   31الرصيد في 
 

 القيمة:  تدنيةتحليل أعمار ذمم االقساط المدينة غير م 2- 6

 قيمتها  تدنىمستحقة ولم ت   

 يوم  360اكثر من    يوم  360- 181  يوم  180-91  يوم   90إقل من    المجموع  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 4,357  3,834  2,764  52,985  63,940 م 2021ديسمبر   31

 4,006  2,086  5,205  32,106  43,403   م2020ديسمبر  31
 

فيما يتعلق بأقساط التأمين المستحقة، فإن خمسة    المستحقة تمثل جزء كبير من العمالء وغالبيتها داخل المملكة العربية السعودية.إن أقساط التأمين  

تتطلب شروط عمل الشركة بشكل عام دفع مبالغ وفقًا   ٪(.26:  م2020)م  2021ديسمبر    31٪ من الرصيد كما في  32عمالء رئيسيين يمثلون  

 متفق عليها مع العمالء.لشروط االئتمان ال
 

أقساط    ٪ من إجمالي 31عمالء( للشركة يمثلون أكثر من    أربعة:  م2020عتبر اإلدارة عمالئها الخارجيين حاملي وثائق تأمين أفراد. أربعة عمالء )ت 

 . ٪(39: م2020) م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تتبةالتأمين المك 
 

 صافي   –المستحق من معيدي التأمين   .7

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 16,798  34,093 جماليإالمستحق من معيدي التأمين، 

 (552)  ( 1,126) ( 1- 7)إيضاح ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها مخصص 

 16,246  32,967 اجمالي 
 

٪ 90المستحقة من معيدي التأمين بموجب اتفاقيات وصفقات اختيارية. ثالثة وسطاء إعادة تأمين يمثلون  تمثل هذه المطالبات صافي المطالبات  

 ٪( من إجمالي المبلغ المستحق من معيدي التأمين. 90: ثالثة يمثلون: 2020)
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 )تتمة(   صافي  –المستحق من معيدي التأمين   .7
 

 : تحصيلهاذمم مدينة المشكوك في حركة مخصص  1- 7

 

 م 2021 

  ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 528  552 يناير 1الرصيد في 

 24  574 مخصص خالل السنة  

 552  1,126   ديسمبر  31الرصيد في 

 

 القيمة:  تدنية مالغير  تحليل أعمار المستحق من معيدي التامين 2- 7
 

 قيمتها  تدنىمستحقة ولم ت   

 يوم  360اكثر من   يوم  360- 181  يوم 180- 91  يوم  90اقل من   المجموع  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
          

 357  499  4,097  28,014  32,967 م 2021ديسمبر   31في 

 180  67  5,928  10,071  16,246   م2020ديسمبر  31في 
 

 الشركة فقط في عقود إعادة تأمين مع أطراف ثالثة معترف بها وذات جدارة ائتمانية.تدخل 
 

 االستثمارات   . 8
 

 تتكون استثمارات عمليات المساهمين كما يلي:

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

    عمليات المساهمين 

    ( 1- 8 )إيضاحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 11,231  16,303 األوراق المالية  

 21,715  28,529 صناديق االستثمار 

 44,832  32,946 

 2,000  2,000   ريخ االستحقاقالمتحفظ بها لتااالستثمارات 

 1,923  1,923 (2- 8 )إيضاحاستثمارات متاح  للبيع 

 36,869  48,755   إجمالي
 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   1- 8
  

 فيما يلي حركة االستثمارات المصنفة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل: 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 
    

 41,425  32,946 يناير  1الرصيد في 

 (10,742)  - استبعادات خالل السنة  

 (1,899)  -   خالل السنةمحققة   خسائر

 4,162  11,886 أرباح غير محققة خالل السنة  

 32,946  44,832 ديسمبر 31الرصيد في 
 

مليون  32.95  :2020مليون لاير سعودي )  44.83  مبلغ تشمل محفظة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لعمليات المساهمين   (أ

 لاير سعودي( والتي تم استثمارها في صناديق االستثمار واسهم حقوق الملكية في المملكة العربية السعودية. 
 

تقييمها بالريال السعودي والدوالر االمريكي. ان كل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تم إدراجها.  ان هذه االستثمارات يتم   (ب 

 تستثمر المحفظة في االوراق المالية وصناديق االستثمار الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. 
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 )تتمة(   االستثمارات  .8

 

 

 للبيع  استثمار متاح 2- 8

من أسهم شركة نجم لخدمات التأمين )نجم(، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة غير مدرجة والتي صنفتها الشركة   ٪3.85تمتلك الشركة  

 كاستثمار متاح للبيع ويتم اثباتها بالتكلفة. 
 

 المخصصات الفنية  9
 

 المكتسبة صافي األقساط   1- 9

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 
    

 320,955  296,751 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 126,260  131,439 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة 

 428,190  447,215 

 ( 131,439)  ( 103,835) إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في نهاية السنة 
    

 315,776  324,355 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
    

 ( 103,589)  ( 77,363) أقساط التأمين المسندة 

 (33,197)  ( 37,666) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة في بداية السنة 

 (115,029 )  (136,786 ) 
    

 37,666  21,707 األقساط غير المكتسبة في نهاية السنة حصة معيدي التأمين من 

 (99,120)  ( 93,322) أقساط التأمين المسندة إلى معيدي التأمين 

 216,656  231,033 صافي األقساط المكتسبة 
 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  2- 9
 

 مما يلي: كونواالحتياطيات تت   تحت التسويةصافي المطالبات 
 م 2021 

 ألف لاير سعودي 
 م 2020 

 ألف لاير سعودي 
    

 29,850  40,950 مطالبات تحت التسوية 
 20,411  37,355 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها 
 1,311  12,273 ( 6- 9ح احتياطي عجز أقساط تأمين )إيضا

 2,770  4,672 ى فنية اخر  احتياطات
 95,250  54,342 

    يطرح: 
 10,295  11,596 مطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من 

 3,924  11,850 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها 
 23,446  14,219 

 40,123  71,804 واالحتياطيات   المطالبات تحت التسويةصافي 
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 الحركة في االقساط غير المكتسبة  3- 9

 مما يلي: كونالحركة في االقساط غير المكتسبة تت 
 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 الصافي   اعادة تأمين   إجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 93,773  ( 37,666)  131,439 يناير  1كما في 

 219,388  ( 77,363)  296,751 المكتتبة خالل السنة االقساط 

 ( 231,033)  93,322  ( 324,355) االقساط المكتسبة خالل السنة 

 82,128  ( 21,707)  103,835 ديسمبر 31كما في 

  

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الصافي   اعادة تأمين   إجمالي 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 93,063  (33,197)  126,260 يناير  1كما في 

 217,366  ( 103,589)  320,955 االقساط المكتتبة خالل السنة 

 ( 216,656)  99,120  ( 315,776) االقساط المكتسبة خالل السنة 

 93,773  (37,666)  131,439 ديسمبر 31كما في 

 وثائق تأمين مؤجلة  اليف اقتناءالحركة في تك 4- 9

 وثائق تأمين مؤجلة مما يلي:  اليف اقتناءالحركة في تك كونتت 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 
    

 9,322  8,615 يناير  1كما في 

 20,896  34,029 المتكبدة خالل السنة 

 (21,603)  ( 35,361) إطفاء خالل السنة 

 8,615  7,283 ديسمبر 31كما في 
 

 الحركة في عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة  5- 9

 الحركة في عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة مما يلي:  كونتت 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 
    

 6,008  6,531 يناير  1كما في 

 20,350  17,464 عمولة مدفوعة خالل السنة 

 (19,827)  ( 19,615) خالل السنة عمولة متكبدة 

 6,531  4,380 ديسمبر 31كما في 
 

 حركة في احتياطي عجز أقساط تأمين ال 6- 9
 

 الحركة في احتياطي عجز أقساط التأمين مما يلي: تكونت 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 
    

 3,801  1,311 يناير  1كما في 

 (2,490)  10,962 خالل السنة )عكس(  / مخصص 

 1,311  12,273 ديسمبر 31كما في 
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 )تتمة(   . المخصصات الفنية9
 

 أقساط إعادة تأمين مسندة  7- 9

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

    عامة  –إعادة تأمين مسندة  أقساط 

 84,921  57,298 المحلية إلى الشركات األجنبية إعادة التأمين وسطاء  -

 3,537  3,072 شركات إعادة التأمين األجنبية المباشرة  -

 1,640  1,586 محلية إعادة التأمين المحلية إلى الشركات الوسطاء  -

 970  499 المباشرة محليةشركات إعادة التأمين ال -

 62,455  91,068 

    حياة  –معيدي التأمين لألقساط المتنازل عنها  حصة 

 1,401  1,052 المحلية إلى الشركات األجنبيةإعادة التأمين وسطاء  -

 63,507  92,469 
 

   مصاريف فائض الخسارة 8- 9
 

 10,857  13,575  المحلية إلى الشركات األجنبيةإعادة التأمين وسطاء  -

 263  281 محلية المحلية إلى الشركات الإعادة التأمين وسطاء  -

 13,856  11,120 

 أخرى  وموجودات  . مصاريف مدفوعة مقدما  10

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

    عمليات التأمين 

 3,909  8,023 مصاريف مدفوعه مقدما 

 29,416  33,606 (2- 10و   1- 10)إيضاح   أخرى موجودات

 41,629  33,325 
    

    عمليات المساهمين 

 250  158 فوائد مستحقة وذمم مدينة اخرى 

 74  105 مصاريف مدفوعة مقدما 

 263  324 

 33,649  41,892 إجمالي مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات اخرى 
 

الجمارك هيئة الزكاة والضريبة واألخرى المبالغ التي دفعتها الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها    الموجوداتتشمل      10-1

، قدمت  لتجنب الغرامات. ومع ذلك  مليون لاير سعودي. تم دفع المبالغ إلى الهيئة  7.3بمبلغ    2019  و  2018اليتين  للسنتين الم  )"الهيئة"(

ل في الشركة اعتراضات على ربط الهيئة. تعتقد اإلدارة أن هناك أساًسا قويًا يقضي بإلغاء التقييم الذي رفعته الهيئة وإرجاع المبلغ بالكام

  الوقت المناسب.
 

مليون لاير سعودي كذمم مدينة لمطالبات طرف ثالث. المبلغ قابل لالسترداد   19.1تتضمن الموجودات األخرى استرداد مطالبات بمبلغ    10-2

 عمالء من األفراد والشركات. ومن طرف ثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

- 35   - 

 

 . عقود األيجار  11

 حق استخدام موجودات 11-1

 م 2020 م 2021 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   التكلفة: 

 4,803 4,803 يناير  1كما في 

 - - إضافات  

 4,803 4,803 ديسمبر 31كما في 

   

   اإلطفاء المتراكم : 

 1,068 2,160 يناير  1كما في 

 1,092 1,088 ( 24إطفاء السنة ) إيضاح 

 2,160 3,248 ديسمبر 31كما في 

 2,644 1,555 القيمة الدفترية  

 

 مطلوبات عقود التأجير  11-2

 : كما يلي 2021ديسمبر  31يناير و 1كما في  مطلوبات عقود التأجير

لدفع  الحد األدنى  

 الفائدة  االيجار 

القيمة الحالية للحد  

 لدفع االيجار األدنى 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   

 1,224 687 1,911 2021ديسمبر   31
    

 1,911 1,369 3,280 2021يناير  1

 كما يلي:   تأجيرال مطلوبات عقوداستحقاق كان ديسمبر،  31في 

 م 2020 م 2021 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 603 386 الجزء غير المتداول  

 1,308 838 الجزء المتداول  

 1,911 1,224 ديسمبر 31كما في الرصيد 

 كما يلي: م2021ديسمبر  31الحد األدنى لدفع اإليجار مع القيمة الحالية للحد األدنى لدفع اإليجار كما في 

  

 الحد األدنى لدفع اإليجار 

  للحد   الحالية  القيمة

 اإليجار  لدفع األدنى 

 سعودي   لاير ألف ألف لاير سعودي  
 48 75 أقل من سنة  

 1,176 1,836 أكثر من سنة 

 1,224 1,911 إجمالي الحد األدنى لدفع اإليجار  
 -  ( 687) نفقات مالية 

 1,224 1,224 القيمة الحالية للحد األدنى لدفع اإليجار 
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 ممتلكات و معدات . 12

تحسينات على مباني   

 مستأجرة 

 ألف لاير سعودي 

 وتجهيزات أثاث  

 ألف لاير سعودي 

حاسب آلي  

 ومعدات مكتبية 

 ألف لاير سعودي 

 سيارات 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي 

  : ةالتكلف
 

 
 

 

 17,710 277 11,416 2,254 3,763 م 2020يناير  1في كما 

 3,220 -- 2,562 356 302 خالل السنة  إضافات 

 ( 95) -- -- ( 95) -- إستبعادات خالل السنة 

 20,835 277 13,978 2,515 4,065 م 2020ديسمبر  31في كما 

 7,124 --  7,097 - 27 خالل السنة  إضافات 

 27,959 277 21,075 2,515 4,092 م 2021ديسمبر  31في كما 
      

      االستهالك المتراكم 

 12,251 248 6,519 1,979 3,505 م 2020يناير  1في كما 

 2,250 14 2,091 73 72 ( 24المحمل للسنة )اإليضاح 

 ( 94) -- -- ( 94) -- إستبعادات خالل السنة  

 14,407 262 8,610 1,958 3,577 م 2021يناير  1في كما 

 432 15 233 84 100 ( 24المحمل للسنة )اإليضاح 

 14,839 277 8,843 2,042 3,677 م 2021ديسمبر  31في كما 
      

      القيمة الدفترية صافى 

 13,120 - 12,232 473 415 م 2021ديسمبر   31في كما 

 6,429 15 5,368 558 488 م 2020ديسمبر  31في كما 

 . االصول غير الملموسة 13

 
 برامج الكمبيوتر 

رأسمالية   أعمال 

 اإلجمالي  تحت التنفيذ 

 لاير سعودي   ألف ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   

    التكلفة: 

 10,639 3,569 7,070 م 2020يناير  1الرصيد في 

 3,171 -  3,171 خالل العام   إضافات 

 -  (3,569) 3,569 محولة من أعمال رأس مالية تحت التنفيذ 

 13,810 - 13,810 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 7,639 - 7,639 إضافات خالل العام  

 ( 3,786) - ( 3,786) إستبعادات خالل العام 

 17,663 -  17,663 م2021ديسمبر  31الرصيد في 
    

    اإلطفاء المتراكم:  

 4,775 -  4,775 م 2020يناير  1الرصيد في 

 1,414 -  1,414 (  24إطفاء السنة )إيضاح 

 6,189 - 6,189 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 1,848 - 1,848 ( 24إطفاء خالل العام )إيضاح 

 8,037 -  8,037 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

    صافي القيمة الدفترية:  

 9,626 -  9,626 2021ديسمبر   31

 7,621 -  7,621 2020ديسمبر  31
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 وديعة نظامية .  14

  م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 20,000  75,000 وديعة نظامية 

  

٪ من رأس مالها 10، قامت الشركة بإيداع مبلغ يعادل    البنك المركزي السعودي )"ساما"(متطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن    بناء على (أ

بزيادة رأس مالها بمبلغ   2021. قامت الشركة خالل عام  سامامليون لاير سعودي في أحد البنوك المخصصة من قبل    20المدفوع والبالغ  

٪ من 15تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية، إال أن الشركة أودعت مبلغًا إضافيًا من الوديعة النظامية يعادل  مليون لاير سعودي و  300

مليون لاير   75مبلغ    2021ديسمبر    31كما في    رصيد الوديعة النظاميةمليون لاير سعودي. بلغ    45رأس مالها الجديد المدفوع والبالغ  

وال يمكن سحب هذه الوديعة  ـ ساما  لاير سعودي(. الدخل المستحق على هذه الوديعة مستحق الدفع ل  مليون  20:  2020ديسمبر    31سعودي )

 . سامادون موافقة 

 

أفصحت الشركة عن العمولة   ،2016مارس  1المؤرخ  التعميمبموجب  البنك المركزي السعودي )"ساما"( لتعليمات الواردة من ا علىبناء   (ب 

 في هذه البيانات المالية. كموجودات ومطلوبات 2020و 2021ديسمبر  31المستحقة على الوديعة النظامية كما في 

 

 . المستحق لحملة وثائق التأمين 15
 

تأمين محددين. إن رصيد   التأمين من المطالبات المستحقة لحملة وثائق  : خمسة حملة  2020خمسة حملة وثائق )يتمثل المستحق لحملة وثائق 

 .م 2021ديسمبر  31٪( من الرصيد المستحق لحملة وثائق التأمين كما في 34: 2020) ٪21وثائق( يمثلون 

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى . 16
 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

    عمليات التأمين 

 985  1,812 المصاريف المستحقة 

 312  4,979 ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 309  309 ( 29أطراف ذات العالقة )إيضاح  إلىالمستحق 

 904  1,701 ورش  إلى كراجات و  المستحق

 8,761  9,587 مطالبات مستحقة ألطراف ثالثة

 12,928  1,204 مطلوبات أخرى 

 19,592  24,199 

    عمليات المساهمين 

 2,300  2,539 المستحقة المصاريف 

 2,539  2,300 

 26,499  22,131   جمالياإل
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   التزامات المنافع المحددة للموظفين  . 17

 م 2021  

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 4,171  5,157  التزامات المنافع المحددة للموظفين
 

بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم إجراء المستحقات وفقاً للتقييم االكتواري  لموظفيها  منافع محددة  تدير الشركة خطة  

لحركة في  بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات المستحقة عند استحقاقها. المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي وا

 بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي:  االلتزام خالل السنة
 

 الحركة في التزامات المنافع المحددة 17-1

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 4,852  4,171 يناير  1في  كما

 635  1,858 المحمل على قائمة الدخل 

 (797)  667 )الخسارة(  / ىالمحمل على الدخل الشامل األخر

 (519)  ( 1,539) المدفوعة خالل العام  المنافع

 4,171  5,157 ديسمبر 31 كما في
 

 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  17-2

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 4,852  4,171 يناير 1القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في 

 473  988 الحالية تكاليف الخدمة 

 162  870 التكاليف المالية

 (797)  667 اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة األرباح / )الخسائر(

 (519)  ( 1,539) المدفوعة خالل العام  المنافع

 4,171  5,157 ديسمبر 31القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة كما في 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 17-3

   ما بعد التوظيف: منافعتم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزام 
 

 م 2020  م 2021 
    

 ٪ 3.2  % 3.2 معدل خصم التقييم

 ٪5  %5 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 

 تحليل الحساسية  17-4

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

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 4,171  5,157 الحالي 

    معدل خصم التقييم

 4,268  4,441 ٪0.5زيادة بنسبة  - 

 4,633  4,820 ٪0.5إنخفاض بنسبة  - 
    

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 

 4,630  4,817 ٪0.5زيادة بنسبة  - 

 4,267  4,440 ٪0.5إنخفاض بنسبة  - 

 . سنة( 4.2: 2020) ةسن  4.2هو  2021ديسمبر  31ا في المحددة كم نافعمتوسط مدة التزام خطة الم

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

- 39   - 

 

 الدفع  فائض التوزيع مستحق . 18

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 9,038  8,742 يناير  1في  كما

 1,043  - إجمالي الدخل العائد إلى عمليات التأمين خالل السنة 

 (1,339)  ( 4) التأمين وثائقالفائض المدفوع لحملة 

 8,742  8,738 ديسمبر 31في  كما
 

 الزكاة   .19

 وي الزك   الوعاء 19-1

 ديسمبر على أساس ما يلي:  31كما في  وعاء الزكويحساب ال تم 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 202,165  314,768 الملكية حقوق 

 (10,419)  ( 7,932) مخصص إفتتاحي وتعديالت 

 (75,502)  ( 158,192) صافي القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل 

 148,644  116,244 

 8,321  ( 62,085) )الخسارة(/الدخل المعدل للسنة 

 124,565  86,559 الوعاء الزكوي 
    

 3,114  2,164 الزكاة المستحقة  

 

 الزكاة  مخصص 19-2
 

المالية ذات الصلة. فيما يلي تعود الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة بشكل أساسي إلى بعض التعديالت لتتوافق مع األنظمة  

 حركة مخصص الزكاة للسنة: 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي  

 3,342  3,268 يناير 1الرصيد في 

 3,114  2,164 المحمل خالل السنة 

 1,995  537 مخصص لسنوات السابقة  

 (5,183)  ( 3,682) المسدد خالل السنة 

 3,268  2,287 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 الزكوي  الوضع 19-3
 

 وحصلت على شهادات الزكاة ذات الصلة.  2020إلى  2016ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لألعوام من 
 

بعد التوصل إلى تسوية نهائية للزكاة وضريبة االستقطاع  ، 2015إلى   2010ديسمبر  31نوات من أنهت الشركة وضع الزكاة واالستقطاع للس

 لاير سعودي في لجنة تسوية المنازعات.   2,846,754بمبلغ 
 

االستقطاع   معالجة ضريبة  نفس  لتطبيق  الهيئة  موافقة  على  الشركة  فقد حصلت  االفصاح،  مع  يتناسب  وتسوية ضريبة  بما  اعاله  للسنوات 

 لاير سعودي.  1,805,884االستقطاع االضافية بقيمة 
 

  2018إلى    2016ديسمبر    31للسنوات المنتهية في    وضريبة االستقطاعربط الزكاة  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(  أصدرت  

قامت الشركة بتسديد الزكاة وضريبة االستقطاع   لاير سعودي. 19,934,125وغرامة تأخير قدرها  استقطاعوضريبة وطالبت بزكاة إضافية  

اعتراض الشركة.    الهيئةروق المتبقية. رفضت  لاير سعودي واعترضت على الف  1,994,738وغرامة التأخير المتعلقة بها بمبلغ إجمالي قدره  

المخالفات الضريبية والنزاعاتقامت الشركة بتصعيد االعتراض المذكور إلى   الفصل في  تم تحديد جلسة  لجنة  ، لتخصيص جلسة استماع. 

 . 2022يونيو  12استماع في 
 

لاير    1,386,080بالتزام زكوي إضافي بمبلغ    ت وطالب   2020و    2019ديسمبر    31الربط الزكوي للسنوات المنتهية في    الهيئةأصدرت  

 . التقييم المعدل حتى اآلن تصدر الهيئة سعودي. اعترضت الشركة على كامل التقييم. لم
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 رأس المال .   20

 

مليون   20م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي. )  10مليون سهم، قيمة كل سهم    50مليون لاير سعودي ويتكون من    500يبلغ رأس مال الشركة  

 :. يخضع مساهمي الشركة لضريبة الزكاةلاير سعودي( تم االكتتاب فيه على النحو التالي 10سهم قيمة كل سهم 
  

 م 2020  م 2021 

 المبلغ  نسبة التملك   المبلغ  نسبة التملك  
      

 75,800 ٪ 35  75,000 % 15 المساهمون المؤسسون 

 124,200 ٪ 65  425,000 % 85 إكتتاب عام

 100% 500,000  100 ٪ 200,000 
 

  اصدار أسهم ملكية  مليون لاير سعودي من خالل  500مليون لاير سعودي إلى    200، استكملت الشركة زيادة رأس المال من  2021خالل عام  

 مليون لاير سعودي. 300 بقيمة
 

 االحتياطي النظامي  . 21
 

من صافي دخل المساهمين )بعد خصم الخسائر المرحلة( لتكوين احتياطي   ٪20خصممن متطلبات أنظمة التأمين السعودي يجب    70وفقاً للمادة  

  متراكمة   خسائر  لديها  الشركة  أنمن رأس المال المدفوع. لم يتم تكوين أي احتياطي خالل السنة حيث    ٪100نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي نسبة  

 . 2021 ديسمبر 31 في كما
 

 إدارة رأس المال  .22
 

تدير الشركة متطلبات   ن قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة العوائد للمساهمين.تحدد األهداف م

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

الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، رأس المال  

 قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات االرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم. 
 

"ساما" الخاصة بمتطلبات   البنك المركزي السعوديطبق متطلبات  تدير الشركة رأس مالها لتتأكد أنها قادرة على اإلستمرار في ممارسة نشاطها وت 

اهمين رأس مال بينما تزيد من عوائد المساهمين إلى الحد األعلى من خالل التوازن وحقوق المساهمين. تتكون بنية راس مال الشركة من حقوق المس

في  ساماوفقًا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها لنظامي واألرباح المبقاة. العائدة إلى حملة األسهم التي تتكون من رأس المال المدفوع واإلحتياطي ا

من الئحة التأمين التنفيذية التي توضح بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه ، يجب على الشركة الحفاظ على هامش المالءة    66المادة  

 : ـ سامايعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية ل
 

 .سعودي مليون لاير100متطلبات الحد االدني لرأس المال مبلغ  ▪

 هامش مالءة لالقساط.  ▪

 هامش مالءة للمطالبات.  ▪
 

 ديسمبر   31تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش المالءة المالية. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في   

 131.73مليون لاير سعودي وخسائر متراكمة قدرها    2.17مليون لاير سعودي واحتياطيات قانونية بقيمة    500من رأس مال مدفوع قدره    2021

بمبلغ    200: رأس مال مدفوع قدره  2020مليون لاير سعودي ) قانونية  احتياطيات  مليون لاير سعودي وخسائر   2.17مليون لاير سعودي، 

في رأي مجلس اإلدارة، أن الشركة امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال   مليون لاير سعودي( في بيان المركز المالي.  40.14متراكمة قدرها  

 المعلومات التالية تلخص الحد األدنى من رأس المال التنظيمي للشركة:  المفروضة من الخارج خالل هذه الفترة المالية.
 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 لاير سعودي ألف 

 108,236  288.560 رأس المال المتوفر 

 ( 100,000)  ( 100.000) الحد األدني من رأس المال التنظيمي

 8,236  188.560 فائض رأس المال 
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 . إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 23

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

     منشآت  

 
 صغير

ألف لاير  

 سعودي

 

 متوسط 

لاير  ألف 

 سعودي

 

 كبير 

ألف لاير  

 سعودي

 

إجمالي  

 المنشآت 

ألف لاير  

 سعودي

 

 أفراد 

ألف لاير  

 سعودي

 

إجمالي أقساط 

التأمين المكتتبة 

 ألف لاير سعودي

 60,224  402  59,822  28,546  18,973  12,303 طبي 

 176,867  96,900  79,967  57,586  16,016  6,365 مركبات

  حوادث   ، ممتلكات

 أخرىو

5,423 
 

8,568 
 

42,621 
 

56,612 
 

1,535 
 

58,147 

 1,513  --  1,513  685  164  664 حياة 

 296,751  98,837  197,914  129,438  43,721  24,755 االجمالي  

 

 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

     منشآت  

 صغير 

ألف لاير   

 سعودي

 متوسط  

ألف لاير  

 سعودي

 كبير 

ألف لاير  

 سعودي

 إجمالي المنشآت  

ألف لاير  

 سعودي

 أفراد   

 ألف لاير سعودي 

إجمالي أقساط   

التأمين المكتتبة  

 ألف لاير سعودي 

 62,414  77  62,337  33,143  11,792  17,402 طبي 

 189,844  92,208  97,636  84,925  5,508  7,203 مركبات

  حوادث   ، ممتلكات

 أخرىو

6,185 
 

6,584 
 

51,687 
 

64,456 
 

2,076 
 

66,531 

 2,166  --  2,166  1,188  161  817 حياة 

 320,955  94,361  226,595  170,943  24,045  31,607 االجمالي  
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 المصاريف العمومية واإلدارية.  24

 

 م 2021

  ألف لاير سعودي 

 م 2020

 ألف لاير سعودي 

    عمليات التأمين: 

 42,239  46,139 تكاليف موظفين

 1,380  2,103 رسوم نظامية 

 3,747  6,913 صيانة واصالحات 

 2,250  432 ( 12اصول ثابتة )ايضاح  استهالك

 1,414  1,848 (13اصول غير ملموسة )ايضاح  إطفاء 

 1,092  1,088 ( 11إطفاء أصول حق االستخدام )

 5,127  4,380 مهنيةأتعاب 

 2,619  4,218 مصروفات تسويقية 

 644  588 تأخير  توغراما  ضريبة استقطاع

 2,736  2,479 مصروف ضريبة قيمة مضافة  

 8,692  8.067 اخرى 

 78,255  71,940 

    عمليات المساهمين: 

 1,301  986 وقانونية  مهنيةأتعاب 

 2,507  2,592 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمصاريف ذات الصلة  

 340  302 أخرى 

 3,880  4,148 

 76,088  82,135 جمالي  اال  

 

 إيرادات أخرى  .  25

                                       
 م 2021

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 -   2,343 ( 1- 25)ايضاح  19- حصة من الفائض من منتج السفر وكوفيد

 713  - حصة من فائض صندوق المنافذ                     

 1,539  428 دخل من خدمات الطرق 

 -   91 دخل االستثمار

 508  316 توزيعات ارباح 

 4,844  - أخرى 

 7,604  3,178   جمالياال
 

 ( 1- 25)ايضاح   19- كوفيدحصة من الفائض من منتج السفر و 25-1

-كوفيدشركة تأمين أخرى )يشار إليها مجتمعة باسم "شركات التأمين المشاركة"( اتفاقية منتج السفر و  12، وقعت الشركة مع  2021أبريل    6في   

. تتعلق االتفاقية 2021أبريل    6من  والتي تسري اعتباًرا    19-كوفيدالمتعلقة بالتأمين اإللزامي على السفر باإلضافة إلى التغطية المتعلقة بـ    19

لمسافرين إلى الخارج. االتفاقية لمدة عامين وقابلة للتجديد تلقائيًا لفترة أو فترات مماثلة وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية.  بتأمين المواطنين السعوديين ا

 هي كما يلي:  19-كوفيدالشروط الرئيسية التفاقية منتج السفر و 
 

 بة كرسوم إدارية ؛  ت اإلجمالية المكت  19-كوفيد٪ من أقساط السفر و2.5تحصل الشركة على  -

تقوم الشركة بتوزيع صافي الفائض بعد خصم جميع المصاريف على شركات التأمين المشاركة وفقاً لألنظمة والتعاميم الصادرة عن  -

ة  البنك المركزي السعودي )"ساما"( في هذا الشأن. يتناسب الفائض القابل للتوزيع على شركة التأمين التعاوني وشركات التأمين المشارك

 .19-كوفيداألخرى في نسبة المشاركة في منتج السفر و
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 جدول تطور المطالبات . 26
 

مركز  قائمة  عنها لكل سنة من السنوات المتعاقبة بتاريخ كل    و غير المبلغيبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة  

 ات. مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالب   ،مالي

اتية، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لكي يتم حمايتها ازاء تطورات المطالبات المستقبلية غير الم

حيث لم يتم تطوير تجربة المطالبات    2016إن توقعات المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها المتعلقة بالتزامات المطالبات للسنوات منذ بداية  

 تطويرا كامال.
 

 يمتد التحليل الثالثي للمطالبات على أحداث السنوات لعدد من السنوات المالية.
 

السنوات   سنة الحادث 

 المجموع  م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 السابقة 

 134.376 104.721 90.389 73.236 291.557 الحادث  سنة الفي نهاية 
 

204.664 898.943 

 1.297.666 264.089 174.732 152.634 141.774 112.186 452.251 بعد سنة

 1.357.564 268.152 182.054 155.792 147.819 119.758 483.989 بعد سنتين 

 1.373.900 268.990 182.885 157.514 149.313 119.949 495.249 بعد ثالث سنوات 

 1.376.706 269.092 183.046 158.083 149.722 120.389 496.374 بعد أربع سنوات

 1.379.816 269.027 183.018 158.099 149.759 122.144 497.769 بعد خمس سنوات 

 1.381.793 268.981 182.930 158.081 149.741 122.126 499.934 بعد ست سنوات 

 1.381.922 268.968 182.919 158.076 149.738 122.121 500.100 بعد سبع سنوات
        

مدفوعة   مطالبات نهائية

 1.381.922 268.968 182.919 158.076 149.738 122.121 500.100 )تقديرية( 

مطالبات تراكمية  

 1.303.617 204.664 174.732 155.792 149.313 120.389 498.727 مدفوعة 

لم يتم   متكبدةمطالبات 

 78.304 64.304 8.187 2.283 425 1.732 1.373 االبالغ عنها 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   .27

الحصول عليه لبيع أصل أو سداده لتحويل إلتزام في معاملة منتظمة بين مشاركين في األسواق في تاريخ القياس. القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم  

 يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض ان معاملة بيع االصل او تحويل اإللتزام يحدث اما: 

 في السوق الرئيسي لألصل او اإللتزام، أو •

 سوق مماثل للموجودات أوالمطلوبات.في غياب السوق الرئيسي، في أفضل  •
 

 .المدرجة في هذه القوائم الماليةالقيمة العادلة لالدوات المالية في قائمة المركز المالي التختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية 
 

 تحديد القيمة العادلة لالدوات المالية على شكل تسلسل هرمي  
 

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

 المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة أو مطابقة لها والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.  
 

للموجودات والمطلوبات المالية المتماثلة او طرق تسعير أخرى والتي تكون فيها جميع المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة   

 المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق. 
 

 المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.  
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 )تتمة(   العادلة لألدوات الماليةالقيمة  .27
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  

ة العادلة فى  الجدول التالي يوضح القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، متضمناً مستوى األدوات المالية المقيمة بالقيم

ي حالة أن القيمة التسلسل الهرمي. وال تتضمن معلومات عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة ف

م، اليوجد أداة مالية مملوكة للشركة تم تقييمها بالقيمة العادلة، باستثناء اإلستثمارات 2021  ديسمبر  31الدفترية قريبة نسبياً من القيمة العادلة. في  

 المقيمة بالقيمة العادلة.  

 العادلة  القيمة   

 م 2021ديسمبر  31

 القيمة الدفترية 

 ألف لاير سعودي 

 المستوى االول  

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني  

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثالث  

 ألف لاير سعودي 

 االجمالي  

 ألف لاير سعودي 

          عمليات المساهمين 

بالقيمة   مدرجة  إستثمارات 

 العادلة من خالل قائمة الدخل 
         

 16,303  --  --  16,303  16,303 المالية   األوراق  -

 28,529  --  28,529  --  28,529 األستثمار صناديق -

          للبيع  متاحة استثمارات

 1,923  1,923  --  --  1,923 المالية األوراق  -

 2,000  2,000  --  --  2,000 اريخ االستحاق محتفظ بها لت 

 48,755  16,303  28,529  3,923  48,755 

 

 القيمة العادلة    

 م 2020ديسمبر  31

 القيمة الدفترية 

  ألف لاير سعودي 

 المستوى االول 

  ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني

  ألف لاير سعودي  

 المستوى الثالث 

  ألف لاير سعودي  

 االجمالي 

 ألف لاير سعودي 

          عمليات المساهمين 

 11,231  --  --  11,231  11,231 األوراق المالية   -

 21,715  --  21,715  --  21,715 األستثمارصناديق  -

بالقيمة   مدرجة  إستثمارات 

          العادلة من خالل قائمة الدخل 

 1,923  1,923  --  --  1,923 األوراق المالية  -

 2,000  2,000  --  --  2,000 محتفظ بها لتاريخ االستحاق 

 36.869  11.231  21.715  3.923  36.869 

 

إلى صافي قيم األصول التي أبلغ عنها مدير الصندوق واألسعار   الثانيعند المستوى  االستثمار صناديقتستند القيمة العادلة لالستثمارات في  .أ

مدرجة  إلى األسعار ال االولمتوفرة في تداول. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية في حقوق الملكية عند المستوى الاليومية 

 المتوفرة في تداول. 
 

مليون لاير سعودي( في    1.9:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1.9، تمتلك الشركة استثماًرا بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في   . ب

متاح للبيع. يتم االحتفاظ بهذا االستثمار كجزء من عمليات المساهمين في الشركة ويتم إدراجه بالتكلفة في حالة عدم وجود   قيماستثمار غير م

 . دقيقأسواق نشطة أو وسائل أخرى لقياس القيمة العادلة بشكل 
 

. باالضافة  م2020ديسمبر    31منتهية في  والسنة ال  م2021ديسمبر    31لم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنوات المنتهية في   .ج

 الى ذلك، لم تحدث أي تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة من السنوات السابقة. 
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يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول قطاعات الشركة والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل مجلس إدارة الشركة  

السعودية.  العربية  المملكة  في  الشركة  لدى  التأمين  عمليات  جميع  تتم  وتقييمها.  للقطاعات  الموارد  تخصيص  أجل  من  رئيسي  قرار  كصانع 

 ارية، تم عرض النشاطات في ستة خطوط أعمال أساسية. وألغراض اد
 

تتم   يتم تنفيذ جميع عمليات التأمين للشركة في المملكة العربية السعودية. ألغراض إدارية ، تتم مراقبة العمليات في ستة خطوط عمل رئيسية.

اإلدارة    المعامالت بين قطاعات التشغيل وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية المبلغ عنها لمجلس

التشغيلية.   القطاعية على الموجودات والمطلوبات  الموجودات والمطلوبات  تشتمل  المختصر.  الدخل  بيان  الواردة في  تلك  تتوافق مع  بطريقة 

 م 2018ديسمبر 31اليوجد تغييرات في أساس التقسيم أوأساس القياس لربح أو خسارة القطاع منذ 
 

حكم في  وما  نقد  القطاع  موجودات  تشمل  مرابحة،  هال  ودائع  فى  بالصافي  ،إستثمارات  المدينة  التأمين  التأمين  ذمم   ،اقساط   المدينة،  معيدي 

 ً المدفوعة مقدما الشهرة، ودائع الممتلكات والمعدات  ،الموجودات األخرى،  المصاريف  الموجودات، موجودات غير ملموسة،  استخدام  ، حق 

ال تشمل مطلوبات القطاع المستحق لحملة وثائق   إدراجهم في موجودات غير مخصصة. .وبالتالي تمنظامية و دخل مستحق على ودائع نظامية 

التزامات عقود التأجير، فائض توزيع  ، المستحق لوسطاء التأمين، التزامات منافع الموظفين المحددة،  المستحق لمعيدي ووسطاء التأمين  التأمين، 

وبالتالي  صروف زكاة مستحق الدفع وايراد مستحق الدفع للبنك المركزي السعودي  ، م المصاريف المستحقة والمطلوبات االخرىمستحق الدفع،  

 تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير المخصصة. 
 

هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة ليست معروضه لصانع القرار التشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على  

م 2021ديسمبر    31البيانات القطاعية لمجلس إدارة الشركة للتقارير القطاعية لموجودات ومطلوبات الشركة كما في  تم تقديم    أساس مركزي. 

 م، وجميع إيراداتها ومصروفاتها وصافي )الخسارة( / الدخل للسنة المنتهية كما يلي:2020ديسمبر  31و
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 قائمة المركز المالي  

 
 
 
 
 
 

     عمليات التأمين       

 طبي م 2021ديسمبر  31كما في 

ألف لاير  

 سعودي

 مركبات  

ألف لاير  

 سعودي

 ممتلكات  

ألف لاير  

 سعودي

 هندسي  

ألف لاير  

 سعودي

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي

حوادث   

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي

إجمالي عمليات   

 التأمين 

ألف لاير  

 سعودي

عمليات   

المساهمين  

ألف لاير  

 سعودي

 اإلجمالي  

ألف لاير  

  وديسع

                  الموجودات 

حصة معيدي التأمين في االقساط غير  

 المكتسبة 

-  7,955  7,407  2,053  2,249  2,043  21,707  -  21,707 

المطالبات   في  التأمين  معيدي  حصة 

 القائمة 

-  2,049  251  469  4,610  4,217  11,596  -  11,596 

المطالبات  حصة   في  التأمين  معيدي 

 المتكبدة غير المبلغ عنها 

-  8,640  5  926  1,344  935  11,850  -  11,850 

مطالبات    حصة في  التأمين  معيدي 

 خسائر  الفائض 

4,342  150  -  -  -  400  4,892  -  4,892 

 7,283  -  7,283  530  266  241  1,036  4,755  455 تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة 

 581.722  394,064  187,658  -  -  -  -  -  - موجودات غير مخصصة 

 639.050  394,064  244,986  8,125  8,469  3,689  8,699  23,549  4,797 إجمالي الموجودات 

                  

                  المطلوبات 

 103,835  -  103,835  4,432  3,424  2,365  9,465  68,298  15,851 اقساط تامين غير مكتسبة 

 4,380  -  4,380  732  597  504  1,607  940  - عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة 

 40,950  -  40,950  9,974  6,042  503  360  13,450  10,621 المطالبات القائمة 

 37.355  -  37.355  1,034  1,598  1,005  17  25,336  8,365 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 12,273  -  12,273  -  -  -  -  8,582  3,691 مخصص عجز اقساط التأمين 

 4,672  -  4,672  306  224  200  702  3,083  157 إحتياطيات فنية اخرى 

 64.712  7.321  57,391  -  -  -  -  -  - مطلوبات غير مخصصة 

 268.177  7.321  260,856  16,478  11.885  4,577  12,151  119,689  38,685 إجمالي المطلوبات 
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 قائمة المركز المالي )تتمة(   

     عمليات التأمين        

 طبي     م           2020ديسمبر  31كما في 

ألف لاير  

 سعودي

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي

 ممتلكات  

ألف لاير  

 سعودي

 هندسي     

ألف لاير  

 سعودي

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي

حوادث   

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي

عمليات    إجمالي 

 التأمين 

 ألف لاير سعودي 

عمليات   

المساهمين ألف 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي  

لاير  ألف 

 سعودي

                  

                  الموجودات 

حصة معيدي التأمين في االقساط غير  

 المكتسبة 

-  18,416  10,364  3,478  3,161  2,247  37,666  -  37,666 

المطالبات   في  التأمين  معيدي  حصة 

 القائمة 

-  1,568  654  2,493  2,111  3,469  10,295  -  10,295 

المطالبات   في  التأمين  معيدي  حصة 

 المتكبدة غير المبلغ عنها 

245  5,198  (776 )  (125 )  (55 )  (563 )  3,924  -  3,924 

مطالبات    حصة في  التأمين  معيدي 

 خسائر الفائض 

-  443  -  -  -  -  443  -  443 

 8,615  -  8,615  582  285  325  1,207  5,299  917 تكاليف وثائق تامين مؤجلة 

 366,745  173,302  193,443  -  -  -  -  -  - موجودات غير مخصصة 

 427,688  173,302  254,386  5.735  5,502  6,171  11,449  30,924  1,162 إجمالي الموجودات 

                  

                  المطلوبات 

 131,439  -  131,439  5,091  4,118  3,885  11,372  88,637  18,336 اقساط تامين غير مكتسبة 

 6,531  -  6,531  660  755  651  2,394  2,071  - عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة 

 29,850  -  29,850  5,590  2,549  2,758  703  7,370  10,880 القائمة المطالبات 

 20,411  -  20,411  ( 725)  ( 163)  ( 153)  ( 987)  16,768  5,671 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 1,311  -  1.311  -  -  -  -  1,311  - مخصص عجز اقساط التأمين 

 2,770  -  2,770  231  137  127  171  1,959  145 إحتياطيات فنية أخرى 

 72,242  7,798  64,444  -  -  -  -  -  - مطلوبات غير مخصصة 

 264,554  7,798  256,756  10,847  7,396  7,268  13,653  118,116  35,032 إجمالي المطلوبات 
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 قائمة الدخل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي

 بحري

ألف لاير  

 سعودي

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي

 اإليرادات 
       

 296.751 12.461 14.119 4.169 28.911 176.867 60.224 إجمالي االقساط المكتتبة 

        ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة 

 ( 2,085) ( 184) ( 562) ( 336) ( 1,003) - - معيدي تأمين محليين  -

 ( 61,422) ( 5,954) ( 8,879) ( 3,255) ( 23,139) ( 20,195) - معيدي تأمين خارجيين  -

 ( 13,856) ( 773) ( 1,373) ( 214) ( 1,390) ( 3,820) ( 6,286) مصروفات فائض الخسارة 

 219,388 5,550 3,305 364 3,379 152,852 53,938 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

  االقساط غير المكتسبة،التغييرات في  

 11,645 455 ( 218) 95 ( 1,051) 9,879 2,485 صافي 

 231,033 6,005 3,087 459 2,328 162,731 56,423 صافي االقساط المكتسبة 

 19,615 2,360 5,821 1,476 4,906 5,052 - عموالت مكتسبة من  معيدي التأمين

 89 18 25 4 12 20 10 ى إيرادات اكتتاب اخر

 250,737 8,383 8,933 1,939 7,246 167,803 56,433 أجمالي اإليرادات 
        

        ومصروفات  إكتتاب تكاليف

 241,888 1,770 3,245 1,888 462 168,312 66,211 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 6,391 - - - - 4,558 1,833 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 

حصة   من  ناقصا:  التأمين  معيدي 

 المطالبات المدفوعة 

(8,020 ) (30,201 ) (334 ) (1,692 ) (2,554 ) (1,039 ) (43,840 ) 

 صافي المطالبات والمنافع األخرى    

 المدفوعة 

60,024 142,669 128 196 691 731 204,439 

 5,353 3,240 992 ( 232) 60 5,894 ( 4,601) التغيرات في المطالبات القائمة، صافي 

 التغيرات في المطالبات المتكبدة   

 9,021 261 363 107 224 5,127 2,939 ُمبلغ عنها، صافي الغير 

االخرى   والمنافع  المطالبات  صافي 

 218,813 4,232 2,046 71 412 153,690 58,362 المتكبدة 

اقساط   احتياطي  في  العجز  مخصص 

 التأمين  

3,691 7,271 - - - - 10,962 

 1,900 75 87 70 531 1,125 12 إحتياطيات فنية اخرى 

 35.361 1,528 1,324 519 3,102 26,815 2,073 تكاليف اقتناء وثائق تامين 

 267,036 5,835 3,457 660 4,045 188,901 64,138 إجمالي التكاليف والمصاريف اإلكتتاب 

 ( 16,299) 2,548 5,476 1,279 3,201 ( 21,098) ( 7,705) صافي ربح اإلكتتاب 
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 قائمة الدخل )تتمة( 

 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 طبي 

لاير   الف

 سعودي

 مركبات 

الف لاير  

 سعودي

 ممتلكات 

لاير   الف

 سعودي

 هندسي 

لاير   الف

 سعودي

 بحري

لاير   الف

 سعودي

حوادث  

 ومطلوبات 

لاير   الف

 سعودي

 المجموع 

 ألف لاير 

 سعودي 

صافي )خسارة( / دخل  

 ( 16,299) 2,548 5,476 1,279 3,201 ( 21,098) ( 7,705) اإلكتتاب 

)مصروفات( / إيرادات  

: أخرى تشغيلية          

  اقساط ذمم تدنيمخصص 

مدينة  تأمين        (1,204 ) 

  معيدي ذمم تدني مخصص

المدينة  التأمين        (574 ) 

وإدارية مصاريف عمومية         (82,135 ) 

 1,073       إيرادات عمولة على الودائع 

 11,886       ارباح إستثمارات غير محققة

أخرى إيرادات          3,178 

إجمالى مصروفات تشغيلية 

, صافي  أخرى   

      

(67,776 ) 

السنة  الخسارةصافي         (84,075 ) 

إجمالي الدخل العائد الى 

 عمليات التأمين 

      

- 

العائد   السنةصافي الخسارة 

 الى المساهمين قبل الزكاة 

      

(84,075 ) 

 ( 2.164)       للسنة  الزكاة مصروف

 ( 537)       الزكاة لسنوات سابقة   مصروف

 ( 86.776)       السنة  الخسارة صافي
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 قائمة الدخل )تتمة( 

 

 

 

 

 
 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 طبي  

ألف لاير  

 سعودي

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي

 بحري

ألف لاير  

 سعودي

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي

        اإليرادات 

 320,955 15,435 15,625 4,872 32,765 189,844 62,414 المكتتبة إجمالي االقساط 

        ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة 

 ( 2,610) ( 200) ( 603) ( 333) ( 1,474) -- -- معيدي تأمين محليين  -

 ( 89,859) ( 6,610) ( 11,389) ( 4,029) ( 28,388) ( 39,443) -- معيدي تأمين خارجيين  -

 ( 11,120) ( 723) ( 1,285) ( 200) ( 1,301) ( 3,575) ( 4,036) الخسارة مصروفات فائض 

 217,366 7,902 2,348 310 1,602 146,826 58,378 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

غير  االقساط  صافي  في  التغييرات 

 ( 710) 85 ( 65) ( 105) 137 ( 11,132) 10,370 المكتسبة 

 216,656 7,987 2,283 205 1,739 135,694 68,748 صافي االقساط المكتسبة 

 19,827 1,970 4,156 1,051 6,883 5,767 -- عموالت مكتسبة من  معيدي التأمين

 109 17 24 4 11 20 33 إيرادات اكتتاب اخري 

 236,592 9,974 6,463 1,260 8,633 141,481 68,781 أجمالي اإليرادات 

 185,673 6,461 3,720 701 3,617 125,488 45,686 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 9,143 -- -- -- -- 6,729 2,414 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 

من  التأمين  معيدي  حصة  ناقصا: 

 المطالبات المدفوعة 

(4.998 ) (24,930 ) (3,196 ) (635 ) (3,023 ) (5,126 ) (41,908 ) 

 صافي المطالبات والمنافع األخرى   

 المدفوعة 

43,102 107,287 421 66 697 1,335 152,908 

 275 44 116 174 ( 283) 939 ( 715) صافي التغيرات في المطالبات القائمة  

الغير  المتكبدة    المطالبات  التغيرات في 

 ( 6,624) ( 1,222) ( 886) ( 279) ( 847) ( 51) ( 3,339) ُمبلغ عنها، صافي 

االخرى  والمنافع  المطالبات  صافي 

 146,559 157 ( 73) ( 39) ( 709) 108,175 39,048 المتكبدة 

)عكس( / مخصص العجز في احتياطي 

 اقساط التأمين  

(2,355 ) 311 -- (376 ) (70 ) -- (2,490 ) 

 558 124 90 ( 244) 131 458 ( 1) إحتياطيات فنية اخرى 

 21,603 1,293 1,749 494 3,250 11,651 3,166 وثائق تامين تكاليف اقتناء 

 166,230 1,574 1,696 ( 165) 2,672 120,595 39,858 إجمالي التكاليف والمصاريف اإلكتتاب 

        

 70,362 8,396 4,767 1,425 5,961 20,890 28,923 صافي ربح اإلكتتاب 
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 التقارير القطاعية )تتمة( . 28
 

 قائمة الدخل )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 طبي  

لاير   الف

 سعودي 

 مركبات 

الف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

لاير   الف

 سعودي 

 هندسي 

لاير   الف

 سعودي 

 بحري 

لاير   الف

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 لاير سعودي  الف

 المجموع 

 ألف لاير 

 سعودي  
        

 70,362 8,396 4,767 1,425 5,961 20,890 28,923 صافي دخل اإلكتتاب 

)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

        : أخرى

  تأمين   اقساط  ذمم  تدني  عكس

 4,091         مدينة

  إعادة   مستحقات   تدني  مخصص

 (24)       التأمين 

 (76,088)       وإدارية مصاريف عمومية 

 1,697       إيرادات عمولة على الودائع 

 (1,899)       إستثمارات محققة  خسائر

 4,162       ارباح إستثمارات غير محققة 

 7,604       أخرى إيرادات 

تشغيلية   مصروفات  إجمالى 

 , صافي  أخرى

      

(60,457) 

 9,905       للسنة  الدخل صافي

إجمالي الدخل العائد الى عمليات  

 التأمين 

      

(1,043) 

العائد الى    السنة صافي الخسارة  

 المساهمين قبل الزكاة 

      

8,862 

 (3,114)       للسنة  الزكاة مصروف

 (1,995)       الزكاة لسنوات سابقة   عكس

 3,753       السنة  الدخل صافي
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 معامالت مع جهات ذات عالقة واألرصدة . 29
 

أخرى تتأثر بهم إلى  العالقة كبار المساهمين وكبار مسؤولي اإلدارة في الشركة وشركات تعتبر من المالك األساسيين ومنشآتتمثل األطراف ذات  
العالقة   حد كبير. السياسات الرئيسية وأحكام هذه المعامالت معتمدة من قبل إدارة الشركة. فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات

 رة واالرصدة: خالل الفت 

 

األرصدة المذكورة أعاله مدرجة في مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى وذمم أقساط مدينة   ▪

صافي ومستحق لحملة الوثائق. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق لجهات ذات عالقة فيما يتعلق بالشهرة في قائمة  بال

 (. 2- 1 )أنظر اإليضاح  السابقة لفتراتل الماليالمركز 
 

  أن األرصدة القائمة في تاريخ التقرير المالي غير مؤمنة وبدون نسبة عمولة خاصة. سيتم السداد نقداً. لم يتم تكوين مخصص إلنخفاض قيمة ▪

يتم هذا الربط في تاريخ التقرير الماليالجهات ذات عالقة  أرصدة     للجهة ذات من خالل فحص المركز المالي    في تاريخ التقرير المالي. 

 العالقة.  الجهة ذاتالعالقة والسوق الذي يعمل فيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كما في دائن )  /  الرصيد مدين معامالت للسنة المنتهية في    

 

 طرف ذو عالقة 

 

 العالقة 

 

 طبيعة المعاملة 

 م 2021

 ألف لاير سعودي 

 م 2020

 ألف لاير سعودي 

 م 2021

 ألف لاير سعودي 

 م 2020

 ألف لاير سعودي 
       

       عمليات التأمين: 

 للتأمين الشركة السعودية العامة

 (309) ( 309) -- --  مصاريف مدفوعة  مساهم  ذ.م.م

 مجموعة روالكو 

مرتبط 

 بالمساهمين   

مكتتبة  تأمين    اقساط 

 ( 6)ايضاح 

105 162 (25 ) 8 

 ( 1) ( 19) ( 9) ( 12) مطالبات مدفوعة  

 مجموعة الدباغ 

مرتبط 

 بالمساهمين   

مكتتبة  تأمين    اقساط 

   (6)ايضاح 

10.743 11,686 4.862 1,833 

 (1,275) ( 1.761) (7,284) ( 11.010) مطالبات مدفوعة  

 مؤسسة  رغاف  

مرتبط 

 بالمساهمين   

مكتتبة   تأمين  اقساط 

 ( 6)ايضاح 

21 113  -- -- 

 -- ( 11) ( 78) ( 25) مطالبات مدفوعة 

 -- --  (3,072) ( 3,072) حوافز قصيرة االجل   كبار موظفي اإلدارة 

 (705) ( 853) (149) ( 149) حوافز طويلة االجل  

       عمليات المساهمين 

مكافاة مجلس االدارة    اعضاء مجلس االدارة 

 (1.800) 1,800 1,800 1,800 والمصاريف المتعلقة 
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 إدارة المخاطر .  30

 مخاطر التأمين  .أ
 

عن التوقعات. يتأثر   توقيتها، تختلفتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد أو 

فإن هدف الشركة هو ضمان توفر    لذلك،هذا بتكرار المطالبات وشدة المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل.  

 احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. 
 

غالبية إعادة تقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر. يتم إسناد إعادة التأمين على أساس تناسبي وغير متناسب. إن  

والتي تتم للحد من تعرض الشركة لكامل المخاطر القسام معينة من األعمال. إعادة التأمين  التأمين النسبي هي إعادة التأمين على حصة من الحصص  

االحتفاظ   غير التناسبي هي في المقام األول إعادة التأمين الزائدة عن الخسارة المصممة لتخفيف تعرض الشركة الصافي لخسائر الكوارث. تختلف حدود

 القسم والمنطقة.  بإعادة التأمين الزائدة عن الخسائر حسب 
 

إعادة التأمين. على الرغم من أن  يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة وتتوافق مع عقود

وبالتالي هناك مخاطر ائتمانية فيما   بها،أمين الخاصة  إال أنها ال تعُفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق الت   التأمين،الشركة لديها ترتيبات إلعادة  

وع الشركة عمليات يتعلق بإعادة التأمين المسندة، إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي معيد تأمين الوفاء بالتزاماته بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه. تن 

  الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد. المخاطر للطرف االخر ال   إعادة التأمين بحيث ال تعتمد على معيد تأمين واحد والتعتمد عمليات

 ٪ من إجمالي أصول إعادة التأمين في تاريخ التقرير. 78تتجاوز 
 

خرى. إن  أ  إن الخطر مالزم في أنشطة الشركة ولكن تتم إدارته من خالل عملية التحديد المستمر والقياس والمراقبة بناءاً على حدود المخاطر وضوابط

التعرض للخطر   بالنسبة الستمرارية الشركة في تحقيق األرباح وكل شخص داخل الشركة يكون مسؤوالً عن حاالت  عملية إدارة المخاطر حرجة 

 المتعلقة بمسؤولياته أو مسؤولياتها. إن سياسة الشركة هي مراقبة مخاطر العمل من خالل عمل خطة استراتيجية. 
 

 هيكل إدارة المخاطر 
 

 مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة مسؤول عن منهج إدارة المخاطر العامة والموافقة على استراتيجيات إدارة المخاطر ومبادئها. 
 

 لجنة المراجعة 

 مة التقارير تم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم لجنة المراجعة بمساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته فيما يتعلق بتقييم نوعية وسال 

 المالية وإدارة المخاطر ومراجعتها وصحة الرقابة الداخلية للشركة. 
 

 اإلدارة العليا 

 مية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن توجه الشركة إلى المخاطر المحددة مسبقاً.اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليو 
 

 اللجنة الداخلية 

التشغيلية والمالية. وتقوم بفحص كفاية السياسات واإلجراءات ذات الصلة ومد الداخلية مراجعة كافة عمليات إدارة المخاطر  اللجنة  ى تطبيق تتولى 

شادات والتوجيهات التنظيمية. تبحث اللجنة الداخلية نتائج كافة التقييمات مع اإلدارة وترفع تقريراً بالنتائج التي توصلت  الشركة للسياسات الداخلية واإلر

 إليها وتوصياتها إلى لجنة المراجعة. 
 

 فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك المخاطر من قبل اإلدارة: 
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 إدارة المخاطر )تتمة( . 30

 التأمين )تتمة(  أ. مخاطر
 

 تكرار وشدة المطالبات 

،  االقتصادية، واالضطرابات الجوية، واالضطرابات البيئية ول الكوارث الطبيعية، والفيضاناتيمكن أن يتأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة عوامل مث 

الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله. حدت الشركة من مخاطرها عن طريق فرض  وتركيز المخاطر، وأعمال الشغب المدنية. تدير 

،األعاصير أقصى مبالغ للمطالبات على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض ألحداث كارثية )على سبيل المثال  

الناجمة عن الفيضا بناًء على قدرة  والزالزل واألضرار  للكوارث  التعرض  التأمين هذه هو الحد من  التأمين وإعادة  نات(. لغرض من استراتيجيات 

٪ من  0.5الشركة عل تحمل المخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارة. يتمثل الهدف العام في الوقت الحالي في الحد من تأثير حدث كارثي واحد على حوالي  

٪ على أساس صافي. في حالة حدوث مثل هذه الكارثة ، فإن تعرض الطرف المقابل لمعيد تأمين واحد ال  0.5و    حقوق المساهمين على أساس إجمالي

 ٪ من حقوق المساهمين. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى. 0.5يتجاوز 
 

امين بشكل اساسي على فئة االعمال ويبين الجدول أدناه تركيز المطالبات القائمة وأقساط التأمين غير المكتسبة تراقب الشركة التركيز على مخاطر الت 

 فئة االعمال في تاريخ المركز المالي.  حيث من  )بالنسبة المئوية(

 

م 2021  

اجمالي االقساط غير  

 المكتسبة  

صافي االقساط غير   

 المكتسبة 

المطالبات  اجمالي  

 القائمة

 صافي المطالبات القائمة  

 % 36  % 26  % 19  % 15 طبي

 % 39  % 33  % 73  % 66 السيارات 

 %0  %1  %3  % 10 الممتلكات

 %0  %1  %0  %2 الهندسي

 %5  % 15  %2  %3 البحري 

 % 20  % 24  %3  %4 الحوادث وااللتزامات 

 100%  100%  100%  100% 

 

م 2020  

اجمالي االقساط غير  

 المكتسبة  

صافي االقساط غير   

 المكتسبة 

اجمالي المطالبات   

 القائمة

 صافي المطالبات القائمة  

 ٪ 56  ٪ 36  ٪ 20  ٪ 14 طبي

 ٪ 30  ٪ 25  ٪ 75  ٪ 67 السيارات 

 ٪0  ٪2  ٪1  ٪9 الممتلكات 

 ٪1  ٪9  ٪0  ٪3 الهندسي 

 ٪2  ٪9  ٪1  ٪3 البحري 

 ٪ 11  ٪ 19  ٪3  ٪4 وااللتزامات الحوادث 

 100 ٪  100 ٪  100 ٪  100 ٪ 

 تركز مخاطر التأمين 

 تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئة العمل. التركيز الرئيسي يكمن في قطاع السيارات. 
 

الفيضان ت  لمخاطر  بالنسبة  الجغرافي.  الموقع  نفس  في  تغطيتها  يتم  التي  المتعددة  المخاطر  تقييم  المخاطر من خالل  تركز  أيًضا  الشركة  أو  راقب  ات 

بالنسبة لمخاطر الحرائق    الزالزل، المعيّن والمباني    والممتلكات،يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد.  المبنى  يم  المجاورة،يعتبر  كن أن تتأثر  التي 

تُعتبر المخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد    البحرية،فيما يتعلق بالمخاطر    وبالمثل،موقعًا واحدًا.    واحدة،بحادث مطالبة  

إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه   أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة

 التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى الشركة. 

 

فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بالوثائق المكتوبة في المملكة العربية   وبالتالي،  السعودية،نظًرا ألن الشركة تعمل بشكل رئيسي في المملكة العربية  

 السعودية. 
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 )تتمة( إدارة المخاطر . 30

 التأمين )تتمة(  مخاطرأ. 
 

 مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبة المستقبلية 

ويشمل تكاليف    ال،سواء تم اإلبالغ عنها أم    المعلقة،يتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم المطالبات  

نمًطا تسوية المطالبات المتوقعة. االفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطوير المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع  

 المطالبة وعوامل التضخم   تكاليف المطالبة وتكاليف معالجةمشابًها لخبرة تطوير المطالبات السابقة.  ويشمل ذلك االفتراضات فيما يتعلق بمتوسط  

على سبيل   المستقبل،وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في    للمطالبة

كذلك العوامل الداخلية مثل  التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادية: و  واحدة؛الحدوث لمرة    المثال،

ية مزيج المحفظة وشروط السياسة وإجراءات معالجة المطالبات. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائ 

ائق التأمين الناشئة عن المطالبات  والتشريعات الحكومية على التقديرات. مطلوب تقييم كبير من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وث 

ر المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من التقدي 

 زامات المقدرة.وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في االلت  اليقين،وعدم 

يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي والتكلفة النهائية  الخصوص،على وجه 

 المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي.
 

 حيال اإلفتراضات  العملية المستخدمة للتقرير
 

و  الغرض من العملية المستخدمة لتحديد اإلفتراضات لحساب إحتياطي المطالبة القائمة هو تحقيق تقديرات معقولة محايدة للمحصلة المحتملة أ

  للمطالبات المبلغ عنها.المتوقعة. ونظراً لطبيعة النشاط ضمن الصعب التنبؤ بشكل مؤكد بالمحصلة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية  
تاريخية يتم تقييم كل مطالبة تم اإلخطار بها على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المساحين واألدلة ال

 يتم فحص التقديرات لكل حالة على حدة بشكل منتظم ويتم تحديثها عندما تتوفر معلومات جديدة.  عن حجم المطالبات المماثلة.
 

لفعل إبالغ بوجه عام يخضع تقدير المطالبة المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها لدرجة عدم تأكد أكبر من تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم با

الة معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير بعين اإلعتبار نموذج اإلبالغ عن المطالبات السابقة الشركة عنها حيث تتوفر في هذه الح

 .1-5- 2وتفاصيل برامج إعادة التأمين.للتفاصيل يرجى الرجوع اليضاح 
 

مثل مثل طريقة سلم السلسلة    القياسية،كتوارية  يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجموعة من أساليب إسقاط المطالبات اال

 وطريقة بورنهوتير فيرغوسون. 

المطالبات المستقبلية   رتطور المطالبات السابقة للشركة إلظهار تطوخبرة  االفتراض الرئيسي الذي تستند إليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام  

تكاليف كل مطالبة وأرقام  ومتوسط    والمتكبدة،تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة    النحو،وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. على هذا  

خالل المطالبة بناًء على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي من  

وكذلك عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة. عادة ما يتم   الجغرافية،المنطقة  ولكن يمكن أيًضا تحليلها حسب    الحوادث،سنوات  

إما عن طريق االحتفاظ بالقيمة االسمية لتقديرات الضابط على الخسارة أو بشكل منفصل إلظهار    منفصل،التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل  

ال توجد افتراضات صريحة فيما يتعلق بالمعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة. بدالً من   الحاالت،تطورها في المستقبل. في معظم  

النوعي   ذلك، التوقعات. يستخدم الحكم  إليها  التي تستند  التاريخية  بيانات تطور المطالبات  تلك المتضمنة في  فإن االفتراضات المستخدمة هي 

، والتغيرات في  كس األحداث التي تحدث لمرة واحدة، لتعات السابقة في المستقبل، )على سبيل المثالق االتجاهاإلضافي لتقييم مدى عدم تطبي 

، القرارات القضائية ، والظروف االقتصادية، ومستويات التضخم في المطالباتثل المواقف العامة تجاه المطالبةالعوامل الخارجية أو السوقية م

( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية ياسة وإجراءات معالجة المطالبات، وميزات السة مثل مزيج المحفظةعوامل الداخلي ، وكذلك الوالتشريعات

 ، مع مراعاة جميع الشكوك المعنية.المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من مجموعة من النتائج المحتملة

إحتياطي عجز قسط صات مطلوبات التأمين )إحتياطي قسط التأمين غير المكتسب ووبات أقساط التأمين بحيث يكون مجموع مخص لتم تحديد مط

إنفاقها التأمين حسبما يقتضي الحال بموجب نتيجة إختبار كفاية المطلوبات( كافية لخدمة المطالبات المستقبلية المتوقعة والمصاريف التي يحتمل 

ي. يتم تحديد األلتزام المستقبلي المتوقع بإستخدام تقديرات وإفتراضات بناء على الخبرة. على بوالص غير منتهية كما في تاريخ فائمة المركز المال

 خالل الفترة المنقضية من العقود وتوقعات أحداث مستقبلية التي يعتقد أنها معقولة.  
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 التأمين )تتمة(  مخاطرأ. 
 

 تحليل الحساسية  

االلتزامات الواقعة عليها جراء المطالبات مالئمة إستنادا إلى عقود التأمين القائمة كما في نهاية السنة. إال أن هذه المبالغ ليست تعتقد الشركة بأن  

المختلفة. ولم يكن   الفتراتإن التزامات مطالبات التأمين حساسة تجاه    .مؤكدة وقد تختلف الدفعات الفعلية عن المطالبات المقدمة في القوائم المالية

 .في عملية التقدير عدم التاكدمن الممكن تحديد الحساسية بالنسبة لبعض المتغيرات مثل التغيرات التشريعية أو 
 

 التأمين  إعادة مخاطر . ب
 

 العادية دورة أعمالها خالل الشركة تقوم الكبيرة، التأمين مطالبات عن تنشأ قد  التي المالية المخاطر ولتقليل األخرى التأمين شركات  غرار على

 .التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع إتفاقيات بإبرام

 على ومتابعة التركيز التأمين لمعيدي المالي الوضع بتقييم الشركة  تقوم التأمين، إعادة شركات  نتيجة إعسار كبيرة لخسائر تعرضها ولتقليل

  .التأمين لمعيدي االقتصادية الخواص أو  والنشاطات متشابهه جغرافية مناطق في تنشأ قد التي االئتمان مخاطر

  :اآلتي في المعايير الشركة. تتلخص هذه إدارة قبل من المحددة التالية والتعليمات المعايير وفق التأمين معيدي اختيار يتم

أو ما   (BBBعن ) أال يقل يجب والذي (S&Bالمعترف بها )مثل   التصنيف وكاالت قبل من المقبول االئتمان  لتصنيف األدنى الحد ▪

 . يعادلها

 .معينة تأمين إعادة شركات سمعة ▪

 .التأمين معيدي مع والسابقة الحالية العمل عالقة ▪
 

 التأمين  إعادة مخاطرب.  

الجهات   قبل  من  المسجلة والمعتمدة الشركات على  تقتصر والتي االئتماني، التصنيف هذا مثل  تحمل ال  التي المحلية الشركات القاعدة هذه من ويستثنى

 التاريخي، واألداء والفنية اإلدارية والخبرات المالية  للقوة تفصيلية مراجعة بإجراء الشركة تقوم  ذلك، إلى إضافة  .التأمين عن المسؤولة المعنية المحلية

ً  المحددة المتطلبات قائمة مع حيثما يقتضي الحال، ومطابقة ذلك   31كما في    .التأمين عمليات إعادة تبادل على الموافقة قبل من إدارة الشركة سلفا

 لم يكن هناك تركيز جوهري ألرصدة اعادة التأمين.  2021و 2020ديسمبر 
 

التأمين الصادرة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة  كما تم ذكره سابقاً، إن اتفاقيات معيدي  

 إعادة التأمين. الوثائق بحصتها من المطالبات القائمة المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تقوم به شركة إعادة التأمين بالتزاماتها بموجب اتفاقيات
 

مليون لاير سعودي( فيما   10.29م: 2020مليون لاير سعودي ) 11.59 من المطالبات القائمة اإلئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين تبلغ مخاطر

 مليون لاير سعودي(.  16.24م: 2020مليون لاير سعودي ) 32.69يتعلق بالمطلوب من معيدي التأمين تبلغ 

 ج( مخاطر السوق 
 

 على التدفقات النقدية المتوقعة لألدوات المالية. مخاطر تقلبات أسواق المال وتأثيرها على القيمة العادلة أومخاطر السوق هي 

 

 تحدد سياسة الشركة لمخاطر السوق تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم اإلبالغ عن التعرضات ▪

 الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغييرات في بيئة المخاطر  واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر

، لضمان أن األصول تغطي التزامات حاملي وثائق التأمين وتلك األصول متاحة  يتم تعيين إرشادات لتخصيص األصول وهيكل حد المحفظة ▪

 تهم. لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق بما يتماشى مع توقعا

، حيث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخيارات نقدية ومدفوعات عندما تحدد الشركة معايير التنويع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافية ▪

 تنخفض أسعار الفائدة.

المحافظ أو لتقليل مخاطر  ، ال يجوز االحتفاظ بمشتقات األسهم إال لتسهيل إدارة  هناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط )على سبيل المثال ▪

 االستثمار(.

يتأكد مجلس إدارة الشركة من الحفاظ على مستوي مخاطر السوق عند مستويات حكيمة ومتسقة مع رأس المال المتاح. ينما يعطي مجلس اإلدارة 

إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي مسؤولية فريق لجنة االستثمار بشكل رئيسي. يقوم الفريق بإعداد توجيًها وأهدافًا استراتيجية، فإن مهمة  

لصحيح تنبؤات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار ا

تحتفظ الشركة بمحفظة مالية متنوعة وتقوم   كة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة.لألوراق المالية. تحتفظ الشر

، ر على تحركات سوق األسهم والصكوك، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤث باإلضافة إلى ذلك  بمراقبة دورية للتطورات في األسواق ذات الصلة.

 األداء التشغيلي والمالي للمستثمرين.  بما في ذلك تحليل

 .األخرى سعارومخاطر األ  ،معدل العمولةمخاطر ، تتكون مخاطر السوق من األنواع التالية: مخاطر العملة
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 )تتمة(  ج( مخاطر السوق

 العمالت  مخاطر

السعودي    مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة أساًسا بالريال

تقوم بالتحوط  ، وبالتالي فإن الشركة ال  الكبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرفوالدوالر األمريكي. تقدر اإلدارة أنه يوجد حد أدنى من مخاطر الخسائر  

 .من تعرضها للعمالت األجنبية

 مخاطر معدل العمولة 

ستثمر الشركة في تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت العمولة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ت 

. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدوث تغييرات في معدالت العموالت  األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت

عدالت العمولة  مما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. مخاطر سعر العمولة محدودة بمراقبة التغيرات في م

 واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم. 

: 2020لاير سعودي )  مليون  87.44بقيمة  سنة  ربح ال  /  (خسارة )   نقطة أساس في عوائد الفائدة قد ينتج عنها تغيير في  100ادة أو نقصان بمقدار  أي زي 

 مليون لاير سعودي(.   3.75

 : 2020و 2021ديسمبر  31فيما يلي إستثمارات الشركة وعموالتها التي ال تحمل عمولة في 

  

 أشهر  3أقل من  

 شهور إلى  3من 

 سنوات  5

بتاريخ   مرتبطة  غير 

 إستحقاق 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

     عمليات التأمين 

2021 14,449 - - 14,449 

2020 64,225  -  - 64,225 

     عمليات المساهمين 

2021 225,000 - - 225,000 

2020 74,265  -  - 74,265 

 ى مخاطر االسعار االخر

 

السوق )بخالف تلك مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار  

أو العوامل    مصدرها،سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة للفرد أداة مالية أو    (،الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة 

 التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. 
 

مليون لاير سعودي( عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم اليقين    36.9:  2020مليون لاير سعودي )  48.6إن إستثمارات الشركة البالغة  

الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع محفظتها المستثمرة ومراقبة التطورات في    بشأن القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمرة. تحد

 األسواق. 
 

 

 ٪ كما يلي: 10الشركة بنسبة  الربح / )الخسارة( ٪ وانخفاض أسعار السوق لإلستثمارات على 10أن تأثير التغير االفتراضي بزيادة قدرها 

 
 / )خسارة( الشركة  التأثير علي ربح التغير في القيمة العادلة   

  سعودي   لاير  الف

 4,876 -+/  %10 -+/   م 2021 ديسمبر 31

 3,687 -+/  ٪10 -+/   م 2020 ديسمبر 31

 

. وبناًء على ذلك، فإن تحليل الحساسية الذي تم إعداده ال يشير 2020و  2021ديسمبر    31يستند تحليل الحساسية المقدم إلى موقف المحفظة كما في  

 . الشركة في الحركات المستقبلية في قيمة اإلستثمارات التي تحتفظ بها الشركة موجوداتبالضرورة إلى التأثير على 
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 د. مخاطر اإلئتمان      
 

أداة مالية على الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات  تمثل مخاطر االئتمان مخاطر إخفاق طرف في  

تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز   الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة،

 المالي.
 

رض الشركة  تسعى الشركة للحد من مخاطر ائتمانها المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمانية ومراقبة المطالبات المدينة بصورة مستمرة لتقليل تع

ضاً بعمل معين لكل حاله على حدة. باإلضافة إلى المخصصات المعينه، تقوم الشركة أي   تدنيلمخاطر الديون المعدومة. تقوم الشركة بتقدير مخصص  

قة  مخصص إضافي على أساس المحفظة بشكل جماعي بناء على أعمار أقساط الذمم المدينة المستحقة. تسعى الشركة للحد من مخاطر ائتمانها المتعل

 باألطراف األخرى وذلك بوضع ودائع لدى بنوك ذات سمعة طيبة. 
 

ويتم إستبعاد مخاطر التركيز عن طريق إتباع السياسات التوجيهية فيما يتعلق  التأمين مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع    إعادةيتم وضع  

تحقاق  بحدود األطراف األخرى المحددة كل سنة من قبل مجلس اإلدارة وتخضع لمراجعات منتظمة. كما في تاريخ التقرير، تقوم اإلدارة بتقييم اإلس

 .تدنيالتأمين والتأكد من وجود بدالت مناسبة لل إعادةاالئتماني إلعادة التأمين وتقوم بتحديث إستراتيجية شراء 
 

 يوضح الجدول أدناه الحد األدنى للتعرض لمخاطر االئتمان مكونات قائمة المركز المالي: 
 

 م 2021 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 ألف لاير سعودي 

 المساهمين عمليات  عمليات التأمين   المساهمين  عمليات عمليات التأمين   الموجودات 

 77,619 83,775  231,292 24,820 نقد وما في حكمه 

 -- --  --  --  ودائع مرابحة  

 -- 43,403  --  63,940 أقساط تأمين مدينة، صافي

 -- 16,246  --  32,967 مطلوب من معيدي التأمين 

 -- 10,295  --  11,596 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

المتكبدة حصة معيدي   المطالبات  التأمين في 

 غير الُمبلغ عنها 

11,850  --  3,924 -- 

 36,869 --  48,755 --  اإلستثمارات

 20,000 --  75,000 --  الوديعة النظامية 

 2,230 --  2,495 --  العائد المستحق من الوديعة النظامية 

 145,173 357.542  157,643 136,718 
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 د. مخاطر االئتمان )تتمة( 
 

 كز مخاطر االئتمان رت
 

ئتمان الهامة عندما تتغير العوامل االقتصادية والصناعية ينشأ تمركز مخاطر االئتمان والذي يوثر علي مجموعة االطراف المقابلة التي تتعلق بمخاطر إ

بصورة   تم تنفيذ جميع نشاطات اإلكتتاب الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية. إن الموجودات المالية الخاصة بالشركة موزعه    للشركة.

 .عامة والتعامالت موزعة مع اطراف ذات كفاءه إئتمانية والذي يجنب الشركة للتمركز في مخاطر االئتمان
 

. تعد درجة االستثمار فضل تقدير لالدارةتعرض مخاطر اإلئتمان للشركة من خالل تصنيف الموجودات وفقاً أليتضمن الجدول التالي معلومات حول  

 لمأعلى معدل ممكن. تصنف الموجودات التي تقع خارج معدل درجة االستثمار كدرجة غير إستثمارية )مرضية( أو تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن  

 قيمتها. تتدنى

 

  الدرجة غير اإلستثمارية   

 الدرجة اإلستثمارية 

 

 مرضية 

تجاوزت موعد إستحقاقها  

 قيمتها  دنىولم تن 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 256.112 --  --  256.112 نقد وما في حكمه  

 --  --  --  --  إستثمارات في ودائع مرابحة 

 63.940 10.955 52.985 --  أقساط تأمين مدينة، صافي

 32.967 4.953 28.014 --  معيدي التأمين،صافيمستحق من 

 11.596 --  11.596 --  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ 

 عنها 

 -- 11.850  -- 11.850 

 48.755 --  --  48.755 اإلستثمارات

 75.000 --  --  75.000 الوديعة النظامية 

 2.495 --  --  2.495 العائد المستحق علي الوديعة النظامية 

 502.715 15.908 104.445 382.362 م 2021ديسمبر   31كما في 
   

  الدرجة غير اإلستثمارية  

 
 

 الدرجة اإلستثمارية

 

 مرضية 

إستحقاقها   موعد  تجاوزت 

 قيمتها  دنىولم تن 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  لاير سعودي ألف  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 161,394 -- -- 161,394 نقد وما في حكمه  

 43.403 11.297 32.106 -- أقساط تأمين مدينة، صافي

 16.246 6.175 10.071 -- مستحق من معيدي التأمين،صافي

 10.295 -- 10.925 -- حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ حصة معيدي التأمين في  

 3.924 -- 3.924 -  عنها 

 36.869 -- -- 36,869 اإلستثمارات

 20.000 -- -- 20,000 الوديعة النظامية 

 2.230 -- -- 2.230 العائد المستحق علي الوديعة النظامية 

 294.361 17.472 56.396 220.493 م 2020ديسمبر  31كما في 
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 هـ. مخاطر السيولة 
 

 المالية عند إستحقاقها. يوجد بمطلوباتها المتعلقة بالتعهدات للوفاء  الالزمة األموال توفير  في  الشركة  تواجهها التي  مخاطر السيولة هي المخاطر

النقدية   يتم مراقبة التحصيالت والمستردات  نقد مالئم، حيث  تقوم لدى الشركة نظام إدارة  اليومية مراقبة صارمة ويتم تسويتها بشكل دوري. 

 الشركة بإدارة هذه المخاطر عن طريق الحفاظ على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية واالستثمار في موجودات مالية ذات سيولة. 

 

السيولة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم سياسة مخاطر السيولة الخاصة بالشركة والتي تحدد تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر   ▪

اإلبالغ عن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة.ويتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغيرات في بيئة 

 المخاطر. 

جل ضمان التمويل الكافي المتاح للوفاء  ، من أموجوداتوحدود هياكل المحفظة و استحقاق ال  موجوداتيتم وضع إرشادات لتخصيص ال ▪

 بالتزامات عقود التأمين واالستثمار. 

هناك خطط تمويل للطوارئ، والتي تحدد الحد األدنى لنسب األموال لتلبية الطوارئ وكذلك تحديد األحداث التي من شأنها أن تؤدي   ▪

 إلى مثل هذه الخطط. 

على بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال لتغطية مدفوعات المطالبة في حال  الخسارة في الشركة    فائضتحتوي عقود إعادة التأمين   ▪

 تجاوز حجم األحداث المطلوبة حجًما معينًا. 

 

 يلخص الجدول أدناه معلومات إستحقاق المطلوبات المالية للشركة بناًء على إلتزامات تعاقدية غير مخصومة متوقعة ومتبقية: 

 

 حتى سنة واحدة  

 سعودي ألف لاير  

 أكثر من سنة واحدة 

 ألف لاير سعودي 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي 

    المطلوبات المالية 

 12.739 6.055 6.684 مطلوب لحملة وثائق التأمين

 22.131 - 22.131 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 1.249 215 1.034 مطلوب لمعيدي التأمين

 8.692 120 8.572 مطلوب لوسطاء التأمين

 40.950 11.162 29.788   مطالبات قائمة

 8.738 - 8.738 توزيع مستحق الدفعفائض 

 2.287 - 2.287 زكاة مستحقة 

 2.495 2.495 - العائد المستحق من وديعة نظامية 

 99.281 20.047 79.234 م 2021ديسمبر   31كما في 

 

 حتى سنة واحدة  

 ألف لاير سعودي 

 أكثر من سنة واحدة 

 لاير سعودي ألف 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي 

    المطلوبات المالية 

 11.468 4.688 6.800 مطلوب لحملة وثائق التأمين

 26.499 -  26.499 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 2.503 209 2.294 مطلوب لمعيدي التأمين 

 11.450 130 11.320 مطلوب لوسطاء التأمين

 29.850 8.120 21.730  مطالبات قائمة

 8.742 -  8.742 فائض توزيع مستحق الدفع 

 3.268 -  3.268 زكاة مستحقة 

 2.230 2.230 -  العائد المستحق من وديعة نظامية 

 96.010 15.357 80.653 م 2020ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(   هـ. مخاطر السيولة
 

اإلستثمارات    الناتجة من االلتزامات المالية المذكورة باعاله، تحتفظ الشركة بأصول عالية السيولة تتالف من النقد وما في حكمه والدارة مخاطر السيولة  

 في االوراق المالية. هذه األصول متاحة للبيع بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة. 
 

 يلي: االصول التي تستحق في فترة أقل من سنة من المتوقع ان تتحق كما
 

اإلستثمارات في ودائع المرابحة و اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تتضمن إستثمارات في صناديق إستثمار وهي متاحة   ▪

 شهر من تاريخ المركز المالي. 12الغراض ادارة النقدية ومن المتوقع استحقاقها خالل 
 

ومافي حكمة تم ايداعها لدي مؤسسات مالية ذات قدرة إئتمانية عالية بتاريخ إستحقاق أقل من  االستثمار في ودائع المرابحة المصنفة كنقد   ▪

 ثالثة أشهر من تاريخ اإلستثمار. 
 

 

 أرصدة النقد في البنوك متاحة عند الحاجه لها. ▪
 

أشهر   9إلى  6حقاقة خالل فترة من حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة هي متعلقة بقسم التأمين على الممتلكات والهندسي ويتم است  ▪

 .بناء على مطابقة الحسابات مع معيدي التأمين
 

 اإللتزامات التي تستحق في فترة أقل من سنة من المتوقع ان يتم سدادها كمايلي:
 

 أرصدة معيدي التأمين المستحقة يتم سدادها باساس دوري طبقا لشروط اتفاقيات إعادة التأمين.  ▪

شهر طبقا للجداول الزمنية النظامية للدفع. بسبب الطبيعة الخاصة بوثائق    12إجمالى المطالبات القائمة من المتوقع سدادها خالل  الغالبية من   ▪

 الخسائر. مقدر شهر من تاريخ إستالم تقرير 12التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي فيتم سدادها خالل 

 شهر من تاريخ المركز المالي.  12تحقة والمطلوبات االخري ومن المتوقع سدادها خالل المطالبات مستحقة الدفع، المصروفات المس ▪

 أشهر من إجتماع الجمعية العمومية الخاص باعتماد القوائم المالية. 6فائض التوزيع المستحق يتم سداده خالل  ▪

 و. مخاطر اإلطار التنظيمي 

راقبتهم للتأكد من أن الشركة تدير مصالحهم بشكل مرضي. وفي نفس الوقت، يهتم يهتم المنظمون بشكل أساسي بحماية حقوق حملة الوثائق وم

كذلك تخضع عمليات الشركة للمتطلبات    المنظمون أيضاً بالتأكد من أن الشركة تحتفظ بمركز مالءة للوفاء بالمطالبات غير المنظورة حال نشوئها.

األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل تفرض أيضاً النظامية في المناطق التي تعمل بها الشركة. إن هذه  

وقعة عند بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات معيدي التامين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المت 

 نشوئها.

 مخاطر التشغيل  ز.

خاطر نشوء خسائر مباشرة أو غير مباشرة من سلسلة عريضة من األسباب المرتبطة بإجراءات التشغيل وعمليات التقنية مخاطر التشغيل هي م

من والبنية التحتية المساندة لعمليات الشركة سواًء كانت داخلية في نطاق الشركة أو خارجية على مستوى مقدمي الخدمة للشركة أو من غيرها  

مثل تلك العوامل التي قد تنشأ جراء متطلبات نظامية. تنشأ مخاطر التشغيل من خالل    –االئتمان والسوق والسيولة    بمنأى عن مخاطر  - العوامل

الهدف الرئيسي للشركة في هذا المضمار هو إداة مخاطر التشغيل من أجل إيجار توازن بين الحد من الخسائر المالية واالضرار   جميع أنشطة الشركة.

قيق األهداف اإلستثمارية من خالل تحقيق عوائد للمستثمرين. إن المسئولية الرئيسية في تطوير وتنفيذ الضوابط على مخاطر  بسمعة الشركة مع تح

 التشغيل تقع علي عاتق مجلس إدارة الشركة. وهذه المسئولية تتضمن الضوابط في المجاالت التالية: 

 

 ؛واألدوار والمسئوليات  فالوظائ  ىمتطلبات الفصل المالئم بين المهام على مستو -

 ؛ومراقبة المعامالت  اتمتطلبات التسوي  -

 ؛االلتزام بالمتطلبات النظامية وغيرها من المتطلبات القانونية -

 ؛ توثيق الضوابط واإلجراءات -

 ؛ متطلبات التقييم الدوري لمخاطر التشغيل الموجودة ومدى كفاية الضوابط واإلجراءات لمواجهة المخاطر -

 ؛ واألخالقية ومعايير األعمالالمعايير  -

 سياسات وإجراءات التخفيف من حدة المخاطر.  -

 

. االدارة العليا ان الشركة لديها موظفين ذوي خبرة وتدريب مناسب مما يعزز ادارة مخاطر التشغيلتعتقد 
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 - المساهمين كمايلي:قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات و  الشامل الدخل قائمةتنفيذا لالرشادات التطبيقية، تم فصل قائمة المركز المالي، قائمة الدخل و 
 

 قائمة المركز المالي  

 

 

 

 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين   االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  2021  ديسمبر 31 في كما

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  الموجودات  
 

 لاير سعودي ألف 
 

 ألف لاير سعودي 
 

 ألف لاير سعودي 

 161,394  77,619  83,775  256,112  231,292  24,820 نقد وما  في حكمه  ال

 43,403  --  43,403  63,940  --   63,940 اقساط تامين مدينة، صافي

 16,246  --  16,246  32,967  --   32,967 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين، صافي 

 37,666  --  37,666  21,707  --   21,707 حصة معيدي التأمين في االقساط غير المكتسبة

 10,295  --  10,295  11,596  --   11,596 حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة

المتكبدة  المطالبات  في  التأمين  معيدي  حصة 

 غير المبلغ عنها 
11,850 

  --  11,850  
3,924 

 --  3,924 

 443  --  443  4,892  --   4,892 مؤجل  فائض خسائر مطالبات تأمين

 8,615  --  8,615  7,283  --   7,283 تكاليف وثائق تامين مؤجلة 

 36,869  36,869  --  48,755  48,755  --  إستثمارات 

 33,649  324  33,325  41,892  262  41,630 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 2,644  --  2,644  1,555  --   1,555 حق استخدام موجودات 

 6,429  --  6,429  13,120  --   13,120 ممتلكات ومعدات 

 7,621  --  7,621  9,626  --   9,626 أصول غير ملموسة 

 36,260  36,260  --  36,260  36,260  --  الشهرة 

 20,000  20,000  --  75,000  75,000  --  وديعة نظامية 

 2,230  2,230  --  2,495  2,495  --  العائد المستحق من وديعة نظامية 

 427,688  173,302  254,386  639,050  394,064  244,986 مجموع موجودات التشغيل 
            

 427,688  173,302  254,386  639,050  394,064  244,986 مجموع الموجودات  
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 قائمة المركز المالي )تتمة( 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 االجمالي   عمليات المساهمين   عمليات التأمين   االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   لاير سعودي ألف   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  المطلوبات 
            

 11,468  --  11,468  12,739  --   12,739 مبالغ مستحقة لحملة وثائق التأمين 
 26,499  2,300  24,199  22,131  2,539  19,592 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 2,503  --  2,503  1,249  --   1,249 مبالغ مستحقة  لمعيدي التأمين 
 11,450  --  11,450  8,692  --   8,692 مبالغ مستحقة  لوسطاء التأمين

 131,439  --  131,439  103,835  --   103,835 اقساط تامين غير مكتسبة 
 6,531  --  6,531  4,380  --   4,380 عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة 

 29,850  --  29,850  40,950  --   40,950 المطالبات القائمة 
 20,411  --  20,411  37,355  --   37,355 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها 

 1,311  --  1,311  12,273  --   12,273 مخصص عجز اقساط التأمين
 2,770  --  2,770  4,672  --   4,672 إحتياطيات فنية اخرى 

 --  3,470  (3,470)  --   16,307  ( 16,307) مستحق )من( / إلى  لعمليات المساهمين 
 4,171  --  4,171  5,157  --   5,157 مكافاة نهاية الخدمة 

 1,911  --  1,911  1,224  --   1,224 التزامات إيجار 
 8,742  --  8,742  8,738  --   8,738 توزيع فائض مستحق الدفع

 3,268  3,268  --  2.287  2.287  --  مستحقة زكاة 
 2,230  2,230  --  2,495  2,495  --  العائد المستحق من وديعة نظامية 
 264,554  11,268  253,286  268.177  23,628  244,549 مجموع المطلوبات التشغيلية 

 --  (3,470)  3,470  --   ( 16,307)  16,307 يخصم استبعاد العمليات المتداخلة 
 264,554  7,798  256,756  268.177  7.321  260.856 مجموع المطلوبات 

            حقوق المساهمين 

 200,000  200,000  --  500,000  500,000  --  رأس المال 
 2,165  2,165  --  2,165  2,165  --  إحتياطي نظامي 
 (40,135)  (40,135)  --  ( 131.729)  ( 131.729)  --  خسائر متراكمة 

 162,030  162,030  --  370.436  370.436  --  الملكية مجموع حقوق 

 1,104  --  1,104  437  --   437 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

 163,134  162,030  1,104  370,873  370.436  437 الملكية مجموع حقوق 

 427,688  169,828  257,860  639,050  377.757  261.293 الملكية مجموع مطلوبات وحقوق 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  .31

 قائمة الدخل  
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 للسنة المنتهية في  

 االجمالي    المساهمين عمليات   عمليات التأمين   االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  اإليرادات 

 320,955  --  320,955  296,751  --   296,751 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة 

         --    ناقصا: اقساط  اعادة التأمين المسندة

 (2,610)  --  (2,610)  ( 2,085)  --   ( 2,085) محلي -

 (89,859)  --  (89,859)  ( 61,422)  --   ( 61,422) خارجي  -

 (11,120)  --  (11,120)  ( 13,856)  --   ( 13,856) مصروفات فائض الخسارة 

 217,366  --  217,366  219,388  --   219,388 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

 (710)  --  (710)  11,645  --   11,645 التغيرات في اقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 216,656  --  216,656  231,033  --   231,033 صافي اقساط التأمين المكتسبة 

 19,827  --  19,827  19,615  --   19,615 عمولة مكتسبة من  معيدي التأمين المسندة

 109  --  109  89  --   89 اخرى يرادات اكتتاب إ

 236,592  --  236,592  250,737  --   250,737 إجمالي اإليرادات 

 التكاليف والمصاريف المكتتبة 
  

 
     

 
  

 185,673  --  185,673  241,888  --   241,888 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 9,143  --  9,143  6,391  --   6,391 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 (41,908)  --  (41,908)  ( 43,840)  --   ( 43,840) ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 152,908  --  152,908  204,439  --   204,439 صافي المطالبات والمنافع االخرى المدفوعة 

 275  --  275  5,353  --   5,353 التغير في المطالبات القائمة، صافي 

 (6,624)  --  (6,624)  9,021  --   9,021 التغير في المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها، صافي

 146,559  --  146,559  218,813  --   218,813 صافي المطالبات والمنافع االخرى المتكبدة 

 (2,490)  --  (2,490)  10,962  --   10,962 العجز في احتياطي اقساط التأمين مخصص / )رد( 

 558  --  558  1,900  --   1,900 إحتياطيات فنية اخرى 

 21,603  --  21,603  35,361  --   35,361 تكاليف اقتناء وثائق تامين 

 166,230  --  166,230  267,036  --   267,036 إجمالي التكاليف والمصاريف اإلكتتاب

 70,362  --  70,362  ( 16,299)  --   ( 16,299) صافي ربح اإلكتتاب 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  . 31

 قائمة الدخل )تتمة( 
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 للسنة المنتهية في  

 االجمالي    عمليات المساهمين   التأمين عمليات   االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  / إيرادات تشغيلية اخرى  (مصروفات)

عكسمخصص)  / تأمين  قيمة    تدني  (  اقساط  ذمم 

 مدينة
(1,204 )   --  (1,204 ) 

 
4,091  --  4,091 

 ( 24)  --  ( 24)  ( 574)  --   ( 574) مستحقات إعادة التأمين  مخصص تدني

 (76,088)  (4,148)  (71,940)  ( 82,135)  ( 3,880)  ( 78,255) مصاريف عمومية وادارية 

 1,697  851  846  1,073  816  257 إيراد عمولة علي الودائع 

 (1,899)  (1,899)  --  --   --   --  أرباح محققة من إستثمارات 

 4,162  4,162  --  11,886  11,886  --  أرباح غير محققة من إستثمارات 

 7,604  508  7,096  3,178  407  2,771 ايرادات اخرى 

 (60,457)  (526)  (59,931)  ( 67,776)  9,229  ( 77,005) التشغيلية االخرى  ( / الدخلالمصروفات)إجمالي  

 9,905  (526)  10,431  ( 84,075)  9,229  ( 93,304) قبل الفائض والزكاة )الخسارة( / الدخل 

 --  9,388  (9,388)  --   ( 93,304)  93,304 إلى المساهمين  ( / الفائضالعجز ) تحويل

 9,905  8,862  1,043  ( 84,075)  ( 84,075)  --  قبل الزكاة صافي خسارة خصم عجز المساهمين 

            الزكاة 

 (3,114)  (3,114)  --  ( 2.164)  ( 2.164)  --  مصروف الزكاة للسنة 

 (1,995)  (1,995)  --  ( 537)  ( 537)  --  مصروف الزكاة سنوات سابقة 

 4,796  3,753  1,043  ( 86.776)  ( 86.776)  --  للسنة صافي )الخسارة( / الدخل 

            ( سهم لكل سعودي لاير)/ )خسارة( السهم   ربح

   20,000      27.500   المتوسط المرجح لعدد األسهم )باألالف األسهم( 

)بالريال   االساسي   السهم  ربح   / )خسارة( 

  السعودي( 
  (3.16 )   

 
  0.19   
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 المعلومات الملحقة )تتمة( . 31

 قائمة الدخل الشامل االخر  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 للسنة المنتهية في  

 االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين   االجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 4,796  3,753  1,043  ( 86.776)  ( 86.776)  --  صافي الدخل / ) الخسارة( السنة 

            ربح / )خسارة( شامل االخر  

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها  في قائمة الدخل  

 األولية الموجزة للفترات الالحقة 

           

 797  --  797  ( 667)  --   ( 667) االكتوارية على التزامات المزايا المحددة أرباح

 5,593  3,753  1,840  ( 87.443)  ( 86.776)  ( 667) )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة مجموع  

 (1,043)      --      يخصم : صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

العائد   للفترة  الشامل  الدخل   / )الخسارة(  مجموع 

 للمساهمين 

  

  (87.443 )  

  

  4,550 
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 المعلومات الملحقة )تتمة( . 31

 قائمة التدفقات النقدية  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 للسنة المنتهية في  

 
عمليات  

 التأمين 

عمليات   

 المساهمين 

 
 االجمالي  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 
 االجمالي  

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
لاير   ألف 

 سعودي 
 

لاير  ألف  

 سعودي 
 

لاير   ألف 

 سعودي 
 

لاير   ألف 

 سعودي 
 

لاير   ألف 

 سعودي 
 

لاير   ألف 

 سعودي 

 9,905  8,862  1,043  ( 84.075)  ( 84.075)  --  قبل الزكاةلسنة لالدخل  /  )الخسارة(صافي 

            تعديالت لبنود غير نقديةـ:
 2,250  --  2,250  432  -  432 الستهالكا

 1,414  --  1,414  1,848  -  1,848 غير الملموسة  موجوداتاطفاء 
 1,092  --  1,092  1,088  -  1,088 موجودات حق استخدام إطفاء 

 (4,091)  --  (4,091)  1,204  -  1,204 في ذمم أقساط  )رد(  تدني  /مخصص      
 24  --  24  574  -  574 القيمة لذمم مدينة إلعادة التأمين  مخصص تدني    

 1,899  1,899  --  -  -  - أرباح محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل       
 (4,162)  (4,162)  --  ( 11.886)  ( 11.886)  - محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  غير   ارباح     

 5,146  (95.961 )  (90.815 )  1,732  6,599  8,331 

            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
 27,269  --  27,269  ( 21,741)  -  ( 21,741) ذمم اقساط تأمين مدينة، صافي 
 1,208  --  1,208  ( 17,295)  -  ( 17,295) مبالغ مستحقة من معيدي التأمين  
 (4,469)  --  (4,469)  15,959  -  15,959 حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
 2,146  --  2,146  ( 1,301)  -  ( 1,301) حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
 10,028  --  10,028  ( 7,926)  -  ( 7,926) ُمبلغ عنها الغير التأمين من المطالبات المتكبدة حصة معيدي  
 (243)  --  (243)  ( 4,449)  -  ( 4,449) مطالبات  الخسائر فائض معيدي التامين من  حصة    

 707  --  707  1,332  -  1,332 تكاليف شراء وثائق تامين مؤجلة      
 (17,274)  (264)  (17,011)  ( 8.243)  62  ( 8,305) مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  

 --  (837)  837  -  12.837  ( 12.837) مستحق من عمليات المساهمين، صافي 
 718  --  718  1.271  -  1,271 التأمينحملة وثائق مبالغ مستحقة  الى  
 12,281  30  12,251  ( 4.369)  239  ( 4,608) مصروفات  مستحقة ومطلوبات اخرى      
 (1,531)  --  (1,531)  ( 1,251)  -  ( 1,251) الى معيدي التأمين - مبالغ مستحقة  
 (1,636)  --  (1,636)  ( 2,758)  -  ( 2,758) الى وسطاء التأمين  - مبالغ مستحقة  
 5,179  --  5,179  ( 27,604)  -  ( 27,604) أقساط تأمين غير مكتسبة     

 523  --  523  ( 2,151)  -  ( 2,151) مكتسبة الغير عمولة معيدي التأمين 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  .31

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31  م2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في  

 االجمالي   عمليات المساهمين   عمليات التأمين   االجمالي   عمليات المساهمين   عمليات التأمين 

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية )تتمة(
 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي

            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية )تتمة( 

 ( 1,628)  --  ( 1,628)  11,100  -  11,100 مطالبات قائمة  

 ( 16,649)  --  ( 16,649)  16,944  -  16,944 مطالبات متكبدة غير ُمبلغ عنها      

 ( 2,490)  --  ( 2,490)  10,962  -  10,962 احتياطي عجز أقساط تأمين       

 558  --  558  1,902  -  1,902 مخصصات فنية اخرى      

 116  --  116  319  -  319 ، صافيمؤجلة  موظفين منافع التزامات    

 (52,433 )  13.138  (39.299 )  15,883  (1,070 )  14,800 

 ( 5,183)  ( 5,183)  --  ( 3.682)  ( 3.682)  -- الزكاة المدفوعة 

 ( 1,340)  --  ( 1,340)  ( 4)  -  ( 4) الفائض المدفوع لحملة وثائق التأمين 

 16,608  346  16,275  ( 133.800)  ( 86.505)  ( 47,291) )المستخدم في( / الناتج من االنشطة التشغيلية  قدصافي الن

            النقدية من االنشطة االستثماريةالتدفقات 

 ( 3,220)  --  ( 3,220)  ( 7,124)  -  ( 7,124) شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 3,171)  --  ( 3,171)  ( 7.639)  -  ( 7.639) غير مملموسة  موجوداتشراء 

 --  --  --  3,786  -  3,786 ملموسة  غير موجودات استبعاد

 ( 2,000)  ( 2,000)  --  --  -  -- استثمارات  شراء

 10,742  10,742  --  --  -  -- من إستبعاد إستثمارات   أرباح

 30,000  --  30,000  --  -  -- استرداد ودائع المرابحة  

 32,351  8,742  23,609  ( 10.977)  -  ( 10.977) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية 

            النقدية من األنشطة التمويلية   التدفقات

 -  -  -  300.000  300.000  - أسهم  اصدار

 -  -  -  ( 55.000)  ( 55.000)  - نظامية  وديعة

 -  -  -  ( 4.818)  ( 4.818)  - تحويالت  تكاليف

 ( 1,367)  --  ( 1,367)  ( 687)  -  ( 687) التأجير  التزامات دفع

 ( 1,367)  --  ( 1,367)  239.495  240.182  ( 687) التمويلية  األنشطة من  الناتج( / في)المستخدم   النقد صافي

 47,579  9,062  38,517  94.718  153.677  ( 58.955) في النقد وما فى حكمه  الزيادةصافي )النقص( / 

 113,815  68,557  45,258  161.394  77.619  83.775 السنة النقد وما في حكمه في بداية 

 161,394  77,619  83,775  256.112  231.292  24.820 السنة النقد وما في حكمه في نهاية 

            تعامالت غير نقدية 

 797  --  797  ( 667)  -  ( 667) المكاسب االكتوارية على التزامات المزايا المحددة 
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 )خسارة( السهم ربحية /     .32
 

 . السنة تم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في نهاية 
 

 . التزامات محتملة 33
 

 يلي:  كما على الشركةتتمثل االلتزامات المحتملة  أ( 

 

 

 م 2021

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 

 سعودي ألف لاير 

 300  300 الضمان خطابات
 

 3- 19االستقطاع تم إيضاحهم في إيضاح  التزامات الزكاة وضريبة    ب(

 .اإلعتياديسياق اعمالها الشركة إجراءات قانونية جوهرية في   هال تواج ( ج
 

 19- تأثير كوفيد  . 34
 

واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية في    تعمل الشركةفي المملكة العربية السعودية حيث    (19-كوفيد)ستجابة النتشار  ا
ن تلك األسواق على مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وجه الخصوص ، تراقب الشركة ع 

 2020. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في أبريل  أوميكرون  -جديد  تشار متحور  الت بسبب ان كثب الزيادة الحالية في الحا
عمالئها والمجتمع األوسع باإلضافة  ،  ، لضمان صحة وسالمة موظفيها   فرق وعمليات إدارة األزمات ل  االنشاء المستمرسارية المفعول بما في ذلك  

. . ال تزال صحة الموظفين تشكل مجااًل رئيسيًا للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي  إلى ضمان استمرارية عملياتها
وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي الشركة بشكل كامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة  

 . (19-كوفيد)تماشى مع المبادرات الحكومية المتعلقة بـ  المعززة بما ي  جرعات لتشجيع ال
 

تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي لمنتجات التأمين الخاصة  
 بالشركة والتوقعات. 

 

على النتائج المالية المعلنة للشركة للسنة المنتهية في    جوهريأي تأثير    ا لم يكن له  ( 19-)كوفيدبناًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن جائحة  
 بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة.  2021ديسمبر  31

 

الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع  الجديد عن كثب على    حورالشركة مراقبة الطفرة في المت   تواصل 
 أو بعده.  2022أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

 

 . موافقة مجلس االدارة 35

(هـ1443شعبان  14م )2022مارس  17  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قِبل مجلس االدارة بتاريخ
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