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 الحسابات المستقلين تقرير مراجعي 

  إلى السادة مساهمي 
 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 تقرير حول القوائم المالية 
 

 الرأي 

 31المركز المالي كما في لقد راجعنا القوائم المالية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاونى )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"( والتي تشمل قائمة 
، وقوائم الدخل، الدخل الشامل اآلخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص 2019ديسمبر 

 للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 
 

وأدائها المالي  2019ديسمبر  31من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل 
والمعايير واإلصدارات  وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

 ة السعودية للمحاسبين القانونيين.األخرى التي اعتمدتها الهيئ 
 

 لفت إنتباه

٪ من رأس مالها. 50، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة  السنةنه خالل  والذي يشير إلى أ  حول القوائم المالية  4يضاح رقم  لفت االنتباه إلى اإلود  ن 
مجلس إدارة الشركة بتخفيض  أوصىهـ ،  1441األول  ىجماد 23الموافق م 2020يناير  18لتاريخ اعداد القوائم المالية ، في فترة الحقة وفي 

القوائم المالية ، فإن الشركة بصدد الحصول هذه مليون ريال سعودي بإطفاءها في الخسائر المتراكمة. وبتاريخ اعتماد  150رأس مال الشركة بمبلغ 
 خرى. ستيفاء اإلجراءات القانونية األإلعلى موافقة الجهات التنظيمية 

 رأينا مطلق فيما يتعلق باألمور المذكورة أعاله.
 

 أساس الرأي

وضيحھا في قسم  لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم ت 
في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في  "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية "

د. ونعتقد أن أدلة المراجعة المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواع
 ناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.التي حصلنا عليھا كافية وم

 
 للمراجعة  الرئيسة األمور

الحالية. وقد تم   إن األمور الرئيسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة
ككل، وعند تكوين رأينا فيھا، ولم نقدم رأًيا منفصال في تلك األمور. بالنسبة لألمور المدرجة أدناه، تناول ھذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية  

 فإن وصًفا لكيفية معالجة مراجعتنا لكل أمر من هذه األمور موضح أدناه:
 



 

 
  

  
 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين )تتمة(

  إلى السادة مساهمي 
 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 للمراجعة )تتمة( الرئيسة األمور
 كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا  أمر رئيسي للمراجعة 

 تقييم المطالب النهائية لإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين 

 المطالبات ة،تحت التسوي  المطالبات رصيد بلغ ،2019 ديسمبر 31 في كما
 مبلغ المبلغ عنھا واحتياطي أقساط التأمين واالحتياطيات الفنية االخرى  غير المتكبدة

مليون ريال   17,335،  مليون ريال سعودي  18,493  سعودي، ريال مليون  21,431
 15رقم  اإليضاح في اإلفصاح عنه تم كما مليون ريال سعودي 1,460سعودي و 

 .المالية القوائم في

 تستند. الحكم كبيرة على بدرجة التامين لعقود النھائية اإللتزامات تقدير يتضمن
 يتم لم والتى المتكبدة المطالبات لجميع للتكلفة النھائية تقدير أفضل على االلتزامات

 إلى تكاليف باإلضافة يتم، لم أو عنھا اإلبالغ تم سواء محدد، في تاريخ تسويتھا
 .المطالبات كتل إدارة

 عنھا المبلغ المتكبدة وغير المطالبات تقديرات تتضمن وجه الخصوص، على
 األساليب من  مجموعة ھامة. تقديرات اإلكتوارية واإلحصائية التوقعات واستخدام
 ھذه األساليب تستند. االحتياطات الفنية ھذه لتحديد اإلكتواري  الخبير من قبل تستخدم

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

 افتراضات ألن استخدام  نظًرا القوائم المالية مراجعة في رئيسًيا أمًرا ھذا اعتبرنا 
ربحية  في نسبياً  ھام انخفاض/  ارتفاع يؤدي إلى أن يمكن المھني وحكمھا اإلدارة
 .الشركة

 المالية. القوائم في 3اإليضاح رقم  ,الھامة المحاسبية السياسات إلى الرجوع يرجى

 الشركة من قبل المتبعة الرئيسية الرقابية اإلجراءات وتقييم بفھم قمنا لقد
 حيث من الفنية وتكوين اإلحتياطات المطالبات إدارة بعملية يتعلق فيما

 تكوين عملية في المستخدمةالمطالبات  بيانات ودقة إكتمال
 .اإلكتوارية االحتياطيات

 خالل اإلدارة من لخبراء والموضوعية والقدرات الكفاءة بتقييم قمنا لقد 
 وتقييم عالقتهم بالمنشأة. المھنية وخبراتھم مؤھالتھم فحص

 البيانات المستخدمة دقة من للتحقق كافية مراجعة أدلة على للحصول 
 العينة، أساس على بفحص، قمنا اإلكتوارية، التقييمات في كمدخالت

 إكتواري  قبل من األساسية المستخدمة المطالبات بيانات ودقة اكتمال
 مع بمطابقتھا عنھا المبلغ غير المطالبات المتكبدة لتقدير الشركة

 .المحاسبية السجالت

 لفھم اإلكتواري بخبيرنا   اإلستعانة تم الشركة، وإفتراضات منھجية لتقييم
 من .المكونة الفنية اإلكتوارية واإلحتياطيات الشركة ممارسات وتقييم
 قام للشركة، اإلكتواري  التقرير إطمئنان بشأن على الحصول أجل

 : بما يلي اإلكتواري  خبيرنا

 تلك مع تتسق اإلكتوارية الشركة منھجيات كانت إذا ما تقييم -
 لسابقة, ا الفترات ومع القطاع في المستخدمة

 المطالبات، نسب متضمنة الرئيسية اإلكتوارية االفتراضات تقييم -
 اإلفتراضات ھذه قمنا بتقييم المطالبات. وحجم المتوقع والتكرار
 الحالية االتجاھات التاريخية، الخبرة المبنية على توقعاتنا مع بمقارنتھا

 .القطاع ومعرفتنا بھذا

 المستخدمة االفتراضات مع االحتساب طرق  مالئمة مدى فحص -
 األساسية. الحساسة لإلفتراضات واألمور

 



 

  

  
 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين )تتمة(

  إلى السادة مساهمي 
 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 2019المعلومات األخرى المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة 
 

. تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لعام في التقرير السنوي  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى 
 ذا.بخالف القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات الخاص بنا. من المتوقع إتاحة التقرير السنوي لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات ه 2019

 
 إن رأينا في القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال اإلستنتاج أو التأكيد حولها.

 
إذا  بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عند توفرها، وعند القيام بذلك، يجب النظر فيما فيما يتعلق

خرى أنها كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهرًيا مع القوائم المالية أو معرفتنا التي تم الحصول عليها خالل عملية المراجعة، أو تظهر بطريقة أ
 محرفة بشكل جوهري.

 
 عندما نقرأ المعلومات األخرى، إذا خلصنا إلى وجود خطأ جوهري فيها، فنحن مطالبون بإبالغ األمر إلى المسؤولين عن الحوكمة.

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

 
لعادل، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي إن مجلس االدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضھا ا

دارة  فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل, أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي وعن الرقابة الداخلية التي يراھا مجلس اال 
خالية من أي تحريف جوھري سواء بسبب غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن مجلس االدارة  ضرورية، لتمكينھم من إعداد قوائم مالية 

خدام مسؤول عن تقييم مدى قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واست 
تكن ھناك نية لدى مجلس اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتھا، أو ليس ھناك خيار واقعي بخالف  أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم 

 ذلك.
 إن المكلفين بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة. 

 
 المالية  القوائم مراجعة عند المستقلين الحسابات مراجعي مسئووليات

 
عن الغش أو الخطأ.  ناتج كان سواء جوھري  تحريف من خالية ككل المالية القوائم كانت إذا فيما معقول تأكيد على الحصول فى اھدافنا تتمثل

تم ة التى وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد, إال أنه ليس ضماًنا على أن المراجع 
لتحريفات عن القيام بها وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائًما عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ ا

المستخدمون بناًء الغش والخطأ وتعد جوهرية, بمفردها أو مجتمعة, إذا كان يتوقع بشكل معقول أنها ستؤثر على القرارات اإلقتصادية التى يتخذها 
 على هذه القوائم المالية.

السعودية, فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني  العربية المملكة فى المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقاً  المراجعة من وكجزء
 :خالل المراجعة. كما قمنا بالتالي

 
 



 

 
  

  
 

 الحسابات المستقلين )تتمة(تقرير مراجعي 
  إلى السادة مساهمي 

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 المالية )تتمة( القوائم مراجعة عند المستقلين الحسابات مراجعي مسئووليات

 
 المراجعة إجراءات وتنفيذ وتصميم الخطأ، او الغش عن ناتجة كانت سواء المالية، القوائم فى جوھرية تحريفات وجود مخاطر وتقييم تحديد •

 جوھري  تحريف أي اكتشاف عدم رأينا. يعد خطر إلبداء أساساً  تكون  ألن ومالئمة كافية مراجعة أدلة على والحصول المخاطر، تلك لمواجھة
 تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد حذف أو تزوير او على تواطئ ينطوي  قد الغش ألن الخطأ، عن الناتج الخطر من أعلى الغش عن ناتج

 .بالشركة الداخلية الرقابة إلجراءات
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة, من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفًقا للظروف, وليس بغرض إبداء   •

 رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
 مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرت المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قام بها مجلس اإلدارة. تقييم مدى  •
ذا كان هناك إستنتاج مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية, وإستنادًا إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها, فيما إ •

استنتجنا دم تأكد جوهري يتعلق بأحداث وظروف قد تثير شكًا كبيًرا حول مقدرة الشركة على اإلستمرار في العمل وفًقا لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما  ع
لك اإلفصاحات  وجود عدم تأكد جوهري, يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا الى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية, وإذا كانت ت 

ث والظروف  غير كافية, نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك, فإن األحدا
 المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن اإلستمرار في العمل وفًقا لمبدأ اإلستمرارية.

حتوى القوائم المالية, بما في ذلك اإلفصاحات, وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعامالت واألحداث ذات وهيكل وم السنةتقييم العرض  •
 العالقة بطريقة تحدد عرًضا عاداًل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 عام -1
مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم   (شركة مساهمة سعودية )شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ، 

ربيع األول  27بتاريخ  4030223528م(، وبموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ربيع األول  16/ق وتاريخ 98
 م(. 2012فبراير  19هـ )الموافق  1433

 الرئيسي المسجل:فيما يلي عنوان الشركة  -
 الروضة   حيشارع االمير سلطان، 

 3528ص.ب. 
 23435جدة: 

 المملكة العربية السعودية  
 

 فيما يلي فرع الشركة:  -
 رقم السجل التجاري   الفرع

 1010421871  الرياض
 

الشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقًا لعقد تأسيس   -
 العربية السعودية، تم الترخيص للشركة الكتتاب أعمال التأمين الطبي فقط.

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإعطاء الشركة ترخيص لمزاولة أعمال التامين في المملكة العربية السعودية على أساس مبادئ  -
م( وفقًا لقرار مجلس الوزراء 2011يونيو  29هـ )الموافق 1432رجب  27وتاريخ  49المرسوم الملكي رقم م/التأمين التعاوني بموجب 

 م( 2011يونيو  27هـ )الموافق 1432رجب  25وتاريخ  224رقم 
 أسس اإلعداد  -2
 عرضأسس ال -أ

من خالل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين,  ملكة العربية السعوديةفي الم ةالمعتمد  لتقارير الماليةل ة ر الدوليييتم إعداد القوائم المالية وفًقا لمعا
 .المعايير األخرى المصدرة من الهيئة، القوانين المنظمة للشركات والشركات المنشأة بالقانون 

ة  المالية سابًقا وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصيغتها المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكا  قوائمتم إعداد ال
وضريبة الدخل ، األمر الذي يتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  

"(IASB باستثناء تطبيق المحاسبة الدولية المعيار )"(IAS12)-   ضرائب الدخل" و"IFRIC12-   الضريبة" من حيث صلتها بالزكاة وضريبة"
  26بتاريخ  2019/23099الدخل ، والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حسب التعميم رقم. 

( أصدرت مؤسسة النقد تعليمات إلى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة 2019مايو  1الموافق  هـ ) 1440شعبان 
 وضرائب الدخل في بيان الدخل. يتماشى هذا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة

مت الشركة بتغيير معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل عن طريق تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع المعيار الدولية. وفًقا لذلك ، قا
التغييرات في السياسات المحاسبية في التقديرات واألخطاء المحاسبية ويتم اإلفصاح عن آثار هذا التغيير في المالحظة   -  8المحاسبي الدولي 

 . ليةالما  قوائمعلى ال 32
بها حتى  المحتفظقياس االستثمارات )باستثناء  ماعدا( ومبدأ التكلفة التاريخية ، 4المالية على أساس مبدأ االستمرارية )إيضاح  القوائميتم إعداد 

غير الملموسة االستحقاق( بقيمتها العادلة. يتم عرض بيان المركز المالي للشركة بترتيب السيولة. باستثناء الممتلكات والمعدات واألصول  
 ، فإن جميع األصول والخصوم األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل ، ما لم يذكر خالف ذلك. للعاملينوتعويضات نهاية الخدمة  لنظاميةا  والوديعة

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

(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنسوبة بشكل واضح إلى  30نفس المعلومات التكميلية في البيانات المالية )إيضاح 
 .حسابات المعنية. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارةأي نشاط في ال
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 )تتمة(  أسس العرض -أ

 وفًقا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم توزيعة كالتالي:        
 ٪ 90 المساهمون 

 ٪ 10 حملة الوثائق
 100 ٪ 

 في حالة نشوء عجز عن عمليات التأمين فإن إجمالي العجز يتم تحمله من قبل عمليات المساهمين.
 

إن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم عرضها في  
من القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية و لالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة عن   65إلى  59الصفحات من 

نقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات مؤسسة ال
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي ، فإن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، الدخل  

المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات  الشامل والتدفقات النقدية
 والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك العمليات.

الي بناًء على تعليمات مؤسسة النقد الح  السنة عند إعداد هذه القوائم المالية, تم تجميع أرقام المقارنة ودمجها لتتوافق مع عرض أرقام 
 العربي السعودي, ولكن هذا ال يؤثر بأي شكل على صافي الدخل واألرباح المبقاة التى تم عرضها من قبل للعام السابق. 

لتدفقات إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي، الدخل، الدخل الشامل وا
 النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات الصلة على القوائم المالية تمثل معلومات إضافة تكميلية مطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية.

 عملة التشغيل والعرض -ب
عروضة بالريال تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي باعتبارة عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية الم

 السعودي، ألقرب ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف ذلك تحديدًا.
 السنة المالية  -ج

 ديسمبر.  31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
 

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات  -د
والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام 

ة المعلنة للموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصروفات. على الرغم من ان هذه التقديرات واألحكام قد تمت بناًء على المعلومات المتاح
 ن هذه التقديرات.والخبرة السابقة لإلدارة إال انه قد تختلف النتائج الفعلية ع

يتم تقييم التقديرات واألحکام بشکل مستمر وتستند إلی الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي 
   ُيعتقد أنها معقولة في ظل الظروف.

 المالية: فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم 
Iالمسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين ) 

ديد  إن تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك الع
في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات.  من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار

لنهائية يتم إجراء التقديرات في نهاية السنة المالية لكاًل من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف ا
نها. يتم تقدير التزام المطالبات غير المدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ ع

يتم إجراء للحاالت الفردية المبلغة إلی الشرکة في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها و 
 التغييرات على المخصص. 
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 تتمة( أسس اإلعداد ) -2
 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات )تتمة(  -د
iتتمة( ( المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين( 

تاريخ قائمة إن المخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد 
تكلفة   المركز المالي، والذي حدث فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير

هات تسوية المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجا
المطالبات المستقبلية. يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة 
المتوقعة لتحديد هذه المخصصات. كما يستخدم الخبير االكتواري نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة 

لقطاع الطبي. تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية ل
 المطالبات.

 
ii انخفاض قيمة األصول المالية ) 

مة العادلة للموجودات المالية  تقرر الشرکة أن الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها عندما يکون هناك انخفاض کبير أو متواصل في القي
شهًرا أو أكثر طويلة األجل ويعتبر  12ألقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير. تعتبر فترة 

ييم من بين عوامل أخرى، ٪ من التكلفة األصلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة بتق30االنخفاض بنسبة 
قدية التقلبات العادية في سعر السهم، والصحة المالية للشركة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقات الن

 التشغيلية والتمويلية.
 
IIIانخفاض قيمة المستحقات ) 

يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما 
 المستحقة وفًقا للشروط األصلية للمدينين. تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين، احتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم

 م المدينة قد انخفضت قيمتها.المالي، والعجز عن السداد أو التأخر في السداد مؤشرات علی أن الذم
 

 (IVالقيمة العادلة لألدوات المالية 
تم تقدير القيمة تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. ي

 ت النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادًا إلى التدفقا
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو عندما ال تکون األسعار المدرجة متاحة بخالف ذلك، باستخدام  

ل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام  تقنيات التقييم. في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خال
النماذج. وحيثما ال تکون مدخالت السوق القابلة للمالحظة متاحة ، فإنها تقدر علی أساس االفتراضات المناسبة عندما تستخدم تقنيات 

تحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن  التقييم )على سبيل المثال ، النماذج( لتحديد القيم العادلة، يتم ال
ت الموظفين المسؤلين عن القيام بهذه االفتراضات. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها ، ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجا

م النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ ومع ذلك، تتطلب مجاالت تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي، تستخد
 مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة والخطر المقابل( والتقلبات واالرتباطات من اإلدارة القيام بتقديرات.
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 موسمية العمليات -ه
 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة  

 
 السياسات المحاسبية الهامة   -3

هو معتمد في  إن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه البيانات المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما 
وتعديالت المعايير   2018ديسمبر    31تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  المملكة العربية السعودية و 

)أ( التي لم يكن لها تأثير على  3الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة 
أو األداء المالي للشركة. تم إعادة تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي  المركز المالي

 تأثير على بيان التغيرات المكثف المؤقت في حقوق المساهمين للفترة.
 ولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الد -أ

 (:                                                           IASBقامت الشركة بتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية )
 البيان  المعيار /  التعديالت

تصنيف  2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم               2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 و قياس معامالت المدفوعات المبنية على أسهم. 

تحويل االستثمارات   40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي                     40معيار المحاسبة الدولي رقم 
 العقارية

 المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبارات المسبقة                   22لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  
 عدم التأكد بشأن ضريبة الدخل                    23المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  لجنة تفسيرات 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )راجع أدناه(                   15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 االيجارعقود                    16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة    1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

         28الدولي رقم  
على دورة التقارير المالية   2016التعديالت السنوية لعام  

2014– 2016 

  عقود االيجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي    
  4"عقود اإليجار" ، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17محل المعيار المحاسبي الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

تنطوي تقييم جوهر المعامالت التي  " 27SIC"عقود اإليجار التشغيلي" و  15SIC"تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" ، و 
 على الشكل القانوني لعقد اإليجار".

للمستأجرين. يعترف المستأجر  قوائم المالية "عقود اإليجار" نموذًجا محاسبًيا واحًدا مدرًجا في ال 16المعيار الدولي للتقارير المالية  يعرض
لتزامه بدفع مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات بأصل حق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل ا

أي يستمر  - اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 
 المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود تمويل أو عقود تشغيل.

وخلصت إلى أن المعيار والتفسيرات الجديدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن لها أي تأثير كبير على هذه   قامت الشركة بتقييم األثر
 .المنفعةعقد إيجار. وبالتالي ، لم يتم االعتراف بأي حق في تفسير المعيار ك. اتفاقية اإليجار ال تقع تحت قوائم الماليةال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -3
 الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل  -أ

 التغير في محاسبة الزكاه وضريبة الدخل

.  2019يوليو  17النقد العربي السعودي ، بتاريخ ، تم تغيير أساس اإلعداد نتيجة إلصدار تعميم من مؤسسة 2كما ورد في االيضاح رقم 
سعودي. حيث كان يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المحتجزة وفًقا لمؤسسة النقد العربي ال

 17ؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ .  و نتج عن هذا التعميم الصادر من م2017أبريل  11مؤرخ في  381000074519تعميم رقم 
 ، ان يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. 2019يوليو 

ضرائب الدخل )"المعيار المحاسبي  -و قد عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 
الضرائب فيما يتعلق بالزكاة. و قد عدلت الشركة اثر هذا التغيير في  - 21ي إلعداد التقارير المالية رقم "( والمعيار الدول 12الدولي رقم 

على القوائم   31( ويتم الكشف عن آثار التغيير أعاله في االيضاح رقم 2السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي )انظر االيضاح 
مليون ريال سعودي. لم يكن لهذا    2.4بمبلغ    2018ديسمبر    31المنتهية في    للسنة . نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل  المالية

 . 2018ديسمبر  31المنتهية في   للسنةالتغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية 
 الضريبة المؤجلة

المركز المالي ، مع توفير الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات  بقائمةيتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة التزام 
أو  ألغراض إعداد التقارير المالية والمبلغ المستخدم ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق

خدام معدالت الضريبة المطبقة في تاريخ المركز المالي. يتم االعتراف بأصل الضريبة  تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باست
 المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن استخدام األرصدة. 

حقوق   /الشامل االخر أو المحملة على الدخل  الدائنةفي حالة البنود  الدخل ، فيما عدا قائمةيتم تحميل الضريبة المؤجلة أو إضافتها إلى 
 حقوق الملكية. /الشامل االخر الملكية وفي هذه الحالة يتم تضمينها في الدخل 

حيث ال تتوقع الشركة توفر أرباح ضريبية  م2019ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائملم يتم تقديم أصل الضريبة المؤجلة في هذه 
 .ضريبة دائنةمستقبلية الستخدام أي 

 لم يتم تسجيل التزام الضريبة المؤجلة لعدم وجود فروق مؤقتة خاضعة للضريبة.
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة   ستحقات بالقيمة الحالية للدفعاتيتم تقييم الم 
بقة فيما بالتقرير باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبار، والخبرة السا

السنة المالية مع سندات   في نهاية ق و باستخدام عائدات الس قعةتو المدفوعات المستقبلية المم تم خصالخدمة. ي وفتراتيخص مغادرة الموظفين 
والعمالت التي تتطابق، إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع مخصص  طشرو العالية بال الشراء ذات الجودة

في   والتغيراتبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة  مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إث
 . ملاالكتوارية في قائمة الدخل الشا اإلفتراضات
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب
 

لصادرة  المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه. إن القائمة هي للمعايير والتفسيرات اإن  
 ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون فعالة.

 

 
 عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

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

 ( "عقود التأمين".4المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 

أن تقوم    يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط
 العناصر التالية عن عقود التأمين: المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل 

 
 (  المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،1
 ( عناصر اإلستثمار المميزة، و 2
 ( أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.3
 

 ((. 15( و المعيار الدولي للتقرير المالي )9قرير المالي )يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للت
 القياس:

( ، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17للتقرير المالي )م، يقدم المعيار الدولي    2015القياس القائمة قبل شهر يناير 

 

 " التالية:الفئات التأسيسيةعلى " السنةنموذج القياس  يستند
 

 أ( التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من: 
 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -
 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )اي الخصم( و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  -
 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.  -

 ب( هامش الخدمة التعاقدية : 
ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن  يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين،   

ن قائمة  يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضم
 القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من :  الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس

 
 

تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ  البيـــــــان تفسير  /المعيار
 في او بعد التاريخ أدناه

 2022يناير  1 عقود التأمين )مالحظة أدناه(  17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 اإلطالع أدناه األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب
 

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

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

    التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.   • 
لسالب، و  تم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون باي

غير في معدالت بالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. إن أثر الت
 الخصم سيتم التقرير عنه إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السياسة المحاسبية التي تم اختيارها.

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

ية خدمات التعاقدلمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد و ال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش ال
 لتشمل:   السنةإضافة الى التعديل ضمن النموذج 

 
 ( التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. 1
 ( التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.2
 

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل   توزيع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة  
م التغطية أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. و بهذه الطريقة يتم موائمة التزا  السنةجوهري عن النوذج  

قابال للتطبيق من أجل قياس   السنة المتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج 
لمخاطر المالية في حال أن  المطالبات المتكبدة. إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير ا

 التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
 

 تاريخ السريان
لم مالحظات من م، و است2019( خالل شهر يونيو 17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقرير المالي )

يالت مجموعة من األطراف المعنية. يقوم حاليا مجلس المعايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها. و فيما يتعلق بأي تعد
ر. إن تاريخ دخول  (، سيقوم محلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية إلصدار المعيا17مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

(  4( في المعيار المالي للتقرير المالي )9( حيز التنفيذ و تأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
( حيز التنفيذ 17ي للتقرير المالي ) م. و بموجب المسودة الحالية للمعيار، من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدول2021يناير  1حاليا هو 

يناير  1م أو بعد هذا التاريخ. غن هذا التأجيل لمدة ينة واحدة مقارنة مع التاريخ السابق 2022يناير  1على فترات التقرير المالي التي تبدأ في 
رادات من العقود مع العمالء" و المعيار الدولي  ( "اإلي15م، يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي )2021

 ( "األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.9للتقرير المالي )
 

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

 طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
 

 العرض واالفصاح
 ، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب

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

 التأثير
المالية، لم يتم االنتهاء من تقييم كامل االثر (. بتاريخ نشر هذه القوائم 17تقوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 من تطبيق هذا المعيار. أجرت الشركة تحليل فروقات و فيما يلي الفروقات بالبنود الرئيسية:
 ملخص التأثير  مجال التأثير

 . تقييم األثر الماليتقوم الشركة ب التأثير المالي  
على  التأثير 
تكنولوجيا  /البيانات

 المعلومات

و طريقة توزيع  السنةمع نموذج القياس  ئمسيتم تطوير دليل الحسابات الخاص بالشركة ليتال •
 .األقساط

 تفصيال.سيكون هناك حاجة أكبر الى بيانات محاسبية و اكتوارية أكثر  •
الحاجة إلى حفظ معدالت الخصم لمجموعة عقود التأمين ليتم تتبعها لتراكم احتساب الفائدة وفق  •

 .السنةنموذج القياس 
 .أرقام فاصل الثقة التي يتم تحديد مصدرها لتعديل المخاطر •
 احتساب المخاطر الضمنية ضمن النظام اإلكتواري. •
بناء على عقود لوكذلك تحديد "الحقائق والظروف" ل هامةتحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود ال •

 طريقة توزيع األقساط.
 احتساب و تتبع هامش الخدمات التعاقدية.  •
 إحتساب فترات تغطية المخاطر المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين. •

على  التأثير 
 المعالجة 

للمعيار  تأسيسها لتناسبات سيتم واالكتتاب وتكنولوجيا المعلوم توارية واالك االدارة الماليةعمليات  •
 .الحوكمة  اطارمع مجموعة جديدة من الضوابط و  17الدولي للتقرير المالي  

 عند اإلعتراف بالوثائق المكتتبة غير المكتسبة سيتم مقارنتها من تاريخ بداية وثيقة التأمين. •
محاسبية و  بشكل مناسب لمصادر بيانات لألقسام العمليات سيتم وضع إطار جديد لتسوية ال  •

  االكتوارية و اإلكتتاب.
 وثيقة التأمين.تتبع المقبوضات النقدية ألقساط التأمين على مستوى  سيتم •
 .والقرارات الفنية السنة لنموذج القياس مناسبةوضع سياسات محاسبية جديدة سيتم  •
 .مراقبة الشروط واألحكام المتعلقة بعقود التأمين وإعادة التأمين •
 مصاريفو  المتكبدة المطالباتمصاريف و  جديدة لمصاريف اكتتاب وثائق التأمينطرق توزيع  •

 .وثيقة التأمينالتي سيتم وضعها لتحديد الربحية على مستوى و االكتتاب 
 .منتجات المستقبليةللتغطية اليجب وضع نظام لتتبع فترة  •
 

التأثير على  
اتفاقيات إعادة 

 التأمين

/ مطلوبات إعادة  بشكل منفصل عن أصول وثائق التأمين أصول/  يجب التقرير عن مطلوبات •
 .تأمين

)بعد احتساب أي خسارة ائتمانية غير المخصومة التدفقات النقدية  اجمالي عن لتقريريجب ا •
 . قبل إعادة التأمينو متوقعة( 

 .بهذه العقودالمتعلقة لتقييم األثر على نماذج القياس  و ذلك يجب مراجعة شروط اإللغاء •
ر على  التأثي

السياسات و إطار  
 الرقابة  

قد تحتاج الشركة إلى تغيير السياسات الداخلية لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  
(. ستكون هناك حاجة إلى سياسات وأطر رقابة داخلية لتعكس متطلبات المعيار. تؤثر متطلبات 17)

للعقود المرهقة على السياسات واألطر المختلفة مثل المحاسبة  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 سوف تحتاج أطر الرقابة مثل إدارة السيولة إلى السماح بتوقعات التدفق النقدي المستقبلي. والمراجعة.

 بدأت الشركة بعملية التنفيذ وأنشأت فريق عمل تحت إشراف لجنة توجيهية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

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

 
 التصنيف و القياس :(أ
 

( منهًجا واحًدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )
 المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل 

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

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

 المبلغ القائم. 
 

ند  يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و يتم تدوير المكاسب و الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة ع
 البيع في حال تحقق الشرطين التاليين:

 دية التعاقدية و بيع الموجودات المالية، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النق •
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم.  •

 
ند االعتراف األولي؛  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك و ع

أو  يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد
 تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري.

 
مكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، ي

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

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

اإلئتمان  المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر
 ام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي غلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.الخاصة باإللتز 

 
 ب( اإلنخفاض في القيمة: 

( الخسائر االئتمانية المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة  9يعكس نموذج انخفاض القيمة بوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادراج خسائر 9ئر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )( كخسا39الدولي ) 

ر االئتمان االئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائ
 في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. المتوقعة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 محاسبة التحوط:ج( 
( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل 9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط باستثناء تحوطات   السنة المتطلبات على تأسيس منهج على أساس مبادئ للنموذج  
قد تستمر الشركة القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادًة بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، 

. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظرا لكون مجلس المعايير 39معيار المحاسبي الدولي رقم  في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا في ال
 المحاسبة الدولية يعالج حاليا محاسبة التحوط كمشروع منفصل.

 
 تاريخ السريان:

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

عقود التأمين ، المنشورة   - (  4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية )  - (  9"عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )   –
( للتخفيف من بعض 4التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود  2016سبتمبر  12في 

( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس  17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 ين بديلين و هما:معايير المحاسبة الدولي جيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيار 

 
 ( حتى 9. تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )1

 أ( تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو     
 ء م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفا2021يناير  1ب( فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 

( إلى  4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9( و المعيار الدولي للتقارير المالية )17المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )
التي ترتبط م.هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت  2022يناير    1

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

( ، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية 9. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )2
 معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.  التي تظهر قبل تطبيق

 
( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق 1م على: )2017يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 

( )بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية  4) المعيار الدولي للتقارير المالية 
( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا 2لجميع مطلوباتها، و)

ات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. و بالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  إلى هذه التقييم
يل ( حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأج9)

 ن القوائم المالية للشركة.مدرجة ضم
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 تقييم التأثير
 

/ ذمم إعادة تأمين مستردة( وتأمين متعلق  مدينة تأمين أقساط)تتضمن ، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية 2019ديسمبر  31كما في 
. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا التوالي  على سعودي ريال مليون  48.982 و سعودي ريال مليون  323.835بالموجودات بمبلغ 

مليون   202.920: 2018مليون ريال سعودي ) 311,055 بالتكلفة المطفأة من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ
ديسمبر  31ريال سعودي(. ليس لدى الشركة أي وحدة مرتبطة باستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في 

(. تتوقع الشركة استخدام  الشيء: 2018)تتكون الموجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع و تبلغ  (.الشيء: 2018).2019
ن و  تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فيما يتعلق بسندات الدي

ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار الطبيعة االسترتيجية الستثمارات حقوق الملكية. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد 
  العادلة  القيمة تبلغ (.9دفعات من المبلغ األصلي و الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية )

  مليون   0.655  بمبلغ  السنة  خالل  العادلة  القيمة  في  بتغيرم  2019ديسمبر    31في    كما  سعوديمليون ريال    12.780  األخرى المالية    لموجوداتل
ض لمخاطر اإلئتمان و تركيز مخاطر اإلئتمان و الجودة اإلئتمانية لهذه الموجودات المالية في إيضاح رقم  . تم االفصاح عن التعر سعودي ريال
على المعلومات  المبدأيهذا التقييم  ويستند. م2019 ديسمبر 31 في كما تعتبر الموجودات المالية للشركة منخفضة المخاطر اإلئتمانية . 27

لشركة في  المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو المعلومات المعقولة اإلضافية التي يمكن توفيرها ل
: ومع ذلك ، ال يتوقع أن 9. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية المستقبل

اجعة يكون تأثير ذلك هاًما. في الوقت الحاضر ، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمر 
 تفصيلية.

ما ورد أعاله إلى تقييم األثر عالي المستوى للمعيار الدولي  . ويستند  2018و    2019ديسمبر    31األصول ذات مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  
احة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو إلى المعلومات المت المبدأي. ويستند هذا التقييم 9للتقارير المالية 

ل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة  المزيد من المعقول ويتم توفير معلومات داعمة للشركة في المستقب
: ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك هاًما. في الوقت الحالي ، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 .فصيليةهذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة ت
 

 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:
iعقود التأمين . 

التأمين الهامة من حامل  تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر  
الوثيقة بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلًبا على حامل الوثيقة. كإرشادات عامة، تحدد  

لمستحق إذا لم يحدث  ٪ على األقل عن المبلغ ا10الشركة مخاطر التأمين الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد  
 الحدث المؤمن. 

 
II تحقق اإليرادات . 

 االعتراف بالقسط:
يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. يتم احتساب األقساط غير  

 التأمين.المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة 
ط تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن التغير في مخصص األقسا

 ا علی مدى فترة المخاطرة.ھغير المکتسبة يؤخذ إلی قائمة الدخل إعتمادا على أن اإليرادات يتم االعتراف ب
 إعادة التأمين المفترض:

 
 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

- 23 - 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة(  ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:

 
IIتتمة(  . تحقق اإليرادات( 

ين كما تفترض الشركة أيًضا مخاطر إعادة التأمين في سياق األعمال االعتيادية لعقود التأمين الطبي عند االقتضاء. يتم إثبات أقساط التأم
ي ذ فوالمطالبات على إعادة التأمين المفترض كإيرادات أو مصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر أعمااًل مباشرة، مع األخ

 االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين. تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. 

عادة  يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديم األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إ 
التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عندما يتم التأمين المفترضة والمسندة. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق  

 نقل العقد إلی طرف آخر. 
يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين جوهرية مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وتكون عبارة عن موجودات على  

المستلم ناقًصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من  شكل ودائع أو مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء على المقابل المدفوع أو
 قبل شركة إعادة التأمين. يتم احتساب إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عند استحقاقها. 

 
 دخل االستثمار:

ن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائدة  يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضم
 الفعلية.

 توزيعات االرباح:
م يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استال

 المدفوعات.
 
III .المطالبات 

دة  تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة، وصافي قيمة الخر 
ا في تاريخ قائمة  والمبالغ المستردة األخرى. يمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويته

 المركز المالي مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن عليه أم ال. يتم إجراء مخصصات للمطالبات
ين مخصص يستند المبلغ عنها غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، يتم تكو 

مطالبات إلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة في تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة ال
 ذات الصلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

م  ولمعيدي التأمين بشكل منفصل. عالوة على ذلك، ال تقتظهر المطالبات المستحقة على أساس إجمالي ويتم عرض الحصة ذات الصلة 
تاريخ قائمة المركز  ن دفع جميع المطالبات خالل سنة واحدة م مقع أن يتوالمدفوعة حيث يت ركة باستبعاد التزاماتها عن المطالبات غيرالش

 المالي. 
 

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

نيف إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تص
)ب( تصنف كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها  4عقود التأمين في إيضاح 

أصول مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل(  
عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين ، والخسائر القابلة   مدرجة في

لبة  زام المطالالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع الت
المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو 
عندما يتم نقل العقد إلی طرف آخر. يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ کل تقرير أو علی نحو متکرر عندما ينشأ مؤشر علی 

القيمة خالل السنة المالية. يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي علی أن الشرکة قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب انخفاض  
 شروط العقد وعندما يمکن قياس األثر علی المبالغ التي ستستلمها الشرکة من شرکة إعادة التأمين بصورة موثوقة. يتم تسجيل خسارة انخفاض  
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IVتتمة( . عقود إعادة التأمين( 

)ن(. إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من  4القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى 
 التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

 
V- تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة 

ا، على  يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفًقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق به
كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثيقة غرار األقساط المكتسبة. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ األخرى  

المتضمنة تأمين" في قائمة الدخل. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية  
تغير في التقدير المحاسبي. يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ في الموجودات عن طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها ك

کل تقرير أو بشکل أکثر تکراًرا عندما يظهر مؤشر علی انخفاض القيمة. إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحة المستقبلية لهذه 
تحويل خسائر إنخفاض في القيمة إضافية إلى قائمة الدخل. يتم أيًضا الوثائق، فإنه يمکن تسريع إطفاء ھذه التکاليف وقد يتطلب ذلك أيضًا 

 النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 

VI:اختبار مالءمة المطلوبات . 
من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد  في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد 

ات النقدية  إستبعاد تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفق
حميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طريق التعاقدية المستقبلية ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلدارية. يتم ت

 تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولية وفًقا لذلك. 
 

VII ذمم مدينة . 
ألي مبالغ غير يتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين، ناقًصا مخصص  

مقابل  قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة لل
ن القيمة الدفترية قد المستلم أو المستحق. يتم مراجعة القيمة الدفترية للمدينين لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلی أ 

ة ال تکون قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في "المصروفات العمومية واإلدارية األخرى" في قائمة الدخل. يتم استبعاد األرصد
لرصيد المستحق، أو المدينة عندما ال تتحکم الشرکة في الحقوق التعاقدية التي تکون الرصيد المذکور، وھو األمر الذي يکون عادة عند بيع ا

ضمن نطاق   7عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصيد إلی طرف ثالث مستقل. تقع الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح  
 "عقود التأمين". 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
VIII االستثمارات . 

Iاستثمارات متاحة للبيع . 
مالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى إن الموجودات ال

رات تاريخ اإلستحقاق أو القروض والذمم المدينة، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه اإلستثما
لفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ويتم قياسها مبدئًيا بالتك

في قائمة الدخل الشامل تحت بند   راكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخرات الترالحًقا بالقيمة العادلة. تدرج التغي
االستثمارات المتاحة للبيع". تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل   -في القيمة العادلة  رفي التغي"صا

األجنبية  ذات الصلة تحت بند "الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع". توزيعات األرباح والعموالت والربح/ الخسارة بالعملة
عمليات المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة  -االستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل من 

  االستثمار. يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في بيان الدخل
لصلة كمصروف انخفاض في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة  الشامل ذو ا

 للتداول أو القيم العادلة المقدرة. 
 
 
 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

- 25 - 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

VIIIتتمة(  . االستثمارات( 
Iتتمة( . استثمارات متاحة للبيع( 

مخاطر يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات 
ل  و يمكن الحص  قية إلستثمار مماثل أو عندما الوع إلى القيمة السوجرتحديد القيمة العادلة بال  مة، يترالمسع  رمماثلة. بالنسبة لالستثمارات غي

 .مالتقيي بأسالي نعة موعة متنوام مجمدتحديدها باستخ ماق النشطة، يتواألس  نالعادلة م معلى القي
يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، يلزم وجود درجة من األحكام لتحديد  

 القيمة العادلة. 
 إعادة التصنيف:

غير  الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة تقوم 
ة قادرة، في ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالي

القروض    إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى
اظ بهذه والذمم المدينة مسموح بها عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة وتكون اإلدارة لديها النية والقدرة على االحتف

 األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
صل ال ُيسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باأل

 المالي حتى االستحقاق.
أة الجديدة بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطف 

مار باستخدام  وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستث
دل  معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام مع

 لدخل.الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين الى قائمة ا 
 
IIاإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . 

ة من  يتم تصنيف االستثمارات في ھذه الفئة إذا کانت محتفظ بها للمتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة کإستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادل
رات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى  خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف األولي. يتم شراء االستثما

 القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة.
ئمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا کانت يفي يمکن تخصيص االستثمار ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قا

باستثناء أدوات حقوق الملکية التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال   39بالمعايير المبينة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 يمکن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق بها.

بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات في يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ 
راف القيمة العادلة في قائمة الدخل للسنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعت

فظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات العموالت الخاصة وإيرادات التوزيعات على الموجودات األولي باإلستثمارات المحت
خالل  المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

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

ها من القيمة بخالف تلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، يمكن إعادة تصنيف
م العادلة من خالل قائمة الدخل )على سبيل المثال ، تجاريًا( إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب، ويت

 استيفاء الشروط التالية: 
 
األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند  إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، إذا لم يكن مطلوًبا تصنيف  •

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

 ن الفئة التجارية فقط في "الظروف النادرة".ا مھإذا لم تکن الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة، فيمکن إعادة تصنيف •
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VIII )االستثمارات )تتمة . 
IIIمحتفظ بها حتى االستحقاق . 

اإلحتفاظ بها حتى يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على  
بما في  اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئًيا بالقيمة العادلة 

احتساب التكلفة المطفأة من   ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم
خالل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه 

 االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.
 

 إعادة التصنيف:
أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة  االستثمارات التي تصنف على 

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

 لن تؤثر المبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف: ومع ذلك ،
المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة السوق أي تأثير  •

 العادلة. جوهري على القيمة 
 المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريًبا. •
المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن من الممكن  •

 توقعها بشكل معقول.
 

IV باألدوات المالية. إلغاء االعتراف 
الة عند  يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتي عادة ما تكون الح

بتحويل جميع مخاطر  بيع األداة، أو عند تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون الشركة قد قامت
 ومزايا الملكية إلى حد كبير.

 
.V المقاصة 

قابل  يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني  
ية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول و تسوية المسؤولية في وقت للتنفيذ في الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسو 

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

VIمحاسبة تاريخ المتاجرة . 
العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع   يتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع

الموجودات(. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن 
 اتفاقية في السوق. اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو 
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VII الموجودات المالية. انخفاض قيمة 
دات المالية.  وجوالم  ن عة موعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموضو ما إذا كان هناك دليل م  مبتقيي  ريركة في تاريخ كل تقرم الشوتق

كون له  يوجد انخفاض في القيمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل )"حدث خسارة" متكبدة(، ي
 تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة. 

 
 دليل االضمحالل قد يشمل: 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ •
 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛  •
 المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ يصبح من  •
 اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو •
  مالحظة بيانات تشير إلی وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات المالية منذ     •

 اإلعتراف المبدئي بهذه الموجودات، علی الرغم من أنه ال يمکن تحديد النقص مع األصول المالية الفردية في الشرکة، بما في ذلك:
 التغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في الشركة؛ أو 
 لتخلف عن سداد الموجودات.الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط با 
 

 إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي: 
   للموجودات   المالية.بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة 
   بمعدل بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم  خصمها

 العمولة الفعلي األصلي. 
 

بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثماًرا أو بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي 
 مجموعة استثمارات قد انخفضت قيمتها.

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

يعاني من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات    تتضمن األدلة الموضوعية مؤشرات على أن المقترض
أساسية، واحتمال دخوله في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس عند 

القتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف ا
انخفاض في  لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة  

الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة 
أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس 

 الدخل الشامل. خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة  
ل في القيمة العادلة ألقل من تكلف تها دلياًل بالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطوَّ

ي أنه يتم اف باألصل، أراالعت رخالل قائمة الدخل طالما استم نخسارة انخفاض القيمة م سعك  نموضوعيًا على انخفاض القيمة. ال يمك 
فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم  ر انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخ  دتسجيل أي زيادة في القيمة العادلة بع

 يع.االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للب
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VII )انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة . 

٪ من  25شهر أو أطول فترة مطولة ويعتبر االنخفاض بنسبة  12يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مطول" إستخدام الحكم. تعتبر فترة 
التكلفة األصلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي 

 القيمة العادلة لإلستثمار أقل من تكلفته.تكون فيه 
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو 

سواق رأس المال إلصدار  موضح في عوائد السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أ
الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة الديون، مما قد يؤدى إلى أن يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا  

قيمة العادلة  أو إلزامية. إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة وال
 الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. 

 
IX . ممتلكات ومعدات 

حقة في القيمة  يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف الال
المحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية   نالدفترية لألصل أو يتم تسجيلها كأصل منفصل، حسب مقتضى الحال، فقط عندما يكون م

قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على   نالمستقبلية المرتبطة بالبند الى الشركة ويمك 
ل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى قائمة الدخ

 بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة، على النحو التالي: 
 

 3  التحسينات المستأجرة 
 4  أجهزة الكمبيوتر 

 5  السيارات
 10 – 4  األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

 
فترية  تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسًبا. تتم مراجعة القيمة الد

عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. لهذه الموجودات لتحديد انخفاض القيمة  
في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيم الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة 

 لالسترداد. 
متلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند اإلنتهاء من تطويرها، يتم تحويل تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الم

 التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات، ويتم استهالكه وفًقا لسياسة الشركة.  الرأسمالي تحتالعمل 
 تدرج في "إيرادات أخرى، صافي" في قائمة الدخل. يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القيمة الدفترية و 

X .غير الملموسة  الموجودات 
إنتاجي محدد وتدرج الحقًا   رتظهر األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل )الفئة المذكورة( بالتكلفة التاريخية. ويكون لها عم

انخفاض القيمة. تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود  ربالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائ
 باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية: 

 
 4  البرامج

 4  التراخيص
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 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه: )تتمة( 
X غير المالية الموجودات. انخفاض قيمة 

سنوًيا لتحديد  ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها  - على سبيل المثال، األرض  - الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد 
االنخفاض. يتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلستهالك لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 

 إلی أن القيمة الدفترية قد ال تکون قابلة لالسترداد. 
الذي يمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد   يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ

هو القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند 
 أدنى مستوى تتواجد من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(. 

 
XI .هاية الخدمة للموظفينن مكافأة 

نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية.  يتم تقييم المستحقات   مكافأةتدير الشركة خطة  
بالتقرير باستخدام بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة  

طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبا، والخبرة السابقة فيما يخص  
ق في نهاية السنة المالية مع وقعة باستخدام عائدات السومغادرة الموظفين وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المت

وط والعمالت التي تطابق، إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم ردة العالية بالشودات الشراء ذات الجسن
ة دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبر 

 االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.  والتغيرات في
 

XIIالزكاة وضريبة الدخل . 
ة للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين  السنةتخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفًقا للوائح الهيئة 

لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب  
األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة ، إن 

 عند االنتهاء من التقييم النهائي. يتم تحديد القيمة وجدت.
 الدخلالتغيرات في محاسبة الزكاه وضريبة 

يوليو  17نتيجة إلصدار تعميم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  االعداد ، تغير أساس  2في إيضاح  مبينكما هو 
، تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بيان التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المحتجزة حسب مؤسسة النقد العربي   م 2019

. بأحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي م 2017أبريل  11مؤرخ في  381000074519السعودي. تعميم رقم 
 ، يجب االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بيان الدخل.  م2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

ضرائب الدخل )"معيار المحاسبة   - قامت الشركة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق معيار المحاسبة الدولي  
الضرائب المتعلقة بالزكاة. قامت الشركة باحتساب هذا التغيير في  - 21"( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12الدولي 

 قوائم ال  من  31  حايضا( وقد تم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله في  2السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي )انظر إيضاح  
مليون ريال سعودي.   2,4بمبلغ    م 2018ديسمبر    31المالية. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المعلن عنه للسنة المنتهية في  

 . م2018ديسمبر  31لم يكن للتغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 .XIII الضريبة المؤجلة 

المالية ، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة قوائم  السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهرًيا في ال تطبيقالتأثير المالي لإن 
 السابقة.
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XIVتوزيع االرباح . 
القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في  

 األرباح من قبل مساهمي الشركة.
 

XV النقد وما في حكمه . 
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل 

 خ االستحواذ. من ثالثة أشهر من تاري
 

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

 التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفًقا لذلك.
 

XVII عمالت أجنبية . 
تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات يتم  

النقدية بالعمالت األجنبية إلی الريال السعودي علی أساس سعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المرکز المالي. تؤخذ جميع الفروق 
الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف    إلى قائمة الدخل والدخل

ف العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع رص رفي تاريخ المعاملة المبدئية وال يتم إعادة قياسها الحًقا. تدرج أرباح أو خسائ
مة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى ى، صافي" في قائرادات أخرفي "إي

 بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية. 
 

XVIIIقطاعات التشغيل . 
ي يخضع للمخاطر والعوائد التي تختلف القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذ

عن تلك الموجودة في القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتماًدا على منتجاتها وخدماتها، 
 وتتضمن القطاعات التالية التي يتم التقرير عنها:

 التغطية الطبية للتأمين الصحي.  •
غيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. تم تحديد كبير يتم التقرير عن قطاعات التش

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

 
XIXنظاميال ي. االحتياط 

٪ من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني 20وفقًا للنظام الداخلي للشركة، تقوم الشركة بتخصيص  
 حتى تقوم بتكوين احتياطي مساوي لرأس المال. االحتياطي غير متوفر للتوزيع.

 
XXI العادلة. القيم 

ر القيمة تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدي
 ثلة.العادلة للبنود الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مما

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصول مالية مشابهة 
أو عندما ال يمكن استنباط القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. يتم أخذ 

النماذج من السوق القابلة للمالحظة حيثما أمکن ذلك، ولکن عندما يکون ذلك غير ممکن، فهناك حاجة إلستخدام  مدخالت ھذه
 الحکم في تحديد القيم العادلة. 

 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

- 31 - 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

XXIالدائنون والمستحقات الدائنة . 
 المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبليتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في 

 المورد أم ال. 
 

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

 بة لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.خارج للموارد والذي يتضمن منافع اقتصادية مطلو 
 

XXIIIمخصص المطالبات تحت التسوية . 
  يتم إستخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالبات المقدمة

يرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقد
 التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتها

المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل بناء على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. يتم تقدير 
 فردي.

تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها على أساس شهري. يتم إدراج 
لسنة التالية في قائمة عمليات التأمين أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في ا 

ديسمبر من قبل خبير   31والفائض المتراكم لتلك السنة. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات تحت التسوية وإعتمادة كما في 
 اكتواري مستقل.

 
 االستمرارية  مبدأ. 4

 ٪ 74.5م، تجاوزت 2018مارس  31المتراكمة للشركة كما في م اعلنت الشركة في تداول ان الخسائر 2018مايو  8انه بتاريخ 
الموافقة على تخفيض رأس المال من    تغير العادية وتم  العموميةانعقد اجتماع الجمعية    م 2018يونيو    10من رأس مالها. وبتاريخ  

مليون ريال سعودي من الخسائر  100مليون ريال سعودي. وفقًا لذلك, قامت الشركة بإطفاء  100مليون ريال سعودي إلى  200
تمثل الخسائر ، م 2018سبتمبر  30م و2018يونيو  30كما فيمليون سهم.  10المتراكمة مقابل تخفيض عدد من أسهمها بمقدار 

 ٪ من رأس مال الشركة على التوالي.  23.08  و٪ 26.19 المتراكمة ما نسبته
م, تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( بشأن عدم اإلمتثال لمتطلبات هامش المالءة 2018مايو  27في 

( من الالئحة 66م لم تلتزم الشركة بكامل متطلبات المالءة المالية بموجب المادة رقم )2018 ديسمبر 31في تاريخ  كماالمالية, 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمتطلبات هامش المالءة 

يوم عمل لدرأسة أسباب  15عالوة على ذلك طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الشركه تعيين مستشار مستقل خالل  ،المالية
ضعف الوضع المالي للشركة والتوصية بالحلول لتحسين ذلك وتقديم تقرير اسبوعي لمؤسسة النقد العربي السعودي. عالوة على ذلك 

يوم من تاريخ الخطاب األول, وقد قامت الشركة  60التقرير النهائي الخاص بالمستشار المستقل في غضون  فعلى الشركة تقديم
بتقديم التقرير النهائي من المستشار المستقل الى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص التطورات في اإلمتثال لمتتطلبات هامش 

 المالءة المالية.  
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 )تتمة(  االستمرارية  مبدأ. 4

 
م، تلقت الشركة خطاب آخر من مؤسسة النقد العربي السعودي يشير إلى القضايا المتعلقة بأوجه القصور  2018يوليو  18في 

أصدرت   . المادية في إجراءات تقييم المخاطر، وحوكمة الشركات، والتخطيط للطوارئ وبيئة الرقابة الداخلية من بين أمور أخرى 
يوم عمل إلجراء مراجعة تفصيلية لنقاط   15مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى الشركة بتعيين مستشار مستقل خالل 

الضعف والمالحظات التي تم تحديدها وتقديم التقرير النهائي من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في غضون  
يوم عمل من تاريخ الخطاب االول. قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلمتثال لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي   60

وحوكمة الشركة وأمور متعلقة   المخاطر،فيما يتعلق بتعيين المستشار المستقل لتقديم التقرير بشأن اوجه القصور في إجراءات تقييم  
 م. 2018أكتوبر  18تقرير النهائي الصادر من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ اخرى. تم تقديم ال

 
مليون   200 بمبلغ، في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة رأس المال 2018ديسمبر  12في 

إصدار أسهم حقوق   م، تم االنتهاء من إجراءات2018ديسمبر  24بتاريخ . أسهم حقوق أولويةريال سعودي من خالل إصدار 
، تلقت الشرکة خطاب من 2019يناير    24  بتاريخ  م.2019يناير    24بتاريخ    أس المالر   الزيادة في  األولوية وحصلت الشركة على

 مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد برفع الحظر علی أعمال التأمين. 
 

 ٪(. 44,71: 2018ديسمبر  31٪ من رأس مالها )50,29، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م2019ديسمبر  31في  كما
، كما هو  السنةنهاية ل في فترة الحقة. ومع ذلك، كمنشأة مستمرة بشأن قدرة الشركة على االستمرار التأكدهذه الظروف عدم  تشير 

هـ ، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس   1441جمادى األول    23الموافق    م2020يناير    18بتاريخ    27مذكور في إيضاح  
يناير   19، قامت الشركة بتاريخ  طبقًا لذلك.  ةالمتراكم  خسائرال  مع  إطفائهامليون ريال سعودي من خالل    150مال الشركة بمقدار  

المالية،    قوائمهذه ال  كما في تاريخ إعتمادهـ بتعيين مستشار مالي لبدء عملية التخفيض.    1441جمادى األول    24الموافق    م2020
المركز المالي    على اإلدارة    أعتمدتستيفاء اإلجراءات القانونية األخرى.  الالتنظيمية    جهاتفإن الشركة بصدد الحصول على موافقة ال

المالية على أساس مبدأ    لقوائممناسب. وعليه ، فقد تم إعداد ا  أ االستمراريةبناءًا على مبد  المالية  قوائمالهذه  إعداد    بأن  على ثقةوهي  
 االستمرارية.
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 النقد وما في حكمه -5
 يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي :

 عمليات التأمين 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 16,484  14,590 أرصدة بنكية ونقد
 14,590  16,484 

 عمليات المساهمين 
 2019  2018 
 ريال سعوديألف  

 21  18 أرصدة بنكية ونقد
 40,216  62,767 أشهر من تاريخ الشراء  3الودائع المستحقة خالل 

 62,785  40,237 
 77,375  56,721 

 
 . ودائع مرابحة 6

التي تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة، تبلغ البنوك المحلية لدى تتمثل في الودائع إن ودائع المرابحة 
ألف ريال سعودي(، تلك المحجوزة بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية،    82,882:  2018ألف ريال سعودي )  76,036

م , تتراوح أسعار العمولة على 2019ديسمبر  31في كما  معروضة في قائمة المركز المالي الخاصة بالمساهمين بشكل منفصل.
 (. ٪3.3الى  ٪2.4: تتراوح أسعار العمولة على الودائع من  2018)  ٪3.1الى  ٪ 1.9الودائع من 

 
 ـ أقساط تأمين، صافي  7

 المدينة من مستحق مما يلي: االقساطتتألف 
 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 
 

 44,929 حملة الوثائق
 16,635 

 15,211  12,472 ووكالءوسطاء 
 1,911  10,748 (22األطراف ذات عالقة )ايضاح 

 68,149  33,757 
 (16,328)  (23,290) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 17,429  44,859 مدينة ، صافي أقساط تأمين
 

مليون ريال سعودي  4.12بمبلغ  2019ديسمبر  31مالحظة: أرصدة أقساط التأمين المستحقة القبض من الوسطاء والوكالء في 
 والوكالء. الوسطاءمليون ريال سعودي( مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل   15.2: 2018ديسمبر  31)
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 ـ أقساط تأمين، صافي )تتمة(  7

 كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 16,469  16,328 الرصيد في بداية السنة
 (122)  6,962 خالل السنة (مخصصرد / )

 (19)  - اإلستبعادات خالل السنة
 16,328  23,290 الرصيد في نهاية السنة

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

حتى ثالثة  
 أشهر

أشهر  أكثر من ثالثة  
 وحتى ستة أشهر

أكثر من ستة أشهر   
 وحتى أثنى عشر شهًرا 

أكثر من أثنى   
 عشر شهًرا 

 اإلجمالي 

 ألف ريال سعودي
 44,859  -  7,584  15,520  21,755 2019ديسمبر 31
 17,429  4,180  10,794  1,262  1,193 2018ديسمبر 31

 
معرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة. أرصدة أكثر من ثالثة أشهر تعتبر متأخرة أرصدة تصل إلى ثالثة أشهر ال تعتبر متأخرة وال  

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

 2019ديسمبر   31٪ من الرصيد كما في 32.8ط التأمين المستحقة، فإن عشرة عمالء رئيسيين يمثلون فيما يتعلق بأقسا
 ( ٪19.3: 2018ديسمبر  31)
 

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين -8
 :  تشتمل ذمم مدينة لمعيدي التأمين على المبالغ المستحقة على النحو التالي

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

( 939)  5,995 الذمم المدينة / )الدائنة( إجمالي  
 -  (3,000) مخصص ذمم مدينة مشكوك فيها

 (939)  2,995 ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي
 

 كانت على النحو التالي:   السنة الحركة على مخصص الذمم المدينة لمعيدي التأمين خالل 
 

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 -  - السنةالرصيد في بداية 
 -  3,000 السنةالمخصص المكون خالل 
 -  3,000 الرصيد في نهاية السنة
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 االستثمارات  -9
 عمليات المساهمين :  تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 7,695  12,780 الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 5,000  60,170 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 72,950  12,695 
 فيما يلي حركة رصيد االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:                             

 عمليات المساهمين 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 7,638  7,695 الرصيد االفتتاحي
 -  4,430 المشتريات خالل السنة

 57  655 التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمار 
 7,695  12,780 النهائيالرصيد 

    
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

   4,878 أرامكو السعودية
 7,044  7,200 صندوق البدر للمرابحة

 651  702 الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية
 12,780  7,695 

   فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
  عمليات المساهمين

2018  2019  
  الف ريال سعودي

 الرصيد االفتتاحي  5,000  26,851
 السنةخالل  المشتريات 60,023  -

 السنة المستحق خالل  (5,000)  (21,886)
 إطفاء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 147  35

 ينهائالرصيد ال 60,170  5,000
 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة -10

 2018  2019 عمليات التأمين
 ألف ريال سعودي 

 8,924  1,035 الرصيد اإلفتتاحي 
 6,890  6,267 السنة خالل   المدفوع

 (14,779)  (4,451) السنة المطفأ خالل 
 1,035  2,851 السنةالرصيد في نهاية 
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   موجودات غير ملموسة -11

 
 تستخدم لمنفعة عمليات التامين.تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي من برامج الحاسب اآللي التي 

 
 الممتلكات والمعدات -12

2018  2019 
 الف ريال سعودي عمليات التامين

 التكلفة   
 الرصيد في بداية السنة  22,058  21,351

 إضافات خالل السنة  753  707
 الرصيد في نهاية السنة 22,811  22,058

 اإلطفاء :   
 الرصيد في بداية السنة  20,897  19,955

السنة  خاللالمحمل  808  942  
 الرصيد في نهاية السنة 21,705  20,897
ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في  1,106  1,161  

  المجموع
اثاث وتجهيزات 

  سيارات  مكتبية
معدات  

  حاسب آلي
تحسينات على 

 العقارات المستأجرة
 عمليات التأمين

 التكلفة : الف ريال سعودي
2018يناير  01الرصيد في  4,405  8,993  449  2,566  16,413  
 إضافات خالل السنة  287  964  -  66  1,317

2018 ديسمبر 31 في  الرصيد 4,692  9,957  449  2,632  17,730  
 إضافات خالل السنة  -  905  -  -  905

2019ديسمبر  31الرصيد في  4,692  10,862  449  2,632  18,635  
:  المتراكم االستهالك           

2018يناير  01الرصيد في  4,156  8,588  163  1,576  14,483  
 المحمل على السنة  187  329  68  217  801

2018 ديسمبر 31 في  الرصيد 4,343  8,917  231  1,793  15,284  
 المحمل على السنة  177  503  66  213  959

2019ديسمبر  31الرصيد في  4,520  9,420  297  2,006  16,243  
 صافي القيمة الدفترية :         

2019ديسمبر  31 172  1,442  152  626  2,392  
2018ديسمبر  31 349  1,040  218  839  2,446  



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  -13

2018  2019  
 الف ريال سعودي

 عمليات التامين   
 مبالغ مدفوعة مقدماً  1,619  1,624
 موردون دفعات مقدمة 2,921  2,557
 ضريبة المدخالت على القيمة المضافة  4,023  6,532
 اخرى  4,090  3,549

14,262  12,653  
    

2018  2019  
 عمليات المساهمين الف ريال سعودي
 إيرادات مستحقة 2,322  1,069

 مصروفات مدفوعة مقدًما -  50
 اإلجمالي 2,322  1,119

15,381  14,975  
 

 الوديعة النظامية -14
٪ من رأس مالها المدفوع  10التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة بإيداع ما يعادل  كما هو مطلوب بموجب اللوائح  

، في أحد البنوك المعينة من قبل مؤسسة النقد مليون ريال سعودي( 30: 2018ديسمبر 31) مليون ريال سعودي  30، وقدره 
العربي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والعمولة المستحقة عن هذه  

مليون ريال   200ر  رأس مالها بمقدا  زيادة، قامت الشركة بم 2019  يناير  16الوديعة يتم دفعها لمؤسسة النقد العربي السعودي. في  
مليون    45مليون ريال. لذلك وصلت الوديعة النظامية لمبلغ    15م تم زيادة الوديعة النظامية بمبلغ 2019ابريل    25، وفي  سعودي

  . من رأس مالها المدفوع ٪ 15بما يعادل  ريال سعودي
 احتياطيات فنية -15

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية 1.15
 تشتمل المطالبات واالحتياطات تحت التسوية على ما يلي:  2019  2018

  الف ريال سعودي
 احتياطي المطالبات تحت التسوية 21,431  44,408
 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  18,493  15,943
60,351  39,924  
 احتياطي عجز أقساط التامين 17,335  2,441

 احتياطيات فنية اخرى  1,460  572
63,364  58,719  

 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة( احتياطيات فنية -15

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية )تتمة( 1.15
2018  2019  

 يخصم :  ألف ريال سعودي
 التسويةحصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت  (1,034)  (5,857)
 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها (94)  (2,103)

 حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين  -  (610)
(8,570 )  (1,128)  

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية  57,591  54,794
 

 
 التزامات وارتباطات محتملة -16 2019  2018

 أ. تتمثل إلتزامات وإرتباطات الشركة فيما يلي: الف ريال سعودي
 خطابات ضمان 12,545  13,045
 اإلجمالي 12,545  13,045

 
 
 
 

2019 
 الحركة في االقساط غير مكتسبة  2.15

 كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي : 
  اإلجمالي إعادة التأمين الصافي

  ألف ريال سعودي
 الرصيد في بداية السنة 20,338 - 20,338

 األقساط المكتتبة خالل السنة 154,028 - 154,028
 المكتسبة خالل السنةاألقساط  (98,446) - (98,446)

 الرصيد في نهاية السنة 75,920 - 75,920
2018  

  اإلجمالي إعادة التأمين الصافي 
  ألف ريال سعودي

 الرصيد في بداية السنة 148,377 - 148,377
 السنة خالل المكتتبةاألقساط  138,244 (22,358) 115,886

 السنة المكتسبة خاللاألقساط  (266,283) 22,358 (243,925)
 الرصيد في نهاية السنة 20,338 - 20,338



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 محتملة )تتمة( التزامات وارتباطات  -16

 م ال شيء(.2018ديسمبر  31م )2019ديسمبر  31ب. لم تكن هناك التزامات رأسمالية قائمة كما في 
م: 2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  12.545م ، قامت الشركة بإرسال خطاب ضمان بمبلغ  2019ديسمبر    31. كما في  ج

(. والذي تم إصداره مقابل وديعة 21ة للزكاة والدخل )الهيئة( )انظر االيضاح السنةمليون ريال سعودي( لصالح الهيئة  12.545
 .البريطانيلدى البنك السعودي  مليون ريال سعودي( 14م: 2018ديسمبر  31) ديمليون ريال سعو  14مرابحة للشركة بمبلغ 

 
 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات -17
 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 53,361  15,947 لمقدمي الخدمة الطبية  ذمم دائنة
 557  924 للموردينذمم دائنة 

 119  653 الفحص واالشراف أتعاب
 4,639  11,868 مستحقةمصروفات 
 12,431  6,840 اخرى مطلوبات 
 71,107  36,232 اإلجمالي

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -18
 

المستحقة عند يتم إجراء المستحقات وفقًا للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات 
   يتم االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة بناء على قيمتها الحالية كما هو  استحقاقها.

 
 المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي: 1.18

 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 5,808  5,934 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة
 5,934  5,808 
 

 الحركة في إلتزامات المنافع المحددة 2.18
 

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي

 4,207  5,808 الرصيد في بداية السنة 
 2,834  1,159 المحمل على قائمة الدخل 

 ( 774)  550 المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى 
 ( 459)  (1,583) السنة المستحقات المدفوعة خالل  

 5,808  5,934 الرصيد في نهاية السنة 
 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  مخصص مكافأة نهاية الخدمة -18
 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 3.18

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي

 4,207  5,808 الرصيد في بداية السنة 
 2,834  1,159 تكاليف الخدمة الحالية 

 ( 774)  550 الخسائر اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة
 ( 459)  (1,583) السنة المستحقات المدفوعة خالل  

 5,934  5,808 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 4.18
 تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية من قبل الشركة لتقييم إلتزامات المنافع المحددة: 

 2019  2018 
 ٪ 5  %4,6 التقييممعدل خصم 

 ٪ 4  %4 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 

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

 2018  2019 معدل خصم التقييم
 ألف ريال سعودي

 ( 629)  (687) ٪ 1زيادة بنسبة  -
 752  822 ٪ 1إنخفاض بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 752  819 ٪ 1زيادة بنسبة  -
 ( 641)  (696) ٪ 1إنخفاض بنسبة  -
 

 فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
 2019  2018 

    معدل خصم التقييم
(5,248) ٪ 1زيادة بنسبة  -   (5,178)  
 6,560  6,756 ٪ 1إنخفاض بنسبة  -

    معدل زيادة مستوى الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفين
 ( 6,560)  (6,752) ٪ 1زيادة بنسبة  -
 ( 5,167)  (5,238) ٪ 1إنخفاض بنسبة  -

    معدل الوفيات
 ( 5,807)  (5,933) ٪ 20زيادة بنسبة  -
 ( 5,809)  (5,935) ٪ 20إنخفاض بنسبة  -

    معدل المسحوبات
 ( 5,649)  (5,750) ٪ 20زيادة بنسبة  -
 ( 5,957)  (6,110) ٪ 20إنخفاض بنسبة  -



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى  -19

 2019  2018 

المستحق من    اإلجمالي 
  اإلجمالي  الصافي  معيدي التأمين

المستحق من 
معيدي 
 التأمين

 الصافي  

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 
مطالبات تحت التسوية    44,408  (5,857)  38,551  34,542  -  34,542 

مطالبات متكبدة  إحتياطي
  لم يبلغ عنها

15,943  (2,103)  13,840  14,108  (798)  13,310 

احتياطي عجز أقساط  
 التأمين

2,441  (610)  1,831  -  -  - 

 487  -  487  572  -  572 احتياطيات فنية اخرى 
يناير  01الرصيد في   63,364  (8,570)  54,794  49,137  (798)  48,339 

 (261,252)  28,021  (289,273)  (132,761)  6,933  (139,694) مطالبات مدفوعة 
(101)  119,267 مطالبات متكبدة   119,166  300,974  (35,183)  265,791 

احتياطي عجز أقساط  
 التامين

14,894  (610)  15,504  2,441  (610)  1,831 

 85  -  85  888  -  888 إحتياطيات فنية أخرى 
ديسمبر  31الرصيد في   58,719  (1,128)  57,591  63,364  (8,570)  54,794 

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

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

احتياطي عجز أقساط  
 التامين

17,335  -  17,335  2,441  (610)  1,831 

إحتياطيات فنية أخرى        1,460  -  1,460  572  -  572 
 54,794  (8,570)  63,364  57,591  (1,128)  58,719 المجموع

 

 التحليل الثالثي للمطالبات بواسطة سنة الحادث
عنها لكل سنة من السنوات المتعاقبة يبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة اال انه لم يبلغ  

بتاريخ كل مركز مالي, مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على  
ي يتم حمايتها تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لك تقدير القيمة النهائية للمطالبات.

ازاء تطورات المطالبات المستقبلية غير المواتية, وبينما تتطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيدا فإن  
المطالبات غير المواتية سوف يتم حذفها مما ينجم عن ذلك استبعاد االحتياطيات من سنوات الحوادث المبكرة. ومن اجل الحفاظ 

طيات كافية تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذه االستبعادات الى احتياطيات سنة الحوادث الحالية عندما يكون تتطور على احتيا
 .المطالبات مازال فى بدايته وهناك عدم تيقن بشكل اكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى )تتمة(  -19
 التحليل الثالثي للمطالبات بواسطة سنة الحادث

2019  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
 سنة الحادث المجموع

           باأللف ريال سعودي
إجمالي التقدير لتكاليف 

 المطالبات النهائية
 

 
   

 
 

 
 

 
 93,496  93,496  257,415  131,513  69,009  في نهاية سنة الحادث

 282,091  -  282,091  177,450  70,596  بعد سنة
 178,482  -  -  178,482  70,591  بعد سنتين

 70,750  -  -  -  70,750  بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة 
 70,750  178,482  282,091  93,496  624,819 

المدفوعات المتراكمة حتى  
 تاريخه

 (70,750)  )178,482(  (053,271)   (64, 106 )  ( 845 ,895) 

 39,924  28,886  11,038  -  -  مطلوبات في المركز المالي
 

2019  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
  سنة الحادث المجموع

           باأللف ريال سعودي
إجمالي التقدير لتكاليف 

 المطالبات النهائية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 91,859  91,859  233,159  117,396  36,776  في نهاية سنة الحادث

 259,122  -  259,122  150,598  39,019  بعد سنة
 151,563  -  -  151,563  38,159  بعد سنتين

 38,287  -  -  -  38,287  بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة 
 38,287  151,563  259,122  91,859  540,831 

المدفوعات المتراكمة حتى  
 تاريخه

 (38,287)  (151,563)   (248,985)  (63,200)   (502,035) 

 38,796  28,659  10,137  -  -  مطلوبات في المركز المالي

 

 
 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -20

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع اصل او يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بين مشاركين 
 في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع اصل او تحويل التزام تكون من خالل: 

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

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

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

 : األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو ألداة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس. 1المستوى  
: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع  2المستوى  

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

 أ. القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل  

ومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية  الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معل
 والمطلوبات المالية الغير مقيمة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعتبر تقريًبا معقواًل للقيمة العادلة. 

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة -ب
    

 القيمة العادلة
 

  

القيمة   عمليات المساهمين
1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف ريال سعودي  2019 ديسمبر 31
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة
 12,780 - - 12,780 12,780 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 12,780 12,780 - - 12,780 
      يتم قياسها بالقيمة العادلةالموجودات المالية التي لم  

 60,714 - 60,714 - 60,170 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 77,742 77,742 - - 76,036 ودائع مرابحة

 136,206 - 60,714 76,742 138,456 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -20
 العادلة )تتمة( القيمة الدفترية والقيمة  -ب
 

 
 

  
 القيمة العادلة 

 

 القيمة عمليات المساهمين
1المستوى  الدفترية  2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف ريال سعودي   2018ديسمبر  31
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة 

 7,695 - - 7,695 7,695 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 7,695 7,695 - - 7,695 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 5,008 - 5,008 -    5,000 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 83,724 83,724 - - 82,882 ودائع مرابحة
 87,882 - 5,008 83,724 88,732 
 

 القطاعات التشغيلية  -21
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية )"التأمين الطبي"( ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة 

مات بالشركة في المملكة العربية السعودية. وتتم مراقبة عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلو 
 منفصلة مطلوبة.

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين, المدراء, موظفي اإلدارة الرئيسيين, المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سيطرة 
المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس مشتركة او تتأثر بشكل كبير بهذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه 

 :اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسيين خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

 المعامالت للسنة المنتهية في  طبيعة المعاملة  
 ديسمبر 31

 الرصيد مدين /)دائن( كما في 
 ديسمبر 31

 م 2018 2019 م 2018 م2019  
 ألف ريال سعودي  المساهمين األساسيين

 - - - - إعادة التأمين المسندة ميونيخ ري 
 - - - - المطالبات المستردة المطالبات المدفوعة 
 1,587 - - - المستردات األخرى  المستردات األخرى 

 الواقعة تحت سيطرة, سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل كبير من قبل األطراف ذات العالقة المنشاة 
األطراف ذات الصلة بمجموعة  

 1,911 1,231 2,627 2,209 اقساط تأمين مكتتبة  )التابعة(  - الجفالي

 - - - - إيجار مكتب 
 - - 3,716 7,497 المطالبات المدفوعة  

 

 شراء معدات,
كمبيوترات, تراخيص, 

مركبات و خدمات 
 أخرى 

421 27 - - 

 - - 332 132 عمولة مدفوعة  
بمجموعة   األطراف ذات الصلة

 - 9,517 - 20,725 اقساط تأمين مكتتبة  )التابعة( -د. سليمان الفقيه  

 ( 5,611) (5,430) 8,941 4,353 المطالبات المدفوعة  
المركز    األطراف ذات الصلة

 ( 6,211) (1,381) 8,052 2,204 المطالبات المدفوعة  الطبي الدولي 
 

إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن التخطيط ألنشطة الشركة وتوجيهها والتحكم فيها ،   -
 التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويتألفون من كبار المديرين 

يبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للسنة المنتهية في 
 : 2018و   2019ديسمبر  31

 
2018  2019  

 اإلدارة العليا الف ريال سعودي
 رواتب ومزايا أخرى  3,346  4,074

 مكافأة نهاية الخدمة  125  151
4,225  3,471  
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

2018  2019  
 مجلس اإلدارة واللجان  الف ريال سعودي

 رواتب ومزايا أخرى  1,392  9
 اإلجمالي 1,392  9

 
 وضريبة الدخلالزكاة  -23

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

 فيما يلي حركة المخصص خالل السنة:
  

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

698,10 الرصيد في بداية السنة    8,298 
008,4 السنةالمحمل خالل    2,400 

 10,698  15,498 الرصيد في نهاية السنة
 

م، وفي السنوات السابقة، لم يتم تكوين مخصص لضريبة 2019 ديسمبر 31نظرًا لتكبد الشركة خسائر خالل السنة المنتهية في 
 الدخل في هذه القوائم المالية.  

 
 الوضع الزكوى  -ب

ة للزكاة وضريبة الدخل  السنةم الى الهيئة  2012يونيو    30قدمت الشركة االقرار الزكوى لفترة االثني عشر شهرا األولى المنتهية في  
م وللسنوات من 2013ديسمبر  31م إلى 2012فبراير  8)"الهيئة"(. وقدمت الشركة إقرارها الزكوى والضريبي للفترة الطويلة من 

 على شهادة زكاة مقيدة.   م وحصلت2018م الي  2014
 

م طالبت فيها الشركة بإلتزام زكاة اضافي  2014م الي  2011ة للزكاة وضريبة الدخل الربط النهائي للسنوات من  السنةاصدرت الهيئة  
 مليون ريال سعودي. وقدمت الشركة اعتراضا على ربط الهيئة وتعتقد االدارة ان نتيجة االعتراض ستكون في صالح  12.545بمبلغ  

 الشركة. وبالتالي لم يتم تكوين مخصص للزكاة في هذه القوائم المالية.  
 

إلى لجنة االستئناف بشأن الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي لألعوام   اعتراضاً ، قدمت الشركة 2017خالل عام 
 اإللتزامات الزكوية اإلضافية.مليون ريال سعودي والمتعلق ب 12.545وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  2014إلى   2011من 

 
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادًا إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودي. تخضع انظمة الزكاة 

الزكاة على  إلى تفسيرات مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة. وتطبق 
 من المساهمين. ٪ 19من المساهمين بينما تطبق الضريبة على   81٪
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   رأس المال -24

مليون سهم  30مليون ريال سعودي مقسم إلى  300المصرح به والمكتتب والمدفوع  2019 ديسمبر 31بلغ رأس المال كما في  
 ريال سعودي. 10  قيمة السهم الواحد

مليون ريال  200ة غير العادية على زيادة رأس المال بمبلغ السنةم، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية 2018ديسمبر  12في 
سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل عرض سهمين لكل سهم واحد يمتلكه المساهم. تم االنتهاء من إجراءات 

  5.40مالت بمبلغ م. تكبدت الشركة تكلفة معا2019يناير  16إصدار أسهم حقوق األولوية وتم إيداع رأس المال اإلضافي في 
ديسمبر  31مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس المال والتي تم تحميلها مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في 

 م.  2018
 

 االحتياطي النظامي -25
٪ من صافي  20التأمين في المملكة العربية السعودية ، يتم تخصيص  القوانين المنظمة لقطاعمن  70فًقا لما تنص عليه المادة 

٪ من رأس المال المدفوع. لم يتم 100حتى يبلغ هذا االحتياطي  نظاميدخل المساهمين )بعد خصم الخسائر المرحلة( كاحتياطي 
 . السنةعمل أي احتياطي حيث تكبدت الشركة خسائر خالل 

 
   إدارة رأس المال -26

  األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة العوائد للمساهمين.تحدد 
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. 

المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة.  يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس 
 من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات االرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.  

ذات الصلة بهذه القوائم   تي فرضت خالل السنة الماليةمجلس اإلدارة، ان الشركة تمتثل بالكامل لمتطلبات رأس المال ال في رأيو 
 .المالية

من   4و  3الجدول  66تحتفظ الشركة برأس مالها وفًقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 
تحافظ الشركة على هامش مالءة مالية الالئحة التنفيذية التي توضح بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. يجب أن 

 يعادل أعلى الطرق الثالث التالية وفًقا للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي: 
 مليون ريال سعودي. 100الحد األدنى المطلوب لرأس المال  -
 المالية أقساط التأمين.ة ءمالالهامش  -
 هامش المالئة المالية للمطالبات. -

  31تمتثل الشركة لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجًيا بهامش مالءة مالية سليم. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 
مليون ريال سعودي( وخسائر   100:  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  300من رأس المال المدفوع بقيمة    2019ديسمبر  

 المركز المالي.   قائمةمليون ريال سعودي( في  44.71: 2018ديسمبر  31ي )مليون ريال سعود 150.86متراكمة بقيمة 
 يرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة.

 
 أحداث الحقة -27

هـ ، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض  1441جمادى األول  23الموافق  م 2020يناير  18، في السنةنهاية ل في فترة الحقة
  م 2020يناير  19مع الخسائر المتراكمة. وبناًء عليه ، في  االطفاءمليون ريال سعودي من خالل  150 بلغرأس مال الشركة بم

هـ ، أعلنت الشركة في تداول عن تخفيض رأس المال وعينت مستشاًرا مالًيا لبدء عملية التخفيض.   1441جمادى األول    24الموافق  
اإلجراءات  الستيفاءالتنظيمية  الجهات، فإن الشركة بصدد الحصول على موافقة المالية قوائماعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه ال

 .القانونية األخرى 
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 )تتمة(  أحداث الحقة -27

 خارجهاو الشعبية  الصين    جمهورية  وانتشر في جميع أنحاء  م2020( في أوائل عام  Covid-19وجود فيروس تاجي جديد )تم تأكيد  
 بقطاعالتجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي  االعمال، مما تسبب في اضطرابات في 

. نظًرا ألن الوضع الماليالمركز    ةقائم. تعتبر الشركة أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في  مناطقاألعمال الطبي في تلك ال
الشركة.   في تقديراتسريع، فإننا ال نعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي  يتسم بالتطور الو   غير مستقر

في تقديرات الشركة لاللتزامات النهائية للمطالبات مخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  سيتم النظر في تأثير هذا التفشي على  
 . م 2020في عام 

 
 الخسارة للسهم  -28

 تم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة للسنة. 
 

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس عنصر المكافأة إلصدار السهم الصحيح   (أ
 : "ربحية السهم" على النحو التالي 33المحاسبة الدولي  كما هو مطلوب في معيار

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

000,10 يناير  1إصدار أسهم عادية في    000,10  
 5,673  - تأثير المكافأت في األسهم المصدرة

 -  19,411 تأثير اصدار األسهم 
 15,673  29,411 السنة نهاية في الرصيد

 
وهو نسبة من سعر الحقوق النظرية   1.57تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل 

ريال للسهم العادي في اليوم األخير بتاريخ التي تم تداول األسهم فيها  21.88ريال للسهم العادي وسعر اإلغالق   13.96السابقة 
 . قبل اإلصدار

 : اب خسارة السهم األساسية والمخففة على النحو التالييتم احتس (ب
 )المعدلة( 2018  2019 
 ألف ريال سعودي 

 (94,235)  (106,152) (32صافي الخسارة للسنة )إيضاح 
 15,673  29,411 المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية

 (6.01)  (3.61) )المعدلة( – خسارة السهم األساسية والمخففة
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 مصروفات عمومية وإدارية -29
2018  2019 

 

 عمليات التامين الف ريال سعودي
 تكاليف الموظفين 35,312  39,536

(21االستهالك )االيضاح  959  801  
( 11إطفاء )اإليضاح  808  942  
 مصروفات اإليجار 4,645  160

 أتعاب قانونية ومهنية 2,206  1,696
 تكاليف إصالح وصيانة 2,925  2,460

 مصروفات تسويق 95  435
 مصروفات أخرى  3,254  3,739

49,769  50,204  
 

2018  2019 
 

  الف ريال سعودي
 عمليات المساهمين   

 أتعاب قانونية ومهنية 463  2,106
 مصروفات متعلقة باالستثمار 328  235
 اشتراكات 1,083  415
 اتعاب لجان 1,392  10

 أخرى  412  433
3,199  3,678  

52,968  53,882  
 

 إدارة المخاطر -30
تكمن المخاطر في نشاطات الشركة بشكل متأصل ولكن تدار عن طريق عمليات التحديد المستمرة, القياس والمراقبة والهدف من  

 ذلك هو تحديد الخطر والسيطرة عليه. 
عمليات إدارة المخاطر تكون جوهرية في نمو الشركة علمًا بأن أي فرد في الشركة يتحمل المسؤلية تجاه المخاطر التى تتعرض لها 

 حدود اختصاصاته ومسؤليته. تتمثل سياسة الشركة في مراقبة مخاطر االعمال من خالل عمليات التخطيط االستراتيجي.
 والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لها الشركة. تدرس اإلستراتيجية تأثير ظروف السوق 

 هيكل إدارة المخاطر
 مجلس االدارة:

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -30

 لجنة التدقيق: 
يتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة. تساعد لجنة التدقيق المجلس في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة 

مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلية للشركة. يتم تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة   ،إدارة المخاطر المالية،التقارير 
 والطريقة التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.

 مخاطر التأمين 
ترية اللتزامات التأمين. الهدف مخاطر التأمين هي مخاطر أن المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين تتجاوز القيمة الدف

من عمليات التأمين هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. تدير عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان  
ى عقود  أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمين المناسب لتقييد أقصى خسارة مستحقة الدفع ألي مطالبة فردية. ال تصدر الشركة سو 

 قصيرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة فيما يتعلق بالمخاطر الطبية.
 
 مقدار المطالبات ومدى تكرارها: 

يمكن أن يتأثر مقدار المطالبات ومدى تكرارها بعدة عوامل. الشركة ال تكفل إال المخاطر الطبية. تم تصميم التأمين الطبي لتعويض 
عالج مرض, تعب أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من  حاملي الوثائق عن المصاريف المتكبدة في

الشركات ويتم تغطية عدد كبير من األشخاص بموجب وثيقة التأمين. يتم عادًة معالجة المطالبات وتسويتها خالل عام واحد من 
 وقوع الحدث المؤمن. هذا يساعد على التخفيف من مخاطر التأمين. 

 
 رافي للمخاطر:التركيز الجغ

 يتركز التعرض لمخاطر التأمين الخاصة بحاملي وثائق الشرکة في المملکة العربية السعودية. 
 

 المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:
تقديرات معقولة محايدة الغرض من العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبة غير المسددة أن تؤدي إلى  

للنتيجة األكثر احتمااًل أو متوقعة. إن طبيعة العمل تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة 
معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغة. يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع إيالء  

عتبار الواجب لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من مقدمي الخدمات واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم مراجعة اال
 .تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة

 
بشكل عام إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات    مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهامخصص  يخضع تقدير  

التي تم إبالغ الشركة بها بالفعل ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حالة المطالبة. تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط 
 . 3فاصيل ، يرجى الرجوع إلى المالحظة  اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين. لمزيد من الت

 
 Chainيتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية ، مثل 

Ladder  وBornheutter-Ferguson  وCape Cod .وطرق نسبة الخسارة المتوقعة 
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 )تتمة(  المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:
 

 األمور الحساسة:
يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائية مع بقاء جميع االفتراضات 

 المطلوبات وصافي الخسارة للسنة. األخرى ثابتة مما يوضح التأثير على صافي 
 

  التغير في االفتراضات التأثير على صافي الخسارة للسنة
 الف ريال سعودي

عمليات التامين –معدل الخسارة النهائية     
2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5% ± 4,922 ±  
2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5% ± 12,196 ±  

 
 التأمينمخاطر إعادة 

البات أو المطالبات طالم نكبير م محج  نض للخطر المالي الناتج عرأجل تقليل التع نى، مراألخ نبالتعاون مع شركات التأمي
. توفر ترتيبات ناض إعادة التأميرى ألغراف أخطرد مع أوار العمل االعتيادي في عقطة، تدخل الشركة في إرذات القيمة الكبي

کبر في األعمال، وتسمح لإلدارة بالتحكم فى التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن مخاطر کبيرة، وتوفر إعادة التأمين ھذه تنوعًا أ
 قدرة إضافية للنمو.

عالوة على ذلك، لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين.  
". تغطى إتفاقية -Poors "AAو  قياسيوز الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين دولية مع تصنيف لدى الشركة إتفاقيات تجا

 إعادة التأمين هذه جميع العقود الفردية والجماعية الصادرة عن عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية.
إن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ 

 ألف ريال(.  8,570:  2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي ) 1,128عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين هو 
 

 مخاطر اإلطار التنظيمي
طلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية. وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها  تخضع عمليات الشركة لمت

فحسب، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من جانب شركات 
 .التأمين في الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها

 
 إدارة مخاطر رأس المال )المالءة المالية(

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش مالءة مالية  
أعمالها وتعظيم قيم كافية. يتم وضع أهداف إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف 

 العوائد للمساهمين.
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 )تتمة(  إدارة مخاطر رأس المال )المالءة المالية(
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. 

 مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. يتم إجراء تعديالت على 
 تلخص المعلومات التالية الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة:

2018 
 2019  ألف ريال سعودي

 ألف ريال سعودي
 
 

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

 الماليةالمخاطر 
تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه، ودائع المرابحة، األقساط المستحقة القبض، مدينون إعادة التأمين، 
مبالغ مستحقة أخرى، استثمارات، مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، مبالغ مستحقة من عمليات التأمين، مطالبات مستحقة، 

المبالغ المستحقة    ،المبالغ المستحقة لعمليات المساهمين  الدفع،ولم يتم اإلبالغ عنها، أرصدة إعادة التأمين مستحقة  مطلوبات متكبدة  
 أللطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى.

السوق,   ال تدخل الشركة في معامالت مشتقة. تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في مخاطر أسعار 
مخاطر أسعار العمولة, مخاطر العمالت األجنبية, مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يراجع مجلس اإلدارة ويوافق على سياسات 

 إدارة كل من هذه المخاطر ويتم تلخيصها أدناه:
 مخاطر سعر السوق 

 أسعار السوق. مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في 
تتعرض عمليات المساهمين لمخاطر السوق فيما يتعلق باإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بهم.  

٪، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 5إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بنسبة  
 ألف ريال سعودي(. 385:  2018ألف ريال سعودي ) 639تة، سيؤثر على عمليات المساهمين بمبلغ ثاب

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

ابحة الخاصة بها واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. تقوم رلة على ودائع المونسبة العم طركة لمخارض الشرتتع
الشركة بإيداع ودائع المرابحة التي يمكن تحقيقها في غضون ثالثة أشهر أو أكثر من ثالثة أشهر، باستثناء الودائع المقيدة التي  

بحيث ال تحصل الشركة على أي عمولة عليها. تدير   السعودية،في المملكة العربية  يلزم االحتفاظ بها وفًقا للوائح المعمول بها
ت اإلدارة مخاطر نسبة العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في نسبة العموالت بالعمالت التي يتم بها إيداع ودائعها. يتم إدارة االستثمارا

 .المحتفظ بها حتى االستحقاق من قبل مدير المحفظة المتوفرة
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 )تتمة(  مخاطر نسبة العمولة

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

  المجموع
ال يوجد 

  أجل محدد
أكثر من  

  سنة
ثالث أشهر إلى  

  سنة واحدة
اقل من  

المساهمينعمليات  ثالث أشهر  

ريال سعودي ألف  2019 
 ودائع مرابحة  62,767  76,036  -  -  138,803

استثمارات محتفظ بها  -  -  60,170  -  60,170
 حتى تاريخ االستحقاق

198,973  -  60,170  76,036  62,767  
         2018 

 ودائع مرابحة 40,215  82,882  -  -  123,097

استثمارات محتفظ بها  -  -  5,000  -  5,000
 حتى تاريخ االستحقاق

128,097  -  5,000  82,882  40,215  
. تم تحديد آجال استحقاق الودائع  2018و 2019ديسمبر  31تحمل عمولة كما في  موجوداتلم يكن لدى عمليات التأمين أي 

 المالي، إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.على أساس الفترة المتبقية، في تاريخ بيان المركز 
 

 ديسمبر: 31كما في  فيما يلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالية التي تدفع عليها عمولة
2018  2019  

 عمليات المساهمين   
 ودائع مرابحة مسجلة بالريال السعودي 2,91%  2,37٪
تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى  3,62%  2,24٪  

 
لم تقم الشركة بإيداع عمالت غير الريال السعودي, تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات عمالت محلية 

 وأجنبية معًا.
 المتغيرات االخري:تعكس المعلومات التالية درجة حساسية عمليات المساهمين للتغيرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة 

2018  2019  
ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف    عمليات المساهمين 

 زيادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس       1,990  1,281
 انخفاض في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس  (1,990)  (1,281)
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 األجنبيةمخاطر العمالت 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن 
هناك مخاطر ضئيلة للخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالريال السعودي وبالدوالر  

 مربوط بالدوالر األمريكي.األمريكي. الريال السعودي 
 

 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مالية على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

رة على االئتمان تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الشركة للسيط
 ومراقبة المبالغ المستحقة غير المسددة بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة. 

بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، يكون الحد األقصى لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو  
ز تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تحتفظ الشركة  موضح في قائمة المركز المالي. يترك

بالتعرض للمخاطر ضمن الحدود. تم تعيين هذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنيف االئتماني أو الوضع المالي للطرف 
يتعلق باألطراف األخرى من خالل وضع ودائع لدى بنوك ذات    ا فيماھالمقابل. تسعی الشرکة إلی إدارة مخاطر االئتمان الخاصة ب

 أو أعلى(.  Aسمعة جيدة. تدخل الشركة في عقود إعادة تأمين مع أطراف معترف بها وذات جدارة ائتمانية )مصنفة حسب الفئة 
 

 مخاطر معدل التأمين 
 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي 

 
2018  2019  

 عمليات التأمين الف ريال سعودي
( 5نقد لدى البنوك )ايضاح رقم  14,590  16,484  
 ( 7، صافي )ايضاح رقمتأمين مدينةأقساط  44,859  17,429

 من إعادة التامين ذمم مدينة 2,995  -
 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية 1,034  5,857
 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها  94  2,103

 حصة معيدي التامين من إحتياطي عجز أقساط التأمين  -  610
 مبلغ مستحق من عمليات المساهمين 93,217  96,298

 ذمم مدينة أخرى  185  185
138,966  156,974  
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 )تتمة(مخاطر معدل التأمين 

 

 
يبين الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف الموجودات وفقًا للتصنيف االئتماني 
للشركات المدينة. تعتبر درجة اإلستثمار هي أعلى تصنيف ممكن. وفيما يتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار يتم تصنيفها 

 و تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قيمتها. كدرجة غير استثمارية )مرضية( ا
 

    الدرجة غير االستثمارية 

 المجموع
تجاوزت مدة  
استحقاقها لكن لم 

 تنخفض قيمتها

 
 مرضى 

درجة   
 الموجودات المالية لعمليات التأمين استثمار

  ألف ريال سعودي
 النقد وما في حكمه  14,572  -  -  14,572
 أقساط تامين مستحقة , صافي  -  36,376  8,483  44,859
 مبالغ مستحقة القبض من إعادة التامين -  2,995  -  2,995
 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية -  1,034  -  1,034

حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ  -  94  -  94
 عنها

مستحق من عمليات المساهمينمبلغ  -  93,217  -  93,217  
أخرى أرصدة مدينة  -  185  -  185  

2019ديسمبر  31كما في  14,572  133,901  8,483  156,956  
 
 
 
 

2018  2019  
 عمليات المساهمين الف ريال سعودي

( 5نقد لدى البنوك )ايضاح رقم  62,785  40,237  
( 6ودائع مرابحة )ايضاح  76,036  82,882  
 استثمارات متحفظ بها لالستحقاق 60,170  5,000

 وديعة نظامية 40,000  30,000
أخرى ذمم مدينة  5,814  3,437  

161,556  244,805  



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 مخاطر معدل التأمين )تتمة(

 

 
   الدرجة غير االستثمارية 

  المجموع
تجاوزت مدة استحقاقها لكن 

 درجة استثمار  مرضى   لم تنخفض قيمتها
 الموجودات المالية لعمليات

 المساهمين
  الف ريال سعودي

 النقد وما في حكمه  62,785  -  -  62,785
 استثمارات 60,170  -  -  60,170
 ذمم مدينة اخرى  -  5,814  -  5,814

 وديعة نظامية 45,000  -  -  45,000
م2019ديسمبر  31كما في  167,955  5,814  -  173,769  

   الدرجة غير االستثمارية 
  

  المجموع
تجاوزت مدة استحقاقها لكن 

استثماردرجة   مرضى   لم تنخفض قيمتها  
 

  الف ريال سعودي
 النقد وما في حكمه  40,237  -  -  40,237
 استثمارات 5,000  -  -  5,000
 ذمم مدينة اخرى  -  3,437  -  3,437

 وديعة نظامية 30,000  -  -  30,000
م 2018ديسمبر  31كما في  75,237  3,437  -  78,674  

 

 )تتمة( الموجودات المالية لعمليات التأمين    الدرجة غير االستثمارية

 المجموع
تجاوزت مدة استحقاقها  

 لكن لم تنخفض قيمتها
 

 مرضى
 

 درجة استثمار
 
 

  ألف ريال سعودي
 النقد وما في حكمه  16,454  -  -  16,454
صافي  ،مدينةأقساط تامين  -  2,189  15,240  17,429  
إعادة التامينمن ذمم مدينة  -  5,857  -  5,857  
 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها -  2,107  -  2,107

 حصة معيدي التامين من إحتياطي عجز أقساط التأمين  -  610  -  610
 مبلغ مستحق من عمليات المساهمين -  96,298  -  96,298

أخرى أرصدة مدينة  -  185  -  185  
2018ديسمبر  31كما في  16,454  107,246  15,240  138,940  



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 السيولةمخاطر 
 

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية. يمكن ان تنتج 
مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعة بملغ قريب من قيمته العادلة. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة  

شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. جميع موجودات الشركة  على اساس  
 الموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية حيث أنها غير متداولة في طبيعتها. ، والمعدات ممتلكاتهي متداولة باستثناء ال

أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع, مبلغ مستحق لعمليات التأمين,  ،للشركة من المطالبات تحت التسويةتتكون المطلوبات المالية 
مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وبعض المطلوبات االخرى. جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم  

 ستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها.شهر من تاريخ قائمة المركز المالي با 12سدادها خالل 
 

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

 المخصومة: المالية للشركة بناًء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير
 

 
 
 
 
 
 
 

2019 
متغيرتاريخ استحقاق  المجموع  حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة 

  ألف ريال سعودي
 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

، مطالبات متكبدة وغير مطالبات تحت التسوية 58,718  -  -  58,718
 واحتياطيات فنية اخرى  مبلغ عنها

إعادة تامين مستحقة الدفع دائنةذمم  -  -  -  -  
أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات  34,994  -  5,934  40,928  
99,646  5,934  -  93,712  

 المطلوبات المالية للمساهمين       
أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات  4,730  -  -  4,730  

 مجموع المطلوبات المالية 98,442  -  5,934  104,376



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 اإلستحقاق أوضاع

 
 السيولة مخاطر

ال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس 
 االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالية للشركة .المذكورة أعاله. ال توجد فروقات بين تاريخ  

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

خدمات الشركة ، ومن العوامل   قدميلشركة أو خارجًيا لدى م إما داخلًيا داخل ا  ، التكنولوجيا والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة 
الخارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل عام  

 لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.
لتشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر ا 

االستثماري في توليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس 
 :   التالية اإلدارة. تشمل هذه المسؤولية الضوابط في المجاالت  

 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات ؛ •
 ومراقبة المعامالت ؛  التسويات متطلبات   •
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ •
 توثيق الضوابط واإلجراءات ؛ •
 واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛  الرقابية   الضوابط   متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية •
 المعايير األخالقية والتجارية ؛ و  •
 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر  •

 
 
 
 

2018 
 حتى سنة واحدة  أكثر من سنة واحدة  ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت المجموع

 ألف ريال سعودي
 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

أخرى مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية  63,364  -  -  63,364  
إعادة تامين مستحقة الدفع دائنة ذمم 939  -  -  939  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى  66,462  -  5,808  72,270
136,573  5,808  -  130,765  

 المطلوبات المالية للمساهمين       
ومطلوبات اخرى مصروفات مستحقة  6,963  -  -  6,963  

143,536  5,808  -  ,728137  مجموع المطلوبات المالية 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 إضافيةمعلومات  -31

 قائمة المركز المالي  (أ
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التامين

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 الموجودات التأمين

  ألف ريال سعودي
 نقد وما في حكمه 14,590 62,785 77,375  16,484 40,237 56,721
82,882 

 
 ودائع مرابحة قصيرة األجل  - 76,036 76,036  - 82,882

 أقساط التأمين, بالصافي  44,859 - 44,859  17,429 - 17,429
 ذمم مدينة معيدي التأمين ، بالصافي   2,995  2,995    

5,857 - 5,857  1,034 - 1,034 
حصة معيدي التامين من المطالبات 

 تحت التسوية 

2,103 - 2,103  94 - 94 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المتكبدة و غير المبلغ عنها

610 - 610  - - - 
حصة معيدي التأمين من احتياطي 

أقساط التأمينعجز   
 تكاليف اقتناء وثائق التامين المؤجلة  2,851 - 2,851  1,035 - 1,035
 االستثمارات - 72,950 72,950  - 12,695 12,695
 مستحق من عمليات المساهمين 93,217 - 93,217  96,298 - 96,298

15,381 1,119 14,262  14,975 2,322 12,653 
وموجودات مصروفات مدفوعة مقدمًا 

 أخرى 
 ممتلكات ومعدات  2,392 - 2,392  2,446 - 2,446
 موجودات غير ملموسة 1,106 - 1,106  1,161 - 1,161
30,000 30,000 -  ,00045  وديعة نظامية - 45,000 
 إيراد مستحق عن الوديعة النظامية - 3,492 3,492  - 2,318 2,318

326,936 169,251 157,685  438,376 262,585 175,791  
 يخصم : استبعاد العمليات المتداخلة  (93,217) - (93,217)  (96,298) - (96,298)
 إجمالي الموجودات 82,574 262,585 345,159  61,387 169,251 230,638

 
 
 
 
 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31

 المركز المالي )تتمة(  ( قائمةأ
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 اإلجمالي  التامين

عمليات 
 المطلوبات عمليات التأمين المساهمين

  ألف ريال سعودي

71,107 4,645 66,462  36,232 1,238 34,994 
مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 أخرى 
 ذمم دائنة لمعيدي التأمين - - -  939 - 939

 أقساط تأمين غير مكتسبة 75,920 - 75,920  20,338 - 20,338
 المطالبات تحت التسوية 21,431 - 21,431  44,408 - 44,408
 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 18,493 - 18,493  15,943 - 15,943
 احتياطي عجز اقساط التأمين 17,335 - 17,335  2,441 - 2,441

أخرى احتياطيات فنية  1,460 - 1,460  572 - 572  
 مستحق لعمليات التامين - 93,217 93,217  - 96,298 96,298
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 5,934 - 5,934  5,808 - 5,808

 الزكاة وضريبة الدخل  - 15,498 15,498  - 10,698 10,698

إيراد عمولة مستحقة الى مؤسسة   - 3,492 3,492  - 2,318 2,318
 النقد العربي السعودي

270,870 113,959 156,911  289,012 113,445 175,567  
   : استبعاد العمليات المتداخلةيخصم - ( 93,217) ( 93,217)  - (96,298) (96,298)

 إجمالي المطلوبات 175,567 20,228 195,795  156,911 17,661 174,572
 حقوق المساهمين       

 رأس المال  - 300,000 300,000  - 100,000 100,000
 الخسائر المتراكمة - ( 150,860) (150,860)  - (44,708) (44,708)

 إجمالي حقوق المساهمين - 149,140 149,140  - 55,292 55,292

مكافأة نهاية  إحتياطي إعادة قياس  224 - 224  774 - 774
 المتعلقة بعمليات التأمين  الخدمة

56,066 - 774  224 - 224  
 ةيلكالمإجمالي المطلوبات وحقوق  175,791 169,368 345,159  157,685 72,953 230,638
 االلتزامات والتعهدات - 12,545 12,545  500 12,545 13,045

 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31
 )تتمة(   قائمة الدخل (ب
 

 

  م2019 م 2018
  )باأللف ريال سعودي(

 اإلجمالي
عمليات  

 المساهمين
عمليات  

 التامين
عمليات   اإلجمالي 

 المساهمين
 اإليرادات  عمليات التامين 

     

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة     
 افراد  - 1,423  -  1,423 375  -  375

 منشأت متناهية الصغر - 2,381  -  2,381 1,743  -  1,743
 منشأت صغيرة - 19,082  -  19,082 19,085  -  19,085
 منشأت متوسطة - 47,418  -  47,418 39,997  -  39,997
 منشأت كبيرة - 83,724  -  83,724 77,044  -  77,044

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 154,028  -  154,028  138,244  -  138,244
 االجنبي - مصاريف فائض الخسارة -  -  -  ( )22,358  -  ( )22,358

 صافي األقساط المكتتبة 154,028  -  154,028  115,886    115,886

التغيرات في أقساط التأمين غير   ( 55,582)    (55,582)  128,039  -  128,039
 المكتسبة ، صافي 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 98,446  -  98,446  243,925  -  243,925
 إجمالي اإليرادات  98,446  -  98,446  243,925  -  243,925

 تكاليف ومصروفات االكتتاب           
 إجمالي المطالبات المدفوعة  139,694  -  139,694  289,273  -  289,273

حصة معيدي التأمين من المطالبات  ( 6,933)  -  (6,933)  ( 28,021)  -  ( 28,021)
 المدفوعة 

 صافي المطالبات المدفوعة 132,761  -  132,761  261,252  -  261,252
 في المطالبات تحت التسويةالتغيرات  ( 18,154)    (18,154)  4,009    4,009

في المطالبات المتكبدة و التغيرات  4,559  -  4,559  530  -  530
 الغير مبلغ عنها

 صافي المطالبات المتكبدة 119,166  -  119,166  265,791  -  265,791
 احتياطي عجز أقساط التامين 15,504  -  15,504  1,831  -  1,831

 احتياطيات فنية أخرى  888  -  888  85  -  85
 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 4,451  -  4,451  14,779  -  14,779
 مصروفات اكتتاب أخرى  3,413  -  3,413  4,369    4,369

مصروفات صافي تكاليف و  143,422  -  143,422  286,855  -  286,855
 االكتتاب

   )الخسارة( نتائجصافي  (44,976)  -  (44,976)  ( 42,930)  -  ( 42,930)            
         

 
   

 
 
 
 
 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31
 ب(  قائمة الدخل )تتمه(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 التامين

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

   ألف ريال سعودي
)مصروفات(/دخل التشغيل        

 األخر
122 - 122  9,962) ) - 9,962) ديون مشكوك  ( / رد مخصص) (

 فيها
(52,968 )  مصروفات عمومية وإدارية  (50,204) (3,678) (53,882)  (49,769) (3,199) 

 ايراد عموالت عن الودائع  - 6,666 6,666  - 3,849 3,849
من االستثمار غير محقق ربح - 802 802  - 92 92  

(48,905 ) إجمالي )مصروفات(/دخل  (60,166) 3,790 (56,376)  (49,647) 742 
 التشغيل اآلخر

(91,835 )  صافي الخسارة للسنة (105,142) 3,790 (101,353)  (92,577) 742 

صافي الدخل المسند إلى   - - -  - - -
 عمليات التأمين

(91,835 ) صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة  (105,142) 3,790 (101,353)  (92,577) 742 
 المسند إلى عمليات المساهمين 

(2,400) (2,400) -  (4,800)  (4,800 )  مصروف الزكاه  - 
 صافي الخسارة للسنة (105,142) (1,010) (106,152)  (92,577) (1,658) (94,235)

الخسارة للسهم )بالريال        
 السعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم   - - 29,411  - - 15,673
)باآلالف(العادية القائمة   

(01.6 )  - -  (61.3) الخسارة األساسية والمخففة   - - 
 للسهم للسنة )بالريال السعودي( 



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31

 ج( قائمة الدخل الشامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 التامين

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

    ألف ريال سعودي
السنة المسند إلى   خسارةصافي  - (106,152) (106,152)  - ( 94,235) ( 94,235)

 المساهمين
 دخل /)خسارة( شاملة اخرى  - - -  - - -

من   ةاإلكتواري ( / الخسارةالربح) (550) - (550)  774 - 774
 إلتزام المنافع المحددة 

 اجمالي الخسارة الشاملة للسنة  (550) (106,152) (106,702)  774 (94,235) (93,461)



 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31
 د( قائمة التدفقات النقدية 

م2018ديسمبر  31 م 2019  ديسمبر  31    

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 اإلجمالي  التأمين

عمليات  
 المساهمين 

عمليات  
 التأمين 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ألف ريال سعودي 
 صافي خسارة السنة  - (101,352) (101,352) - (91,835) (91,835)

 التعديالت على العناصر غير النقدية      
 استهالك ممتلكات ومعدات 959 - 959 801 - 801
 اطفاء موجودات غير ملموسة  808 - 808 942 - 942

 أرباح بيع ممتلكات ومعدات - - - - - -
(122)  - (122)  مخصص ديون مشكوك فيها 9,962 - 9,962 

 ارباح غير محققة من االستثمار - (655) (655) - (57) (57)
الخصومات بالصافي اطفاء  - (147) (147) - (35) (35)  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  1,159 - 1,159 2,834 - 2,834
(87,472) (91,927) 4,455 (89,266) (102,154) 12,888  

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:      
 اقساط تأمين، بالصافي (34,392) - (34,392) 97,583 - 97,583

 ذمم مدينة معيدي التأمين (5,995) - (5,995) - - -
 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة - - - - - -

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  4,823 - 4,823 (5,857) - (5,857)

(1,305) - (1,305) 2,009 - 2,009 
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

 المبلغ عنها
 حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز األقساط  610 - 610 (610) - (610)

       
 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة (1,816) - (1,816) 7,889 - 7,889

 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  1,609 (1,203) 406 13,544 (198) 13,346
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  (31,468) (3,407) (34,875) 43,720 4,378 48,098

 ذمم دائنة لمعيدي التأمين (939) - (939) 66 - 66
 اقساط تأمين غير مكتسبة 55,582 - 55,582 (128,039) - (128,039)

 مطالبات تحت التسوية  (22,977) - (22,977) 9,866 - 9,866
مبلغ عنهامطالبات متكبدة غير  2,550 - 2,550 1,835 - 1,835  
 احتياطي عجز أقساط التامين 14,894 - 14,894 2,441 - 2,441

 احتياطيات فنية أخرى  888 - 888 85 - 85
 مستحق لعمليات التامين - (3,081) (3,081) - 59,095 59,095

 مستحق من عمليات المساهمين 3,081 - 3,081 (59,095) - (59,095)
األنشطة التشغيلية  المستخدم فيصافي النقد  1,347 (109,845) (108,498) (13,422) (28,652) (42,074)  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع (1,583) - (1,583) (459) - (459)
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31

 د( قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م 2019  ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 اإلجمالي 
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 اإلجمالي  التأمين

عمليات  
 المساهمين 

عمليات  
 التأمين 

 

   ألف ريال سعودي 
 الزكاة المدفوعة - - - - - -

(42,533) (28,652) (13,881) (110,081 ) (109,845 ) (236 )  صافي التدفق النقد من األنشطة التشغيلية  
 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من        
 شراء استثمارات  - (64,453) ( 64,453) - - -

 متحصالت من بيع استثمارات - 5,000 5,000 - 21,886 21,886
 قصيرة األجل   شراء ودائع مرابحة - - - - - -

51,981 51,981 - 6,846 6,846 - 
متحصالت من إستحقاق ودائع مرابحة قصيرة  

 األجل 
 شراء ممتلكات ومعدات  (905) - ( 905) (1,317) - (1,317)

 زيادة في الوديعة النظامية - (15,000) ( 15,000) - - -
 شراء موجودات غير ملموسة  (753) - ( 753) (707) - (707)

71,843 73,867 (2,024) (69,265 ) (67,607) (1,658) 
المحصل من   / صافي النقد )المستخدم في(

 االستثمارية األنشطة 
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية       
 أولوية حقوق إصدار أسهم  - 200,000 200,000 - - -

 تكلفة المعاملة - - -  - (5,401) (5,401)

(5,401) (5,401) - 200,000 200,000 - 
)المستخدم في( المحصل / صافي النقد 

 األنشطة التمويلية 
 صافي التغير في النقد وما في حكمه (1,894) 22,548 20,654 (15,905) 39,814 23,909
  النقد وما في حكمه في بداية السنة  16,484 40,237 56,721 32,389 423 32,812
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 14,590 62,785 77,375 16,484 40,237 56,721
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 أرقام المقارنة  -32

 الزكاه (أ
 نتيجة إلصدار مؤسسة النقد العربي السعودي المنشور الجديد.  االعداد، فقد تغير أساس   2رقم  ايضاحوكما ورد في ا

الدخل  ، ( له األثر التالي على بنود قائمة الدخل 3 رقم في إيضاح بين)كما هو م هإن التغيير في المعالجة المحاسبية للزكاف
 الملكية :الشامل والتغيرات في حقوق 

 م:2018ديسمبر  31المنتهي في  السنةفي نهاية 
 الرصيد المعدل اثر التعديل الرصيد قبل التعديل التأثير على القوائم المالية الحساب

 الف ريال سعودي  
 ( 2,400) ( 2,400) - قائمة الدخل  الزكاه

 ( 94,235) ( 2,400) ( 91,835) قائمة الدخل  صافي الدخل للسنة 
 - 2,400 ( 2,400) قائمة التغير في حقوق الملكية الزكاه

 اجمالي الدخل الشامل للسنة 
قائمة الدخل الشامل وقائمة التغير 

 ( 94,235) ( 2,400) ( 91,835) في حقوق الملكية 

 ( 6.01) ( 0.15) ( 5.86) قائمة الدخل  الخسارة للسهم للسنة 
 
 تم إعادة تصنيف بعد أرقام السنة السابقة للقوائم المالية لتتوافق مع العرض في السنة الحالية .  (ب

 
 اندماج المساهمين وعمليات التأمين  -33

التغييرات كما تم تلخيصها أدناه، كانت تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية. هذه 
 بشكل أساسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

لهذه القوائم المالية، تم عرض قائمة المركز المالي, قائمة الدخل والتدفقات النقدية بشكل   2كما تم االفصاح في إيضاح   •
عها مًعا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشركة ككل سوًاء في  منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم جم
 قائمة المركز المالي, قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. 

يتم استبعاد المبالغ "المستحقة من/ الى" المساهمين و عمليات التأمين التى كانت قد تم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة في   •
 )أ( (  28يضاح قائمة المركز المالي )راجع اإل

بين عمليات المساهمين و عمليات التأمين وعرضها   90/10حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها بنسبة  •
 .)ب(( 28يتم عرضها االن كمصروف في قائمة الدخل )راجع إيضاح  منفصل،بشكل 

 اعتماد القوائم المالية  -34
 . م2020مارس  15 هـ الموافق1441 رجب 20تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 


