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عام
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية)" ،الشركة" ،بموجب المرسوم الملكي رقم م60/
الصادر بتاريخ  18رمضان 1427هـ (الموافق  11أكتوبر  .)2006تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  1010235601الصادر بتاريخ
 26جمادى الثاني 1428هـ (الموافق  11يوليو  .)2007إن الشركة تعمل من خالل فروعها الثمانية في المملكة العربية السعودية .إن العنوان المسجل للمركز
الرئيسي للشركة كما يلي:
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
مجمع الصفوة التجاري ،طريق خريص
ص ب3540 :
الرياض  ،11481المملكة العربية السعودية
إن الشركة األم األساسية للشركة هي شركة أليانز أس إي ،وهي شركة خدمات مالية أوروبية مقرها الرئيسي في ميونيخ ،ألمانيا.
إن الغرض من إنشاء الشركة هو في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكافة األنشطة ذات العالقة .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات التأمين
الصحي واالدخار والحماية والمركبات والهندسي والممتلكات والتأمينات العامة االخرى.
بتاريخ  31يوليو ( 2003الموافق  2جمادى الثاني 1424هـ) ،تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ("نظام التأمين") بموجب المرسوم الملكي رقم
(م .)32/خالل مارس  2008أصدر البنك المركزي السعودي باعتباره المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية ترخيصا ً
للشركة لممارسة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.
في  1يناير  2016اعتمدت الشركة توزيع فائض عمليات التأمين حسب الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بحصول المساهمين
على  ٪90من فائض عمليات التأمين السنوي ،وتوزيع الباقي والبالغ  ٪10على حاملي وثائق التأمي ن .سيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى
عمليات المساهمين بالكامل.
 .2أسس اإلعداد

(أ) أساس العرض والقياس
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات واالستثمارات المتاحة
للبيع وتسجيل منافع نهاية الخدمة بالقيمة الحالية .ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول /غير متداول .يتم تصنيف األرصدة التالية
بصفة عامة على أنها غير متداولة :استثمارات متاحة للبيع وممتلكات ومعدات ووديعة نظامية ودخل مستحق من وديعة نظامية وإلتزامات نهاية الخدمة
للموظفين  .يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بصفة عامة على أنها متداولة .راجع إيضاح ( 27هـ).
قامت إدارة الشركة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأنها قادرة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية في المستقبل
المنظور .إن اإلدارة ليست على علم بأي أمور جوهرية يمكن أن تثير الشك حول إمكانية استمرار الشركة في أعمالها وفقا ً لمبدأ االستمرارية.
تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة .طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم القوائم المالية وفقا لذلك (إيضاح  .) 30يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل
نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط .يتم تحديد المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في إيضاح  30من القوائم المالية كمعلومات
مالية إضافية لاللتزام بمتطلبات التعليمات الصادرة عن الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي والغير مطلوبة من المعايير الدولية للتقرير المالي.
تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات
المساهمين .وبالتالي ،فإن قوائم المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله،
تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
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أسس اإلعداد (تتمة)

(ا) أساس العرض والقياس (تتمة)
عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين .يتم حذف
األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة بالكامل أثناء الدمج ،إن وجدت  .إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات
المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

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

(ج) السنة المالية
تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر.

(د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية األولية الموجزة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ،فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التأكيد
في التقدير هي نفسها تلك المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019ومع ذلك ،قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم التأكد
في التقديرات التي تم اإلفصاح عنها على خلفية جائحة كوفيد  .19وستستمر اإلدارة في تقييم الوضع وإظهار أية تغييرات مطلوبة في الفترات المالية المستقبلية.
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كورونا ("كوفيد  )"19 -على أنه وباء اعترافًا بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .وقد
أثر هذا التفشي أيضًا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء
انتشار الفيروس .نفذت المملكة العرب ية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود ،وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر
التجول على مستوى الدولة.
استجابة النتشار وباء كوفيد  19 -في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،حيث تعمل الشركة وما
يترتب على ذلك من اضطراب في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ،قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت
سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:



صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل
استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة وحمايتها والحفاظ عليها سليمة.

يظهر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد  19في مجال األعمال الطبية والسيارات كما هو مبين أدناه .وكما هو الحال مع أي تقدير ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث
مدعومة بالحكم الهام والوضع سريع التطور وحاال ت عدم التأكد المحيطة باستمرارية وشدة الوباء ،وبالتالي ،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة .إن
تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري ،وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.

االحتياطيات الطبية الفنية
بنا ًء على تقييم اإلدارة ،تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين قد ساعد في الحد من أي تأثير
سلبي .خالل اإلغالق ،شهدت الشركة انخفاضًا في المطالبات الطبية المبلغ عنها (مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي) مما أدى إلى انخفاض
خبرة المطالبات .ومع ذلك ،بعد رفع اإلغالق منذ  21يونيو  ،2020تشهد الشركة ارتفاعًا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة .تنظر إدارة
الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية كما في  31ديسمبر
 2020الختبار كفاية المطلوبات .من المتوقع أن غالبية الخدمات المؤجلة تم اخذها باإلعتبار في تاريخ التقييم وبناء على ذلك لم تقم الشركة بتسجيل زيادة
باإلحتياطيات لتغطية مطالبات مستقبلية.

االحتياطيات الفنية لتأمين المركبات
استجابة لوباء كوفيد  ،19-أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم "( 189التعميم") بتاريخ  8مايو  2020إلى جميع شركات التأمين في المملكة
العربية السعودية .من بين أمور أخرى ،أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع الوثائق الحالية للتأمين على مركبات األفراد لمدة
شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق تأمين مركبات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم.
ناقشت اإلدارة ،باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ،مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وتوصلت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثائق تأمين
السيارات بمثابة وثيقة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بنا ًء على المطالبات المتوقعة للفترة التي تم تمديدها لفترة شهرين.
شهرا على اعتبار أثر األرباح على مدى فترة
بالنسبة لوثائق تأمين مركبات األفراد الجديدة الصادرة وف ًقا للتعميم أعاله ،يتم اكتساب القسط على مدى 12
ً
شهرا ال تعتبر جوهرية من قبل اإلدارة لعدم وجود اكتتابات جوهرية خالل الفترة.
التغطية 14
ً
قامت الشركة بإجراء اختبار كفاية المطلوبات باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النق دية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها عند مستوى إجمالي
لمجال أعمال المركبات وسجلت احتياطي عجز مساهمة بمبلغ  1.19مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  31 (2020ديسمبر  :2019اليوجد).
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(د) -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 )1االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية في الشركة .هناك العديد من المصادر التي
يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزامات التي ستدفعها الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات .ينبغي إعداد تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من
التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها .تقدر االلتزامات عن المطالبات المعلنة غير
الم دفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة .في نهاية فترة التقرير يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها
ويتم إجراء التغييرات على المخصص.
إن مخصص المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقًا بعد تاريخ قائمة المركز المالي والذي وقع
فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي .إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة ولم يتم
اإلبالغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية .تم استخدام نطاق واسع من الطرق مثل طريقة شين
الدر و طريقة بورنهيتر -فيرغسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتوارين لتحديد المخصصات .تشتمل هذه الطرق على عدد من
االفت راضات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوية المطالبات.
تقدر المطالبات التي تتطلب قرارا ً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حدة .تقوم شركات تسويات خسائر مستقلة بتقدير المطالبات
المتعلقة بالممتلكات والهندسة والمطالبات الكبيرة .تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها،
على أساس ربع سنوي .تستخدم الشركة خدمة خبير اكتواري مستقل في تقييم المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها باإلضافة إلى احتياطي عجز األقساط.

 )2االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
تقوم الشركة بتحديد االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع إذا كان هناك انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة بأقل من تكلفتها .إن تحديد ما
إذا كان االنخفاض دائما ً أو جوهريا ً يتطلب وضع األحكام .تعتبر الفترة التي تتكون من  12شهرا ً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ  ٪30من التكلفة
األصلية جوهريا وفقا ً لسياسة الشركة .عند القيام بهذا التقدير تقيّم الشركة التقلبات العادية باإلضافة لعوامل أخرى والوضع المالي للمستثمر فيه وأداء الصناعة
والقطاعات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التمويلية والتشغيلية.

 )3االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

يتم تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة.
تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكلته ماليا ً وكذلك العجز والتأخر في السداد من مؤشرات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.

 )4القيمة العادلة للموجودات المالية
تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة
بعموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب التقييم .وفي هذه الحاالت يتم تقدير القيم
العادلة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج .وعندما تكون معلومات السوق القابلة للمالحظة غير متوفرة،
يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة .وعند استخدام أساليب التقييم (كمثال :النماذج) لتحديد القيم العادلة يتم تقييمها ومراجعتها دوريا ً من قبل أفراد مؤهلين
ومستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم .يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها ،وتتم معايرتها للتحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسواق السوق
المقارنة .و تستخدم بيانات قابلة للمالحظة فقط أما المجاالت األخرى مثل مخاطر االئتمان (مخاطر االئتمان للشركة وللشركات األخرى) فإن التقلبات
واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء تقديرات.
تتماشى السياسات المحاسبية الجوهرية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة في إعداد السنة المالية السابقة باستثناء تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )16والتغير في المحاسبة للزكاة وضريبة الدخل كما هو موضح أدناه:
التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل
كما ذكر في االيضاح ( 2أ) أعاله  ،تم تغيير أساس اإلعداد للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019نتيجة إلصدار تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي
بتاريخ  17يوليو  . 2019في السابق  ،تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغير في حقوق الملكية وفقا تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم
 381000074519المؤرخ في  11أبريل  . 2017مع أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  17يوليو  ،2019يتم االعتراف
بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .حاسبت الشركة عن هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وتم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله
في االيضاح  19حول القوائم المالية .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بمبلغ  5.5مليون لاير
سعودي.
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السياسات المحاسبية الهامة
ضريبة الدخل
إن مصروف أو عكس مصروف دائن ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية ،بنا ًء على معدل ضريبة الدخل
المطبق في مناطق مختلفة ،مع تعديلها بالتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير
المستخدمة.
يتم اح تساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس أنظمة الضرائب التي تم تطبيقها أو المطبقة بشكل جوهري في نهاية فترة إعداد التقارير في البلدان
التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة والتي تعمل وتدر دخالً خاضعًا للضريبة .تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في
اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي خضع فيها النظام الضريبي المطبق للتفسير .تحدد األحكام ،حيثما كان ذلك مناسبا ،على أساس المبالغ المتوقع
دفعها للسلطات الضريبية.
تسجل التعديالت الناشئة عن ربوط ضريبة الدخل النهائية في السنة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط .إن مصروف أو عكس مصروف ضريبة الدخل على السنة
هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية بنا ًء على معدل ضريبة الدخل المطبق المعدّل للتغييرات في الموجودات والمطلوبات
الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.
تفسير لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  23عدم التأكد بشأن معالجة ضريبة الدخل
يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم تأكد والذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  12ضرائب
الدخل .ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ،12وال تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد
والغرامات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة .يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:
•
•
•
•

ما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل
االفتراضات التي تضعها المنشأة حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية
كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) ،والوعاء الضريبي والخسائر الضريبية غير المستخدمة والوفورات الضريبية غير
المستخدمة ومعدالت الضريبة.
كيف تنظر المنشأة في التغييرات في الحقائق والظروف

يتعين على المنشأة تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو سويا ً مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير
المؤكدة األخرى .يجب اتباع النهج الذي يتوقع منه أفضل حل لحالة عدم التأكد.
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ضريبة الدخل المؤجلة:
يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير المالية
والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة .يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المسجلة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير .يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من
المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام الوفورات الضريبية .يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من
المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.
ال يتم االعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفر وق المؤقتة بين القيمة الدفترية ،والوعاء الضريبي لالستثمارات في العمليات األجنبية حيث
تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق في المستقبل المنظور.
تم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية وحيث تتعلق
أرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطات الضريبية نفسها .تم مقاصة الموجودات الضريبية والمطلوبات الضريبية الحالية عندما يكون للمنشأة حق قانوني واجب
النفاذ للمقاصة وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد.
يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة ،إال بقدر ما يتعلق األمر بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق
الملكية .في هذه الحالة ،يتم االعتراف بالضريبة أيضًا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.

زكاة:
تخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم احتساب مصروف الزكاة في الربح أو الخسارة .ال يتم حساب الزكاة كضريبة
دخل حيث ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
المعايير الصادرة ولكن لم تسري بعد:
باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله ،يتم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات التالية التي تم إصدارها ،ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم
المالية للشركة .تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير ،عندما ينطبق ،وعندما تصبح سارية .عالوة على ذلك  ،اختارت الشركة أال تعتمد في وقت مبكر التعديالت
اعتبارا من التواريخ المستقبلية.
والتنقيحات على المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتي تم نشرها وتعتبر إلزامية المتثال للشركة
ً
المعيار الدولي للتقرير المالي  – 17عقود التأمين

نظرة عامة
تم نشر هذا المعيار في مايو  . 2017وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياسات التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقرير المالي  - 4عقود التأمين.
ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة  ،وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات التقديرية المشاركة بشرط أن تصدر الجهة
أيضًا عقود التأمين .يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 )1المشتقات المضمنة ،إذا كانت تلبي معايير محددة معينة؛
 )2مكونات استثمارية مميزة و
 )3أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية.
يجب أن يتم المحاسبة عن هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي .)15
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قياس
على عكس المتطلبات الواردة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ،4والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية
ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير  ،2015يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  17نماذج القياس المختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على "اللبنات" التالية:
أ) التدفقات النقدية للوفاء  ،والتي تشمل:
 تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية،
 تعديل لتعكس القيمة الزمنية للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية،
 وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية؛
ب) هامش الخدمة التعاقدية .يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به ككيان يقدم الخدمات في
المستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سالبًا عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صافٍ من التدفقات النقدية للوفاء في البداية في الربح أو
الخسارة على الفور .في نهاية كل فترة تقارير الحقة  ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
 مسؤولية التغطية المتبقية ،والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ؛ و
 التزامات المطالبات المتكبدة ،والتي تقاس على أنها التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.
نظرا ألن هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن أن يكون سالبًا،
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبليةً .
فإن التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقية يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
يتم إداراج تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر ،والذي يتم تحديده عن طريق اختيار السياسة المحاسبية.
يُعد نهج الرسوم المتغيرة نموذ ًجا إلزاميًا لقياس العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة (يشار إليها أيضًا باسم "عقود المشاركة المباشرة") .يتم إجراء هذا التقييم
حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الح ًقا .بالنسبة لهذه العقود ،باإلضافة إلى التعديل بموجب نموذج القياس العام ،يتم
أيضًا تعديل هامش الخدمة التعاقدية من أجل:
)1

حصة المنشأة من التغييرات في القيمة العادلة للعناصر األساسية،

)2

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

سا ال يختلف جوهريًا عن نموذج القياس العام أو
باإلضافة إلى ذلك  ،يُسمح بنهج تخصيص قسط مبسط لقياس المسؤولية عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قيا ً
إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة وا حدة أو أقل .مع نهج تخصيص قسط التأمين ،تتوافق المسؤولية عن التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة
عند االعتراف األولي مخصو ًما منها التدفقات النقدية لحيازة التأمين .يظل نموذج القياس العام ساريًا في قياس المسؤولية عن المطالبات المتكبدة .ومع ذلك ،ال
يُطلب من الم نشأة ضبط التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه التدفقات النقدية  /استالمها في سنة
واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

تاريخ النفاذ
أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مسودة تعديالت التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي  17خالل يونيو  2019وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب
المصلحة .يقوم مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في الوقت الحالي بإعادة مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة .بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،17سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولية إجراءاته القانونية المعتادة لوضع المعايير .تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير
المالي  17وتأجيل إعفاء المعيار الدولي للتقرير المالي  9في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ،4حاليًا هو  1يناير  .2023بموجب مسودة
التعرض الحالية ،يُقترح تعديل تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي  17إلى فترات اإلبالغ التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022هذا تأجيل مدته سنة واحدة
مقارنة بالتاريخ السابق ليوم  1يناير  .2021يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  - 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
والمعيار الدولي للتقرير المالي  - 9األدوات المالية .تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

التحول
من المطلوب أن يتم التطبيق بأثر رجعي .ومع ذلك ،إذا كان التطبيق الكا مل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ،عندئذ يكون على المنشأة أن
تختار إما نهج التعديل بأثر رجعي أو نهج القيمة العادلة.

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

التأثير
تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17وتنفيذه .كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية ،لم يتم تقييم األثر المالي لتبني المعيار
بالكامل من قبل الشركة .قامت الشركة بتحليل الفروقات والفروقات الرئيسية التي تم تحديدها حتى اآلن هي كما يلي:
منطقة التأثير
التأثير المالي

ملخص التأثير
يتطلب على الشركة تغير طريقة إثبات اإليرادات على مستوى التجميع .المعيار الدولي للتقرير المالي 17
يفرض إثبات الخسارة مباشرة ً بينما الربح (يمكن الرجوع لهامش الخدمة التعاقدية) سوف يتم تحصيله على
مدى فترة التغطية لعقود التأمين المباشرة وذلك قد يكون أثره المالي جوهريآ.
يعتمد أيضآ مدى األثر المالي على اإلفتراضات والمنهجية واألساليب الحالية المتبعة في الشركة لحساب
اإلحتياطيات التقنية.
الجزء الجديد لمالية التأمين للدخل والمصاريف سوف يكون تأثيره بشكل أكبر على العناصر التالية:
 -1االلتزام للمطالبات المتكبدة والتي يكون فيها الخصم مطلوبآ.
 -2التراكم في الفائدة لهامش الخدمة التعاقدية عند تطبيق النموذج العام.
قد تتأثر مالءة رأس المال بحسب التنظيمات المحلية.

تأثير البيانات

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  17على الشركة إختيار مستوى التجميع بناءآ على المعايير التالية:
-1المحفظة
-2الربحية
-3سنة اإلصدار
هذا سوف يزيد من المستوى المطلوب لتقسيمات البيانات .وبالتالي سوف يتطلب حقول بيانات إضافية جديدة
يكون لها تأثير جوهري على البيانات.

تأثير نظم تقنية المعلومات

بشكل عام يجب على الشركة تعديل نظامها التقني الحالي إلضافة حقول البيانات الجديدة وطريقة تسجيل
القيود المحاسبية الجديدة .قد يتوجب على الشركة ايضآ تحديث سياسة ونظام إعداد التقارير باإلضافة الى
المتطلبات التخزينية للبيانات.

تأثير اإلجرائات

قد تتغير التقارير المالية بشكل جوهري بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17مع زيادة جوهرية في
عدد اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار .ويتطلب تحديث السياسات المحاسبية وسجل الحسابات طبقا للمعيار
الدولي للتقرير المالي  .17نماذج وإفتراضات اإلكتواري يجب أن تتوائم مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير
المالي .17

التأثير على ترتيبات إعادة التأمين

بشكل عام يجب على الشركة مراجعة إجرائات ترتيبات إعادة التأمين لموائمتها بشكل أفضل مع متطلبات
المعيار الدولي للتقرير المالي . 17على الرغم انه من المحتمل أن تكون العقود المصدرة من الشركة ذات
نماذج قياس مختلفه عن العقود التي تمتلكها الشركة.
يجب على الشركة ان تقوم بتحديث السياسات وإطار الرقابة لجميع النواحي التي سوف تتأثر بتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي .17

التأثير على السياسات وإطار الرقابة
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي  - 9األدوات المالية
تم نشر هذا المعيار في  24يوليو  2014ليحل محل معيار المحاسبة الدولي  .39يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:

أ)

التصنيف والقياس:

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي  9منه ًجا واحدًا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:



يحتفظ باألصل في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بأصول من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع ،في
حالة استيفاء الشرطين التاليين:



يحتفظ باألصل في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بأصول من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع؛ و
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق،

يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف المبدئي ،يمكن للمنشأة
استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تطابق محاسبي.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ،يمكن للمنشأة أيضًا إجراء انتخابات غير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في الدخل الشامل
اآلخر في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة) ،ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي
المنسوبة إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يكن من شأن االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر
االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر إنشاء أو توسيع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

ب)

انخفاض القيمة:

يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9خسائر االئتمان المتوقعة ،مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار المحاسبة
الدولي  .39وفقًا لمقياس المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان .بدالً من ذلك ،تقوم المنشأة
دائ ًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة .يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس
التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

ج)

محاسبة التحوط:

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر .تحدد المتطلبات نه ًجا أكثر
اعتمادًا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام .تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار
الفائدة (يشار إليها عادة ً باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة") .بالنسبة لهذه ،قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في المعيار
المحاسبي الدولي  . 39تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.

تاريخ النفاذ
كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي  9المنشور هو  1يناير  .2018ومع ذلك  ،فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  - 4عقود التأمين:
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  - 9األدوات المالية مع تفسير لجنة تفسيرات المعيار الدولي للتقرير المالي  - 4عقود التأمين  ،المنشورة في  12سبتمبر
 ،2016يغير المعيار الدولي للتقرير المالي  4الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي  4للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة (المعيار
الدولي للتقرير المالي  - 17عقود التأمين) ساري المفعول .تقدم التعديالت خيارين بديلين:
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.3

تاريخ النفاذ) تتمة)
تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9حتى التاريخ األسبق مما يلي:

-




-

تاريخ نفاذ معيار عقد التأمين الجديد؛ أو
الفترات السنوية إلعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( .2021يقترح مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تمديد التاريخ الفعلي للمعيار الدولي
التقرير المالي  17واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  9في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4إلى  1يناير
 .) 2022إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل .إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها
في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9سابقًا ؛ أو

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9ولكن بالنسبة للموجودات المالية المعينة ،قم بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل
تطبيق معيار عقد التأمين الجديد .خالل الفترة األولية ،هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

أجرت الشركة تقييما ً مفصالً اعتبارا ً من  1يناير :2018
( ) 1تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 4بما في ذلك مكونات اإليداع أو
المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين) بالقيمة اإلجمالية المدرجة مبلغ جميع التزاماتها؛ و
( )2تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها .بنا ًء على هذه التقييمات  ،قررت
الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .وبالتالي ،قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  9إلى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديدة .يتم
إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.
تقييم االثر
كما في  31ديسمبر  ،2020تمتلك الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ  1,398مليون لاير سعودي و 1,168مليون لاير
سعودي ،على التوالي .تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حاليا ً من النقد وما يعادله وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة  469مليون لاير
سعودي ( 221 :2019مليون لاير سعودي) .القيمة العادله لإلستثمارات المربوطة بوحدات المسجلة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل كما في  31ديسمبر 2020
بمبلغ  524مليون لاير سعودي ( 538 :2019مليون لاير سعودي) .تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  404مليون لاير
سعودي ( 385 :2019مليون لاير سعودي) .تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للموجودات المالية بنا ًء على نموذج
أعمال الشركة لسندات الدين والطبيعة االستراتيجية الستثمارات األسهم .ومع ذلك ،فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين
تفي باختبار فقط بمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي ،كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  .9إن االستثمار في الصناديق
وإدارة المحافظ االستثمارية التقديرية  -أسهم ملكية المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع البالغة  388مليون لاير سعودي تغيرات خالل السنة بقيمة 15
مليون لاير سعودي و تم توضيح التعرض لمخاطر االئتمان ،وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية في االيضاح  .27إن الموجودات
المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  31ديسمبر  2020و  .2019يستند ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى عال من المعيار الدولي للتقرير
المالي  .9يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت المفصلة أو معلومات معقولة وداعمة
إضافية متاحة للشركة في المستقبل .بشكل عام  ،تتوقع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي  :9ومع
ذلك ،ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهرياً .في الوقت الحالي ،ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص
منفصل.
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه.

النقد وما يعادله
يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع ذات فترات استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء.
أقساط تأمين مدينة
يتم تسجيل األقساط التأمين المدينة بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة المدينة من عقود التأمين ناقصا ً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل .يتم إثبات
األقساط واألرصدة المدينة إلعادة التأمين عند استحقاقها ،ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستحق .وبعد اإلثبات المبدئي ،تقاس الذمم
المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ناقصا ً مخصص االنخفاض في القيمة .يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب
مخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة الدخل .يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة حال وجود دليل موضوعي يشير إلى أن القيمة
الدفترية لن تكون قابلة لالسترداد .يتم إلغاء إثبات األرصدة المدينة عندما تفقد الشركة سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي تشمل األرصدة المدينة كما هو الحال
عندما تكون األرصدة المدينة مباعة أو انتقال كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث .إن الذمم المدينة المفصح عنها في اإليضاحين  6و7
تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 4عقود التأمين".
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استثمارات متاحة للبيع
تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في أسهم وسندات الدين .االستثمارات في األسهم المصنفة على أنها متاحة للبيع هي تلك االستثمارات التي ليست
مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو ليست محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .وسندات الدين ضمن هذه الفئة هي تلك الموجودات التي يتم االحتفاظ بها
لفترة غير محددة من الوقت ويمكن بيعها استجابةً الحتياجات السيولة أو استجابةً للتغيرات في ظروف السوق .تسجل هذه االستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة
بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر القتناء االستثمار .بعد القياس األولي ،يتم الحقا قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة .تظهر
األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل الشامل .تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه
االستثمارات وإيرادات العمولة في قائمة الدخل.
يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العمولة وأرباح/خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل كجزء من صافي دخل االستثمار.
يتم تعديل وتسجيل االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل  -كمصاريف انخفاض في القيمة.
تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للب يع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة
بعموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.
أما بالنسبة لالستثمارات الغير مدرجة ،فيتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة ،أو في حال تعذر تقدير القيم العادلة لعدم وجود
مرجع لها في سوق نشطة ،فيتم تحديدها من خالل أساليب تقييم متعددة .يتم أخذ مدخالت تلك النماذج الحسابية من األسواق المعتمدة حيثما أمكن ،وفي حال
تعذر ذلك يتم تحديد القيمة العادلة من خالل التقدير.

إعادة التصنيف
تقوم الشركة بتقييم إذا كانت القدرة والنية لبيع الموجودات المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة .عندما ال تتمكن الشركة في ظروف نادرة
من تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة ،يجوز للشركة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت لدى اإلدارة القدرة والنية
لالحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق .يسمح بإعادة تصنيف القروض والذمم المدينة عندما يستوفي األصل المالي تعريف
القروض والذمم المدينة ويكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق .ال يُسمح بإعادة
التصنيف إلى الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى تاريخ االستحقاق.
بالنسبة ألصل مالي معاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع ،فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح هي التكلفة المطفأة الجديدة لذلك األصل ويتم إطفاء
أي ربح أو خسارة على األصل سبق إثباتها في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على مدار العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي .كما يتم
إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي .وفيما إذا تقرر الحقا ً بأن األصل
تعرض النخفاض في القيمة فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة الدخل .خالل  2019و  ،2018لم يكن هناك إعادة تصنيف بين
فئات األصل المالي.

إلغاء إثبات الموجودات المــالية
يتم إلغاء إثبات األصل المالي عندما يحول البائع مخاطر ومنافع األصل (سواء بشكل جوهري أو جزئي) أو يتم تنازل عن حقوقها من البائع إلى المشتري.
يجب أن يسبق تقييم تحويل المخاطر والمنافع التقييم الخاص بنقل السيطرة لجميع المعامالت .قد تقوم الشركة بتحقيق اإللغاء جزئيا حيث يتم إثبات الموجودات
أو المطلوبات الجديدة مثل تلك التي تنشأ من إصدار الضمان.
إذا حددت الشركة أنها لم تحتفظ أو تحول بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع األصل وأنها احتفظت بالسيطرة ،يجب على الشركة أن تستمر في إثبات األصل
إلى حد استمرار مشاركتها فيه.
تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة موجودات مالية أو مجموعة الموجودات المالية نتيجةً لحدث واحد
أو أكثر يكون قد وقع منذ اإلثبات األولي للموجودات (تكبد "حدث الخسارة") ،ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي
أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به.
وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية:
-

صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛
خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التأخر في سداد الدفعات؛
وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛
اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو
وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات المالية من تاريخ
اإلثبات المبدئي لتلك الموجودات ،على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات المالية للشركة ،بما في ذلك:



تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين للشركة؛ أو
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت التعثر في سداد الموجودات.
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إلغاء إثبات الموجودات المــالية(تتمة)
إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجودات المالية ،يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:
-

بالنسبة األصول المسجلة بالقيمة العادلة ،يتم احتساب االنخفاض على أساس االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية.
بالنسبة األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يستند االنخفاض في القيمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل العمولة األصلي
الفعلي.

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار أو مجموعة من االستثمارات
قد انخفضت قيمتها.
في حالة استثمارات في أداوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع ،تقوم الشركة على أساس فردي بتقييم إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة .قد
يشتمل الدليل الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية أو تعثر او تأخر في إيرادات العمولة أو المدفوعات او احتمالية
دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية وإذا كانت البيانات القابلة للمالحظة تشير إلى انخفاض قابل للقياس في التفقدات النقدية المستقبلية المقدرة كالتغيرات
في الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتعثر في السداد.
عند تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته ،فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية وانعكاسها على
عائدات السندات ،وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية ،قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال إلصدار سندات دين جديدة واحتمالية إعادة هيكلة
الدين وما قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من الديون طواعية أو بصورة إلزامية .إن القيمة المسجلة لالنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمة
المقاسة على أنها الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصا ً خسائر االنخفاض في القيمة لالستثمارات المثبتة سابقا ً في قائمة الدخل.
بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع ،يمثل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها دليالً موضوعيا ً على
االنخفاض في القيمة .ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل في حال استمرار اثبات الموجودات؛ أي أن الزيادة في القيمة العادلة
بعد تسجيل االنخفاض ال يمكن اثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر .عند الغاء االثبات ،يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا ً في الدخل الشامل
اآلخر في قائمة الدخل .إن تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب وضع األحكام .تعد الفترة التي تصل إلى  12شهرا ً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض
البالغ  %30التكلفة األصلية جوهريا وفقا َ لسياسة الشركة .وعند القيام بهذا التقدير ،تقوم الشركة ،من بين عوامل أخرى ،بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة
العادلة لالستثمار عن تكلفتها.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويًا لتحديد االنخفاض .يتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستهالك
لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلﯽ أن القيمة الدفترية قد ال تﮐون قابلة لالسترداد.
يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده .المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل
صا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة .لغرض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات عند أدنى المستويات التي توجد بها تدفقات نقدية محددة بشكل
ناق ً
منفصل (وحدات توليد النقد).

استثمارات ومطلوبات مربوطة بوحدات
االستثمارات المربوطة بوحدات هي عبارة عن موجودات تساند المطلوبات الناشئة من العقود ،حيث يتم ربط المطلوبات بشكل تعاقدي بالقيمة العادلة للموجودات
المالية ضمن صناديق المربوطة بوحدات حاملي وثائق التأمين وتصنف على أنها موجودات "محتفظ بها للمتاجرة" ويتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل .يتم شراء االستثمارات المصنفة على أنها " محتفظ بها للمتاجرة" بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء لمدة قصيرة األجل ويتم تسجيلها في قائمة
المركز المالي بالقيمة العادلة .يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل.
يمكن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة ،عند اإلثبات المبدئي ،إذا استوفى االستثمار األسس المذكورة في معيار المحاسبة
الدولي رقم  ، 39باستثناء استثمارات في األسهم التي ليس لها سعر مدرج في السوق وال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه .ال تضاف تكاليف
المعاملة ،إن وجدت ،إلى قياس القيمة العادلة عن د اإلثبات المبدئي لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يتم عرض إيرادات توزيعات
األرباح (إن وجدت) على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن "إيرادات االستثمارات" في قائمة الدخل.
لدى الشركة مطلوبات مربوطة بوحدات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .وتتعلق هذه العقود الفردية للتأمين على الحياة التي تؤمن على حوادث حياة
اإلنسان مثل الوفاة على مدى فترة زمنية طويلة .يتم إثبات أقساط التأمين مباشرة كمطلوبات .يتم زيادة هذه المطلوبات أو خفضها بالتغير في أسعار الوحدات
كما في حالة العقود المربوطة بوحدات وتخفض عن طريق مصاريف حاملي الوثائق وإعادة واستحقاق قيمة الوثيقة .يتم تحديد المطلوبات المربوطة بوحدات
باعتبارها قيمة الوحدات التي تم تحديدها في تاريخ التقييم .تم وضع مخصصات فنية إضافية لقيمة المخاطر المتعلقة بعقود التأمين على الحياة .يتم احتساب هذه
المخصصات اإلضافية باستخدام أساليب عشوائية وهي ال تعد جز ًءا هامًا من المطلوبات المرتبطة بوحدات.
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ممتلكات ومعدات
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .يتم إدراج التكلفة الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم اثباتها
كأصل منفصل ،فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة وإمكانية قياس تكلفة األصل يعتمد عليها .يتم تحميل الصيانة
واإلصالحات األخرى في قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي تم تكبد مصروفاتها خاللها .األراضي ال تستهلك .يُحتسب االستهالك للممتلكات والمعدات
األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ،وذلك على النحو التالي:
-

أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية
سيارات
أثاث وتركيبات
تحسينات على مباني مستأجرة

 4سنوات
 4سنوات
 4إلى  7سنوات
 5سنوات

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات ،وتعديلها بأثر مستقبلي عند الضرورة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وتتم
مراجعة القيمة الدفترية لهذه المو جودات لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية.
وإذا وجد ذلك المؤشر وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
يتم التوقف عن إثبات أصل من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي
ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل عند التوقف
عن إثبات األصل.

المحاسبة عن عقود اإليجار
عند االعتراف المبدئي ،عند بدء العقد ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ،أو يحتوي على ،عقد إيجار .العقد ،أو يحتوي على عقد إيجار ،إذا كان العقد يحمل
الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن في مقابل النظر فيه .يتم تحديد التحكم إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه
استخدام هذه الموجودات.
حق استخدام الموجودات
تطبق الشركة نموذج التكلفة ،وقياس حق استخدام الموجودات بالتكلفة ؛



أي انخفاض في االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة؛ و
تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار لتعديالت اإليجار

بشكل عام  ،فإن حق استخدام الموجودات يكون مساويا ً لمطلوبات اإليجار .ومع ذلك ،إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع ،والودائع غير القابلة
لالسترد اد ،وأموال التطبيق ،والمصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة ،إلخ ،فيجب إضافتها إلى قيمة حق استخدام الموجودات.
مطلوبات اإليجار
عند االعتراف المبدئي  ،تكون مطلوبات اإليجار هي القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجربعد تاريخ البدء ،تقيس الشركة مطلوبات اإليجار عن
طريق:
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على مطلوبات اإليجار.
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة و؛
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار.

وديعة نظامية
يجب أن تكون الوديعة النظامية بنسبة ( ) ٪10من رأس المال المدفوع .قامت الشركة بوضع مبلغ الوديعة النظامية في بنك تم اختياره من قبل البنك المركزي
السعودي .يحق للبنك المركزي السعودي الحصول على أرباح الوديعة النظامية التي تدفعها الشركة إلى البنك المركزي السعودي وتظهر على أنها "إيرادات
مستحقة إلى البنك المركزي السعودي".

مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام (نظامي أو تعاقدي) نتيجة لحدث وقع في السابق ،ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة لتسوية
االلتزام ويمكن تقدير مبل غ االلتزام بشكل موثوق .ال يتم إثبات مخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية .يتم إثبات المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
إلى المبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل الخدمات ،سوا ًء تم إصدار فواتير بموجبها من قبل الموردين أو ال.
فائض متراكم مستحق الدفع
يتم توزيع نسبة ( ) ٪10من صافي الفائض من عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين ،أو في شكل تخفيضات في أقساط السنة المقبلة .يتم تحويل نسبة
( )٪90المتبقية من صافي الفائض إلى المساهمين.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
يتم تأجيل العموال ت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باكتتاب أو بتجديد عقود التأمين ويتم إطفاهها على مدار فترات عقود التـأمين التي ترتبط بها،
على غرار األقساط المكتسبة .يتم إثبات جميع تكاليف االكتتاب األخرى كمصاريف عند تكبدها .ويتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اكتتاب الوثائق" في قائمة
الدخل.
يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير فترة اإلطفاء،
ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة المركز المالي أو أكثر ،عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض .وفي حالة عدم
تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه ،يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك شطبا إضافيا لالنخفاض في القيمة
في قائمة الدخل .كما تؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية المطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم إلغاء إثبات تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة عندما يتم تسوية العقود ذات الصلة أو استبعادها.

المطالبات
تشمل المطالبات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى ،ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي وكذلك تكاليف معالجة
المطالبات المتعلقة ،سواء تم التبليغ عنها من قبل الجهات المؤمن عليها أم ال .يتم رصد مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة بتاريخ قائمة
المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة .كما يتم رصد مخصص ،وفقا ً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة
ولم يتم اإلبالغ عنها ،وذلك يشمل تكاليف معالجة المطالبات المتعلقة بتاريخ قائمة المركز المالي.
يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي ،ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة .باإلضافة إلى ذلك ،ال تقوم الشركة بخصم
مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

احتياطيات أقساط إضافي
تقوم الشركة بتسجيل احتياطي األقساط اإلضافي على أساس احتياطي مخاطر سارية لألعمال الهندسية.

الزكاة وضريبة الدخل
وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ،تخضع الشركة للزكاة فيما يتعلق بالشركاء السعوديين ولضريبة الدخل فيما يتعلق بالشركاء األجانب .طبقا ً
ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل السعودية ،تحسب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل وفقا ً لألسس المنصوص عليها في
األنظمة الزكوية .تحسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب في صافي الدخل المعدل للسنة .تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي
ويتم تسجيلها بقائمة الدخل .يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب الربوط النهائية ،إن وجدت ،عند تحديدها.
تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية ،بما في ذلك توزيع األرباح للشركاء األجانب في
المملكة العربية السعودية طبقا ً لنظام ضريبة الدخل السعودي .إن الضريبة المستقطعة المدفوعة نيابة عن األطراف غير المقيمة ،والتي ال يمكن استردادها من
تلك األطراف يتم إدراجها كمصاريف.

التزامات نهاية الخدمة للموظفين
يتم حساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين سنويا ً من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة ائتمان وفقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم " 19مكافآت
الموظفين" .يتم إثبات جميع تكاليف الخدمة السابقة كمصروف فورا ً في قائمة الدخل .يتم االعتراف بعمليات إعادة قياس صافي التزام المكافآت المحددة ،والذي
يشتمل على أرباح وخسائر اكتوارية ضمن الدخل الشامل األخر.
تحدد الشركة صافي مصروف الفائدة على التزام المكافآت المحددة للفترة بتطبيق معدّل الخصم المستخدم في قياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية
إلى صافي التزام المكافآت المحددة في ذلك التار يخ ،آخذة في االعتبار أي تغيرات في صافي التزام المكافآت المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المساهمات
والمكافآت .يتم االعتراف بصافي مصروف الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المكافآت المحددة في قائمة الدخل.

منافع الموظفين قصيرة األجل
تمثل منافع الموظفين قص يرة األجل ،بما في ذلك أجور اإلجازات وتذاكر السفر ،المطلوبات المتداولة المدرجة في المصاريف المستحقة ،والتي يتم قياسها
بالمبلغ غير المخصوم الذي تتوقع الشركة دفعه نتيجة لالستحقاقات غير المستخدمة.

مكافآت التقاعد
تدفع الشركة اشتراكات التقاعد لموظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .يتم تحميل المبالغ المدفوعة كمصاريف عند تكبدها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقود التأمين واالستثمار
تصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين .تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حامل
وثيقة التأمين ،وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين.
وكقاعدة عامة ،تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها ،كاحتمال وجوب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزيد بنسبة  ٪10على
األقل عن المنافع المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه.
عقود االستثمار هي تلك العقود التي ال تحول مخاطر تأمين هامة .تم تصنيف المنتجات المربوطة بوحدات للشركة كعقود استثمار .وهذه تمثل المحافظ التي تم
االحتفاظ بها لتلبية األهداف االستثمارية المحددة لحاملي الوثائق الذين يتحملون مخاطر االئتمان والسوق والسيولة المتعلقة باالستثمارات.
ال تحتوي عقود التأمين واالستثمار الخاصة بالشركة على أية ميزات تشاركية تقديرية.

إعادة التأمين
يتم توزيع عمليات إعادة التأمين بين االتفاقيات واختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بفائض الخسارة .إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين
والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين مصنفة كعقود
إ عادة تأمين محتفظ بها .يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات مالية .إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها
يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى مدرجة في عقود التأمين .يتم تسجيل الموجودات أو المطلوبات في قائمة المركز المالي لتمثل الدفعات المطلوبة من
معيدي التأمين والحصة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واالقساط المطلوبة من معيدي التأمين .يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التأمين بطريقة
ثابتة جنبا إلى جنب مع التزام المطالبات المصاحبة لألطراف ال ُمؤمن عليها  .يلغ ى إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو
عند نقل العقد لطرف آخر.
يتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير .يحدث االنخفاض في
القيمة عند وجود دليل م وضوعي على أنه ال يجوز للشركة استرداد المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وعندما يكون من الممكن قياس التأثير على المبالغ
التي ستحصل عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق .يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.
إن اتفاقيات إعادة التأمين المنسدة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق .يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل ومصروف
بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطا ً مباشراً ،بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأمين عليها.

إثبات اإليرادات
ترحل األقساط والعموالت إلى الدخل على مدى فترات وثائق التامين المتعلقة على اساس نسبي .تظهر األقساط المحتفظ بها وإيرادات العمولة والتي تتعلق
باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط تأمين غير مكتسبة ،ويتم تأجيلها باستعمال الطرق التالية:


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

 االحتساب المحدد مسبقا ً بالنسبة لفئة "التأمين الهندسي" ،وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة .ووفقا ً لهذا االحتساب ،يتم احتساب أقساط أقل
خالل السنة األولى ثم تزداد تدريجيا في نهاية الفترة حتى إنهاء فترة تغطية وثيقة التأمين؛


عدد األيام الفعلية بالنسبة لفئات التأمين األخرى؛

تمثل األقساط والعموالت غير المكتسبة جزءا من األقساط والعموالت المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية .ويتم ترحيل التغير في مخصص األقساط
والعموالت غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر.
تقيد الودائع (األقساط) المتعلقة بالعقود المربوطة بوحدات في أرصدة حسابات حاملي الوثائق .تتكون اإليرادات من هذه العقود من األتعاب بالنسبة للوفيات
وإدارة الوثائق ونفقات اإلنهاء وتسجل تحت بند "إيرادات الرسوم من االستثمارات المرتبطة بالوحدة" في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.

دخل عموالت غير مكتسبة
يتم تأجيل العمولة المدينة على عقود إعادة التأمين الخارجية ويتم إطفاهها على مدى عقود التأمين المرتبطة بها .ويقيد االطفاء على نفس األساس باعتباره قسطأ
في قائمة الدخل.

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

إيرادات توزيعات أرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل فقط عندما:
 يتم إثبات حق الشركة في استالم دفعات توزيعات األرباح؛ يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح؛ -يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح على نحو موثوق به؛
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
احتياطي نظامي
تحول  ٪20من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي
وفقا ً للنظام األساسي الشركة ،يجب على الشركة أن ّ ِّ
رأس المال .وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

إثبات المصاريف
يتم إثبات المصاريف في قائمة الدخل عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باالنخفاض في األصل أو زيادة في التزام يمكن قياسه
بشكل موثوق .يتم إثبات المصاريف على أساس االرتباط المباشر بين التكاليف المتكبدة وأرباح بنود محددة من اإليرادات ،وعلى أساس إجراءات توزيع منتظمة
ومنطقية عندما يتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية خالل الفترة المحاسبية .يتم عرض المصاريف باستخدام طريقة طبيعة المصروف.

استردادات الحطام والخردة
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات مشتراة (تكون متضررة بشكل عام) عند تسوية المطالبة (مثل الخردة) .ويحق للشركة أيضا ً أن تالحق أطراف
أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف (مثل التعويضات).
يتم إدراج التقديرات من استردادات الخردة كمخصص في حساب المطالبات تحت التسوية .ويعتبر المخصص هو القيمة التي باإلمكان استردادها بعد استبعاد
العقار.
يعتبر استرداد الحطام أيضا ً كمخصص في حساب المطالبات تحت التسوية .يعتبر المخصص هو المبلغ التقديري الممكن استرداده من اإلجراء المتخذ ضد
الطرف اآلخر المسؤول قانونا.

اختبار كفاية المطلوبات
يتم بتاريخ إعداد القوائم المالية ،إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل ،بعد خصم تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة ذات العالقة .وإلجراء
هذه االختبارات ،يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها ،ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات .يُحمل أي نقص في القيمة
الدفترية مباشرة ً على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات تبعا لذلك.

قائمة التدفقات النقدية
تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة عن عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية .ويتم وفقا ً لذلك تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن
االنشطة التمويلية والتشغيلية.

التقارير القطاعية
إن قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة ويمارس أنشطة األعمال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد منها مصاريف والذي يخضع لمخاطر ومنافع تختلف
عن أي قطاع آخر .يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية
الذي يقع على عاتقه تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ،وهو الرئيس التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات االستراتيجية .تتكون الشركة من وحدات
عمل حسب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ستة قطاعات تشغيلية يعد تقارير عنها كما يلي:
 التأمين على المركبات الذي يقدم تغطية ضد الخسائر أو األضرار التي لحقت بالمركبات التي تسببها الحوادث أو الحريق أو السرقة باإلضافة إلى تغطية
التزام الطرف اآلخر كذلك؛
 منتجات الرعاية الصحية (الطبية) التي تقدم التغطية الطبية لحاملي وثائق التأمين؛
 قطاع الممتلكات وضحايا الحوادث – ويشمل
-

التأمين الهندسي الذي يقدم تغطية لمخاطر شركات البناء وأعمال التشييد واألعطال الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية وتعطل اآلالت وأي تأمين
آخر مدرج ضمن هذه الفئة من التأمين؛
الذي يقدم تغطية ضد الخسارة الجسدية أو األضرار التي لحقت بالممتلكات ألي سبب بما في ذلك الحريق واألخطار المرتبطة بها والخسائر الناتجة
المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها؛
قطاع التأمين العام اآلخر الذي يشمل التأمين البحري واالئتمان وضمان دقة التأمين وااللتزام؛

 قط اع الحماية واالدخار والذي يشمل مجموعة متنوعة من منتجات االدخار المصنفة لتلبية احتياجات األفراد وكذلك الشركات
 قطاع المساهمين  -تقرير عمليات مساهمي الشركة .اإليرادات المكتسبة من االستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات .يتم تحميل بعض مصاريف
التشغيل المباشرة والمصاريف األخرى على هذا القطاع على أساس مناسب .ويتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على هذا القطاع على أساس
مناسب.
لم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حالة توقع حدوث أي معاملة فإنها تتم وفقا ً ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية ،وتتم بشروط متفق
عليها بشكل متبادل .تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
وبما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل ،فإن التقارير يتم توفيرها للقطاعات التشغيلية فقط.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
العمالت األجنبية
تقيّد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت .يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية على
أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي .يتم إدراج جميع الفروقات في قائمة الدخل .إن البنود غير النقدية التي ت ّم قياسها من
حيث التكلفة التاريخية في عمالت أجنبية التي تم تحويلها باستخدام أسعار الصرف الفورية في تاريخ اإلثبات .يتم تحويل البنود غير النقدية التي ت ّم قياسها بالقيمة
العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف الفورية .ونظرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي فإن أرباح وخسائر
العمالت األجنبية ليست جوهرية بما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.

المقاصة
ت تم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ،ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعندما
يكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد .ال يتم مقاصة اإليرادات
والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به بموجب معايير المحاسبة وتفسيراتها.

تاريخ التداول المحاسبي
يتم إثبات أو إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع
الموجودات) .العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها
األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

القيم العادلة
تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة
بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.
بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة استخراج
القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة .تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً ،ولكن إذا كان
ذلك غير ممكنا ً عندئ ٍذ ينبغي القيام وضع أحكام لتحديد القيمة العادلة.
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النقد وما يعادله

عمليات
التأمين
أرصدة البنوك والنقد
ودائع مستحقه خالل  3أشهر من
تاريخ اإلقتناء

7,605,027

2020
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

2019

اإلجمالي

عمليات
التأمين

67,046,426 145,011,694 137,406,667

180,034,531
- 180,034,531
───────── ───────── ─────────
325,046,225 137,406,667 187,639,558
═════════ ═════════ ═════════

لاير سعودي
عمليات
المساهمين
61,819,191

اإلجمالي
128,865,617

20,000,000
- 20,000,000
───────── ───────── ─────────
148,865,617 61,819,191 87,046,426
═════════ ═════════ ═════════

يتم االحتفاظ بودائع لدى مؤسسات مالية ولها تاريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء .وتحقق عمولة بمعدل  ٪0.8سنويا ً كما في  31ديسمبر
 ٪2.28 :2019( 2020سنوياً).
إن األرصدة لدى البنوك والودائع مودعة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وف ًقا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز .تتضمن
األرصدة لدى البنوك والودائع مبلغ  310مليون لاير سعودي لدى البنك السعودي الفرنسي (مساهم) ( 104 :2019مليون لاير سعودي)(إيضاح .)23
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المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى
2020

لاير سعودي
عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين
مبالغ مستحقه من طرف إداري ثالث 60,559,859
دفعات مقدمة للوكالء والوسطاء
10,446,720

مبالغ مستحقه الستثمارات
مربوطة بوحدات
دخل استثمار مستحق
إيرادات مستحقة من منافذ
دفعات مقدمة إلى الموظفين
إيجار مدفوع مقدما ً
حسابات مدينة من ضريبة
القيمة المضافة
موجودات أخرى

5,212,573
4,891,886
1,317,412
1,181,580
324,720

2019

اإلجمالي

لاير سعودي
عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين

اإلجمالي

-

60,559,859
10,446,720

43,514,166
9,020,308

-

43,514,166
9,020,308

11,208,061
-

5,212,573
16,099,947
1,317,412
1,181,580
324,720

7,049,865
1,279,627
1,891,459
1,609,173
115,817

2,696,665
-

7,049,865
3,976,292
1,891,459
1,609,173
115,817

─────────
2,696,665

5,313,124
─────────
72,490,204

- 45,921,084
- 45,921,084
5,313,124
3,026,881
3,026,881
───────── ───────── ───────── ─────────
69,793,539 144,090,776 11,208,061 132,882,715

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════
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أقساط التأمين المدينة ،صافي
2020

لاير سعودي
─────────
حملة الوثائق
وسطاء ووكالء
أطراف ذوي عالقة (إيضاح )23

145,169,592
273,712,382
43,329,697

─────────
462,211,671
)(57,822,881

مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

─────────
404,388,790
═════════

أقساط التأمين المدينة ،صافي

2019

لاير سعودي
─────────
169,764,645
288,920,109
16,988,438
─────────
475,673,192
)(55,086,915
─────────
420,586,277
═════════

كما يلي تحليل أعمار أرصدة األقساط التأمين المدينة:

متأخرة السداد ولكنها
غير منخفضة القيمة
 31ديسمبر 2020

أقل من  90يوما ً

متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
 90إلى  180يوما ً

اإلجمالي

أكثر من  180يوما ً

المبلغ بالريال السعودي
أقساط مدينة من عقود التأمين
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
أقساط مدينة متأخرة السداد من عقود تأمين،
صافي
غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
أقساط مدينة مستحقة من ترتيبات المواجهة*
أقساط تأمين مدينة ،صافي

220,128,247
-

28,797,631
)(4,319,645

119,326,539
)(53,503,236

368,252,417
)(57,822,881

220,128,247

24,477,986

65,823,303

310,429,536
10,933,829
83,025,425
404,388,790
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أقساط التأمين المدينة ،صافي (تتمة)

متأخرة السداد ولكنها غير
منخفضة القيمة
 31ديسمبر 2019

أقل من  90يوما ً

متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
 90إلى  180يوما ً

االجمالي

أكثر من  180يوما ً

المبلغ بالريال السعودي
أقساط مدينة من عقود التأمين
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
أقساط مدينة متأخرة السداد من عقود تأمين،
صافي
غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
أقساط مدينة مستحقة من ترتيبات المواجهة*
أقساط تأمين مدينة ،صافي

108,679,886
-

51,718,004
)(7,757,701

119,859,448
)(47,329,214

108,679,886

43,960,303

72,530,234

280,257,338
)(55,086,915
225,170,423
121,161,967
74,253,887
420,586,277

* أقساط التأمين المستحقة من ترتيبات المواجهه هي أقساط عقود تأمين تقوم الشركة بموجبها بتحويل جميع المخاطر بما فيها ذلك مخاطر العمالء االئتمانية
إلى شركات تأمين أو إعادة تأمين أخرى .تم عقد هذه الترتيبات بين عدد من شركات مجموعة أليانز العالمية وعمالئهم حول العالم والتي بموجبها تقوم شركة
أليانز السعودي الفرنسي بتقديم خدمات التأمين لفروع تلك الشركات العالمية المقيمة في المملكة العربية السعودية.
تصنف الشركة األرصدة إلى "متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها" على أساس كل حالة على حدة ،ويتم تسجيل تسوية االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل –
عميات التأمين .وبنا ًء على الخبرة السابقة في هذا المجال ،ال يتوقع االسترداد الكامل ألقساط التأمين المستحقة غير منخفضة القيمة .بحسب الخبرة السابقة في
هذا المجال ،التتضمن إجراءات الشركة الحصول على ضمانات مقابل اقساط التأمين وعليه فإن الغالب ية المطلقة لهذه األرصدة هي بدون ضمانات .يتم تحديد
جودة االئتمان للموجودات المالية المصنفة كغير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمها بالعودة إلى حاملي الوثائق حيث يجب أن يتمتعون بتاريخ إئتماني جيد وقوي
مع ندرة وجود أي تعثر وتحصيل كافة المستحقات في السابق.
األقساط المدينة للشركات لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع .تمثل أرصدة األقساط المدينة ألكبر خمسة عمالء ما نسبته  31( %14ديسمبر
 )%13 :2019كما في  31ديسمبر .2020

فيما يلي حركة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:
2020
الرصيد كما في بداية السنة
المحمل خالل السنة
مبالغ مشطوبة
الرصيد كما في نهاية السنة

28

2019

لاير سعودي

لاير سعودي

─────────
55,086,915
3,307,429
)(571,463
─────────
57,822,881
═════════

─────────
52,766,429
2,353,094
)(32,608
─────────
55,086,915
═════════
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أرصدة معيدي التأمين
أ)

ذمم معيدي التأمين المدينة

ذمم مدينة من معيدي التأمين
مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي

2020

2019

لاير سعودي

لاير سعودي

─────────
79,054,779
)(5,025,735
─────────
74,029,044
═════════

─────────
75,563,011
)(5,027,110
─────────
70,535,901
═════════

فيما يلي حركة مخصص ذمم معيدي التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها:
2020
لاير سعودي
────────
5,027,110
)(1,375
─────────
5,025,735
═════════

الرصيد كما في بداية السنة
المحمل ( /عكس) خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

2019
لاير سعودي
────────
4,420,962
606,148
─────────
5,027,110
═════════

يتم إيداع ذمم معيدي التأمين المدينة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز .باإلضافة إلى ذلك،
يتم مراقبة الذمم المدينة بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
تمثل أرصدة ذمم معيدي التأمين المدينة ألكبر خمس شركات ما نسبته  31( %37ديسمبر  )٪41 :2019كما في  31ديسمبر .2020

ب) ذمم معيدي التأمين الدائنة
2020
لاير سعودي
─────────
137,307,363
64,908,679
─────────
202,216,042
═════════

أرصدة إعادة تأمين مستحقة إلى أطراف أخرى
أرصدة إعادة تأمين مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )23
إجمالي ذمم معيدي التأمين الدائنة

2019
لاير سعودي
─────────
110,774,162
84,824,961
─────────
195,599,123
═════════

 .8حق استخدام موجودات ومطلوبات عقود اإليجار
 1-8حق استخدام موجودات
يبين الجدول التالي حق استخدام موجودات الشركة:
2020

لاير سعودي
الرصيد في بداية السنة
إطفاء
الرصيد في نهاية السنة

6,776,228
)(3,046,086
3,730,142

29

2019
لاير سعودي
9,849,530
)(3,073,302
6,776,228

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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حق استخدام موجودات ومطلوبات عقود اإليجار(تتمة)
 2-8مطلوبات عقود اإليجار
يبين الجدول التالي عقود اإليجار للشركة:
2020
لاير سعودي
5,784,231
472,439
)(2,894,339
3,362,331

الرصيد في بداية السنة
تكلفة تمويل مطلوبات عقود إيجار
مطلوبات عقود إيجار مدفوعة
الرصيد في نهاية السنة
.9

2019
لاير سعودي
8,504,520
462,238
)(3,182,527
5,784,231

الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل (االستثمارات المربوطة بوحدات)
تمثل القيم العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات كما في  31ديسمبر:

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

───────── ─────────
526,275,646 510,854,914
11,838,212 13,204,907
───────── ─────────
538,113,858 524,059,821
═════════ ═════════

صناديق محلية
صناديق أجنبية

فيما يلي المحافظ االستثمارية:

2020

لاير سعودي

2019

لاير سعودي

───────── ─────────
219,951,269 214,939,829
صندوق البدر بالريال السعودي
211,224,278 194,040,409
صندوق الغد /االنجال منخفض المخاطر
57,762,066
65,645,593
صندوق أسهم الصفا
28,622,942
24,620,046
صندوق الغد /االنجال مرابحة
11,838,212
14,759,726
صندوق البدر بالدوالر األمريكي
3,749,615
5,260,620
صندوق الدانة للمتاجرة لألسهم الخليجية
2,824,870
2,855,998
صندوق االستثمار السعودي
2,140,606
1,937,600
صندوق سوق المال بالريال السعودي
───────── ─────────
538,113,858 524,059,821
═════════ ═════════
الموجودات المربوطة بوحدات تتعلق باستثمارات في صناديق استثمارية مربوطة بوحدات .قامت الشركة بإنشاء مطلوبات مربوطة بوحدات والتي تتساوى مع
الموجودات المربوطة بوحدات مع بعض االستثناءات المتعلقة باإلحتياطيات األخرى والفروقات الزمنية.
يتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات على أساس استخدام صافي قيمة الموجودات والتي تم تقديمها من قبل مدير الصندوق .وتستخدم الشركة
المستوى  1من التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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االستثمارات المتاحة للبيع

أ)

تصنف االستثمارات كاآلتي:

عمليات التأمين:

محلية

دولية

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

أدوات الدين
أسهم وصناديق استثمارية

أدوات الدين
أسهم وصناديق استثمارية

2020
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

133,514,401
7,941,541

128,180,982
7,991,984

5,253,495
-

5,143,123
-

138,767,896
7,941,541

141,455,942

136,172,966

5,253,495

5,143,123

146,709,437

141,316,089

محلية

دولية

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

اإلجمالي

2019
لاير سعودي

2019
لاير سعودي
133,324,105
7,991,984

عمليات المساهمين:

أدوات الدين
أسهم وصناديق استثمارية

اإلجمالي

211,718,827
3,223,078
214,941,905

235,930,780
3,223,078
239,153,858

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

12,832,218
5,786,078
18,618,296

23,792,384
5,429,122
29,221,506

محلية

2020
لاير سعودي

اإلجمالي

2020
لاير سعودي

235,511,211
8,652,200
244,163,411

248,762,998
9,009,156
257,772,154

دولية

2019
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

اإلجمالي

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

369,445,181
11,164,619

339,899,809
11,215,062

18,085,713
5,786,078

28,935,507
5,429,122

387,530,894
16,950,697

368,835,316
16,644,184

380,609,800

351,114,871

23,871,791

34,364,629

404,481,591

385,479,500

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع مبلغ  800,000لاير سعودي في طرف ذي عالقة ( 800,000 :2019لاير سعودي) (إيضاح .)23

ب) فيما يلي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:
عمليات التأمين:
أوراق مالية متداولة
كما في  1يناير 2019
مشتريات
استبعادات  /استحقاقات
إطفاء
خسارة غير محققة من القيمة العادلة
تحويل من أوراق مالية غير متداولة إلى أوراق مالية متداولة
كما في  31ديسمبر 2019

100,623,986
22,491,134
()251,970
8,021,169
10,431,770
141,316,089

كما في  1يناير 2020
إطفاء
أرباح غير محققة من القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2020

141,316,089
()256,123
5,649,471
146,709,437

31

أوراق مالية غير
متداولة
لاير سعودي
14,582,533
()5,000,000
()12,645
861,882
()10,431,770
-

اإلجمالي
115,206,519
22,491,134
()5,000,000
()264,615
8,883,051
141,316,089
141,316,089
()256,123
5,649,471
146,709,437

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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االستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)
بلغ الربح ال غير محقق المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع مبلغ  9,592,564لاير سعودي ( 31ديسمبر  3,943,093 :2019لاير سعودي).

عمليات المساهمين:
أوراق مالية متداولة
كما في  1يناير 2019
مشتريات
استبعادات /استحقاق
إطفاء
أرباح غير محققة من القيمة العادلة
تحويل من أوراق مالية غير متداولة إلى أوراق مالية متداولة
كما في  31ديسمبر 2019

130,639,760
30,652,614
()1,687,500
()329,390
10,475,364
35,979,800
205,730,648

كما في  1يناير 2020
مشتريات
استبعادات /استحقاق
إطفاء
أرباح غير محققة من القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2020

205,730,648
)(11,250,000
)(390,690
7,877,367
201,967,325

أوراق مالية غير
متداولة
لاير سعودي
85,532,745
()17,000,000
()14,356
5,894,174
()35,979,800
38,432,763

216,172,505
30,652,614
()18,687,500
()343,746
16,369,538
244,163,411

38,432,763
30,000,000
)(15,000,000
2,372,066
55,804,829

244,163,411
30,000,000
)(26,250,000
)(390,690
10,249,433
257,772,154

اإلجمالي

بلغ الربح غير المحقق المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع مبلغ  22,603,471لاير سعودي ( 31ديسمبر  8,255,508 :2019لاير
سعودي) متضمنا ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالتغير في القيمة العادلة.
.11

ضريبة الموجودات المؤجلة ،صافي
2020
لاير سعودي
موجودات ضريبة مؤجلة ،صافي

5,825,970

2019
لاير سعودي
6,961,507

إن حركة رصيد موجودات الضريبة المؤجلة كما يلي:
 31ديسمبر 2020
في بداية السنة
دخل الضريبة المؤجلة  -قائمة الدخل(إيضاح )19
(مصروف)  /دخل الضريبة المؤجلة  -قائمة الدخل الشامل
في نهاية السنة

6,961,507
552,513
)(1,688,050
5,825,970

 31ديسمبر 2019
9,350,189
292,487
)(2,681,169
6,961,507

تنشأ هذه الضريبة المؤجلة من التزامات نهاية الخدمة للموظفين ،ومخصص ذمم األقساط المدينة ومخصص ذمم إعادة التأمين المدينة وخسائر الضريبة غير
المعترف بها واحتياطي القيمة العادلة من االستثمارات والممتلكات والمعدات.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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الممتلكات والمعدات ،صافي
أجهزة حاسب آلي
ومعدات مكتبية
لاير سعودي
التكلفة:
كما في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
كما في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:
كما في بداية السنة
المحمل للسنة (إيضاح )22
استبعادات خالل السنة
كما في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر2020
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر2019

.13

سيارات
لاير سعودي

أثاث وتركيبات
لاير سعودي

تحسينات على
عقار مستأجر
لاير سعودي

اإلجمالي
2019
لاير سعودي

اإلجمالي
2020
لاير سعودي

22,257,546 27,611,195 1,580,509 9,539,850 1,418,093 15,072,743
884,866
5,573,789 4,765,982
- 3,881,116
)(220,140) (145,602
)- (145,602
────── ────── ────── ────── ────── ──────
1,418,093 18,808,257

1,580,509 10,424,716

───────

───────

───────

878,561 11,440,581
167,680 1,830,357
)- (145,602
────── ──────

───────

414,712 6,858,561
316,968
942,171
────── ──────

32,231,575

───────

───────

17,687,193 19,592,415
2,125,362 3,257,176
)(220,140) (145,602
────── ──────

1,046,241 13,125,336

7,800,732

731,680

22,703,989

───────

───────
2,623,984
═══════
2,681,289
═══════

───────
848,829
═══════
1,165,797
═══════

───────
9,527,586
═══════

───────

371,852 5,682,921
═══════
3,632,162
═══════

═══════
539,532
═══════

27,611,195

19,592,415
───────

8,018,780
═══════

الوديعة النظامية
وفقا لالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر عن البنك المركزي السعودي ،قامت الشركة بإيداع  ٪10من رأسمالها المدفوع بمبلغ  60مليون لاير سعودي( 31
ديسمبر  2019مبلغ  20مليون لاير سعودي) في بنك تم اختياره من قبل البنك المركزي السعودي (إيضاح رقم  .)20بلغت اإليرادات المستحقة على الودائع
كما في  31ديسمبر  2020ما قيمته  1,572,445لاير سعودي ( 31ديسمبر  1,485,295 :2019لاير سعودي) وتم اإلفصاح عنها في الموجودات ضمن
"دخل مستحق على الوديعة النظامية" وتظهر العمولة المقابلة في المطلوبات ضمن "إيرادات عمولة مستحقة للبنك المركزي السعودي " .ال يمكن سحب هذه
الوديعة دون موافقة البنك المركزي السعودي .يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى البنك السعودي الفرنسي ،وهو مساهم في الشركة ويصنف ”“+BBBوفقًا
لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز.
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االحتياطيات الفنية
1-14

صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

يشتمل صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات على ما يلي:
2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

إجمالي المطالبات تحت التسوية
ناقصا :القيمة القابلة للتحقق من استرادات الخردة والحطام

598,723,172
)(24,489,604
574,233,568

569,506,181
)(36,439,428
533,066,753

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
احتياطيات عجز األقساط
احتياطيات أقساط إضافي
مطلوبات مربوطة بوحدات

123,799,018
9,039,013
1,385,708
518,114,351
1,226,571,658

87,780,442
11,731,333
1,369,320
535,415,117
1,169,362,965

)(501,314,767
)(57,566,257
)(558,881,024
667,690,634

)(432,328,207
)(43,298,714
)(475,626,921
693,736,044

صا:
ناق ً
 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنهاصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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االحتياطيات الفنية (تتمة)
2-14

الحركة في أقساط التأمين الغير مكتسبة

تشتمل الحركة في أقساط التأمين الغير مكتسبة على ما يلي:
2020
إجمالي
408,698,330
674,731,117
)(817,065,015
266,364,432

الرصيد كما في بداية السنة
أقساط مكتتبة خالل السنة
أقساط مكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

لاير سعودي
إعادة التأمين
)(152,377,585
)*(250,026,185
299,040,999
)(103,362,771

الصافي
256,320,745
424,704,932
)(518,024,016
163,001,661

*يشمل هذا المبلغ  233,697,568لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة خارجيا ،و  1,844,048لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة محليًا
و 14,484,569لاير سعودي تمثل مصاريف فائض الخسارة.

2019
إجمالي
390,422,335
1,011,666,001
)(993,390,006
408,698,330

الرصيد كما في بداية السنة
أقساط مكتتبة خالل السنة
أقساط مكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

لاير سعودي
إعادة التأمين
)(148,911,143
)*(312,609,731
309,143,289
)(152,377,585

الصافي
241,511,192
699,056,270
()684,246,717
256,320,745

*يشمل هذا المبلغ  302,757,400لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة خارجيا 5,811,262 ،لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة محليًا و
 4,041,069لاير سعودي تمثل مصاريف فائض الخسارة.
3-14

الحركة في تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

2020
لاير سعودي
الرصيد كما في بداية السنة
المتكبد خالل السنة
اإلطفاء خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

.15

26,919,550
41,055,258
)(55,071,599
12,903,209

2019
لاير سعودي
27,002,293
65,063,504
)(65,146,247
26,919,550

المصاريف المستحقه والمطلوبات األخرى

عمليات
التأمين
مبالغ مستحقة لحاملي الوثائق
أتعاب إدارية مستحقه لطرف ثالث
عموالت مستحقة
مكافآت مستحقة
أتعاب الفحص واإلشراف
أخرى

64,508,147
51,125,043
26,909,859
6,599,624
1,136,124
12,806,495
────────
163,085,292
════════

2020
لاير سعودي
عمليات
المساهمين
2,347,493
────────
2,347,493
════════

34

اإلجمالي
64,508,147
51,125,043
26,909,859
6,599,624
1,136,124
15,153,988
────────
165,432,785
════════

عمليات
التأمين

2019
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

53,677,158
- 53,677,158
41,374,985
- 41,374,985
39,592,526
- 39,592,526
4,406,767
4,406,767
1,273,355
- 1,273,355
10,160,774
443,891 9,716,883
──────── ──────── ────────
150,485,565
443,891 150,041,674
════════ ════════ ════════

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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الفائض المتراكم مستحق الدفع

الرصيد كما في بداية السنة
إجمالي الدخل العائد لعمليات التأمين خالل السنة
الفائض المدفوع إلى حملة الوثائق
الرصيد كما في نهاية السنة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

─────────
15,687,466
)(594,788
─────────
15,092,678
═════════

─────────
12,344,873
3,986,295
)(643,702
─────────
15,687,466
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

 .17عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة
─────────
7,347,773
5,294,510
)(9,812,624
─────────
2,829,659
═════════

الرصيد كما في بداية السنة
عموالت مستلمة خالل السنة
عموالت مكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
.18

─────────
7,609,280
16,938,619
)(17,200,126
─────────
7,347,773
═════════

التزامات نهاية الخدمة للموظفين

أ)

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

التزام االستحقاقات المحددة في بداية السنة
المخصص خالل السنة:
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المدفوع خالل السنة
احتياطي اكتواري اللتزامات منافع الموظفين
التزام االستحقاقات المحددة في نهاية السنة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

────────
16,847,898

────────
16,750,349

3,723,039
398,988
4,122,027
)(2,181,001
230,658
─────────
19,019,582
═════════

4,249,898
703,755
4,953,653
)(1,568,453
)(3,287,651
─────────
16,847,898
═════════

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

2020
2.06٪
3.06٪
5.12

معدل الخصم المستخدم للتقييم
معدل زيادة الرواتب
المدة (السنوات)
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2019
2.55%
2.55%
7.30

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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التزامات نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

ج) تحليل الحساسية
فيما يلي تأثير التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين المحددة:

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي
تقييم معدل الخصم
 زيادة بنسبة ٪1 نقص بنسبة ٪1زيادات الرواتب المستقبلية
 زيادة بنسبة ٪1 نقص بنسبة ٪1معدل الوفيات
 زيادة سنة واحدة نقص سنة واحدةمعدل االنسحاب
 زيادة بنسبة ٪1 نقص بنسبة ٪1.19

1,147,322
1,313,699

908,125
1,014,993
1,090,111
995,081

1,388,386
1,234,575

3,059
3,048

233,113
250,977

345,611
392,426

2,571
2,580

الزكاة وضريبة الدخل
فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية:
2019

2020

لاير سعودي
المساهمون غير السعوديين
المساهمون السعوديون ودول مجلس التعاون
اإلجمالي

318,540,000
281,460,000
600,000,000

%
53.09%
46.91%
100%

لاير سعودي
106,180,000
93,820,000
200,000,000

٪
53.09٪
46.91٪
100٪

تستند حسابات الزكاة وضريبة الدخل للشركة والمبالغ المستحقة والمدفوعات من الزكاة وضريبة الدخل على نسب الملكية المذكورة وفقا ً للمخصصات ذات
الصلة في أنظمة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.
مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة مبين أدناه:

مخصص الزكاة
مخصص ضريبة الدخل

الزكاة للسنة
ضريبة الدخل للسنة:
 الضريبة الحالية -الضريبة المؤجلة
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2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

─────────
10,718,945
3,980,577
─────────
14,699,522
═════════

─────────
24,451,612
3,980,577
─────────
28,432,189
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

─────────
10,267,741

─────────
4,517,818

)(552,513
)(552,513
─────────
9,715,228
═════════

5,638,831
)(292,487
5,346,344
─────────
9,864,162
═════════

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
.19الزكاة وضرية الدخل (تتمة)

أ)

الزكاة

تم احتساب مخصص السنة الحالية على ما يلي:
رأس المال أول المدة
االحتياطيات والمخصصات أول المدة
الرصيد الختامي للموجودات طويلة األجل
دخل السنة الخاضعة للزكاة
الوعاء الزكوي
إجمالي حصة المساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي
الزكاة المستحقة على جصة المساهمين السعوديين

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

─────────
200,000,000
290,432,016
)(99,713,544
─────────
390,718,472
)(10,202,949
─────────
380,515,523
─────────
179,955,066
─────────
4,617,823
═════════

─────────
200,000,000
190,643,996
)(68,473,448
─────────
322,170,548
53,139,413
─────────
375,309,961
─────────
176,057,904
─────────
4,517,818
═════════

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

ب) ضريبة الدخل
تم احتساب مخصص السنة الحالية على ما يلي:

2020
لاير سعودي

─────────
)(17,632,405
10,686,632
)(5,085,870
─────────
)(12,031,643
─────────
)(6,387,599
)(3,950
─────────
)(6,391,549
─────────
═════════

صافي الدخل للسنة
يضاف :مصاريف غير قابلة للخصم
ناقصا :مصاريف قابلة للخصم
الدخل المعدل
المساهمين غير السعوديين
تعديالت
الدخل المعدّل العائد للمساهمين غير السعوديين
مخصص ضريبة دخل ()٪20

2019
لاير سعودي
─────────
45,600,211
10,038,258
)(2,499,056
─────────
53,139,413
─────────
28,211,714
)(17,560
─────────
28,194,154
─────────
5,638,831
═════════

ج) فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة:
2020
لاير سعودي

─────────
28,432,189
10,267,741
)(19,792,038
)(4,208,370
─────────
14,699,522
═════════

الرصيد كما في بداية السنة
المحمل خالل السنة – الزكاة
المحمل خالل السنة  -ضريبة الدخل
المدفوع خالل السنة – الزكاة
المدفوع خالل السنة  -ضريبة الدخل
الرصيد كما في نهاية السنة
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2019
لاير سعودي
─────────
23,846,674
4,517,818
5,638,831
)(1,363,252
)(4,207,882
─────────
28,432,189
═════════

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
د) وضع الربوط
قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة والضرائب لجميع السنوات حتى  31ديسمبر  .2019وقد قامت الشركة بإنهاء موقفها للزكاة والضرائب لجميع السنوات
حتى  31ديسمبر .2014
وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط النهائية للزكاة والضريبة للسنوات  2015الى  2018في الربع الرابع للعام  2020وكنتيجة للربوط النهائية
طلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل استحقاق زكاة وضريبة بمبلغ  13.9مليون لاير سعودي ناتجة بشكل عام من عدم خصم اإلستثمارات طويلة األجل من
الوعاء الزكوي .وقد قامت الشركة بتقديم استئناف لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل .قامت الشركة باحتساب مخصص للزكاة والضرائب اإلضافية في القوائم
المالية .لم تستلم الشركة بعد الربط النهائي للعام .2019
ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط تأثير جوهري على القوائم المالية.
إن الشركة بصدد تقديم إقرارات الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020للهيئة العامة للزكاة والدخل.

.20

رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر  600مليون لاير سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد ( 31ديسمبر 200:2019
مليون لاير سعودي مقسم إلى  20مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد) .قام المساهون المؤسسون للشركة باإلكتتاب والدفع ل  39مليون سهم بقيمة
أسمية قدرها  10لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل  ٪ 65من أسهم رأس مال الشركة ،وبالنسبة لألسهم المتبقية والبالغة  21مليون سهم بقيمة أسمية قدرها
 10لاير سعودي للسهم الواحد قد تم أكتتابها من قبل عامة المساهمين.
إن هيكل المساهمة بالشركة على النحو التالي .يخضع المساهمون في الشركة للزكاة وضريبة الدخل.

2020
رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع
عدد الحصص
لاير سعودي
 111مليون
 11.10مليون
 97.5مليون
 9.75مليون
 97.5مليون
 9.75مليون
 84مليون
 8.40مليون
 210مليون
 21.00مليون
 600مليون
 60مليون

أليانز األوروبية بي في
أليانز فرنسا العالمية
أليانز مينا القابضة برمودا
البنك السعودي الفرنسي
الجمهور

2019
رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع
عدد الحصص
لاير سعودي
 37مليون
 3.70مليون
 32.5مليون
 3.25مليون
 32.5مليون
 3.25مليون
 28مليون
 2.80مليون
 70مليون
 7.00مليون
 200مليون
 20مليون

أليانز األوروبية بي في
أليانز فرنسا العالمية
أليانز مينا القابضة برمودا
البنك السعودي الفرنسي
الجمهور

قامت الشركة خالل الفترة بزيادة رأسمالها من خالل إصدار حقوق أولوية بمبلغ  400مليون لاير سعودي تتكون من سهمين لكل سهم واحد .تمت الموافقة
على هذه الزيادة في رأس المال من قبل الجهات التنظيمية والجمعية العمومية الغيرعادية للشركة ويبلغ رأس المال الحالي المدفوع للشركة  600مليون لاير
سعودي .تكبدت الشركة تكلفة معامالت قدرها  6.4مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال والتي تم تحميلها مباشرة على قائمة التغيرات في
حقوق الملكية.
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ادارة راس المال
يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة حصص المساهمين.
تدير الشركة متطلبات رأسمالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم .يتم إجراء تعديالت على
مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصا ف مخاطر أنشطة الشركة .من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز
للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية
بخصوص متطلبا ت السوق الذي تعمل فيه وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية .يتكون هيكل رأس مال الشركة
من حقوق الملكية العائدة على المساهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.
وفقا ً للتوجيهات التي وضعها البنك المركزي السعودي في المادة ( )66من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب .يجب على الشركة
االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب يعادل المستوى األعلى من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:
-

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال هو  200مليون لاير سعودي
هامش مالئمة ألقساط التأمين
هامش مالئمة لمطالبات التأمين

تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة .يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر  2020من رأس
مال مدفوع بقيمة  600مليون لاير سعودي وعالوة إصدار بقيمة  16.3مليون لاير سعودي واحتياطي نظامي بقيمة  20.7مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة
بقيمة  47.7مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2019رأس مال مدفوع بقيمة  200مليون لاير سعودي وعالوة إصدار بقيمة  22.7مليون لاير سعودي
واحتياطي نظامي بقيمة  20.7مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة بقيمة  75مليون لاير سعودي) في قائمة المركز المالي.
تمتثل الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من أطراف خارجية خالل السنة المذكورة.
.22

المصاريف العمومية واإلدارية

اإلجمالي

عمليات
التامين

89,142,028
12,648,563
6,203,342
4,122,027
3,954,512
3,328,056
3,257,176
3,068,067
1,432,670
1,033,894
616,961
6,513,162
───────
135,320,458

660,730
358,168
───────
1,018,898

89,802,758
12,648,563
6,203,342
4,122,027
3,954,512
3,328,056
3,257,176
3,068,067
1,790,838
1,033,894
616,961
6,513,162
───────
136,339,356

78,745,298
10,675,509
3,495,255
4,953,653
4,354,513
2,840,883
2,125,362
3,477,332
1,629,606
3,139,706
1,865,774
5,024,366
───────
122,327,257

════════

════════

═════════

════════

عمليات
التأمين
تكاليف موظفين
أتعاب استشارات
إصالح وصيانة
نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )18
إيجار
مصاريف التأمين
استهالك (إيضاح )12
بريد وهاتف
مصاريف مجلس اإلدارة
سفر ومواصالت
دعاية وترويج
أخرى

2020
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

39

2019
لاير سعودي
عمليات
المساهمين
542,068
407,401
──────
949,469
═══════

اإلجمالي
79,287,366
10,675,509
3,495,255
4,953,653
4,354,513
2,840,883
2,125,362
3,477,332
2,037,007
3,139,706
1,865,774
5,024,366
───────
123,276,726
════════

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة
تمثل األطراف ذوي العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة التنفيذيين في الشركة والشركات التي يملكونها وأي كيانات أخرى خاضعة للرقابة
أو يتم التحكم فيها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة .فيما يلي
تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها:
المعامالت خالل السنة
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي

الرصيد كما في
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي

منشأت تحت السيطرة ،تحت سيطرة مشتركة أو يمارس عليه تأثيرا
هاما من اطراف ذات عالقة
-

أقساط التأمين المسندة

151,395,116

-

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
دخل عموالت
مصاريف ادارية لطرف ثالث

78,582,493
4,475,535
7,628,890

166,880,56
8
117,990,97
5
7,380,806
11,425,392

مصاريف إدارية لطرف ثالث مستحقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة ،صافي (إيضاح )7
استثمارات في حقوق ملكية شركة نيكست كير السعودية
(إيضاح )10

6,054,885
64,908,679

6,436,659
84,824,961

800,000

800,000

مساهمين أخرين
-

68,646,390
38,544,132
2,433,401

141,385,49
7
48,574,273
1,938,120

 أقساط التأمين المكتتبة المطالبات المدفوعة مصاريف عموالت أقساط تأمين مدينة ،صافي (إيضاح )6 المطالبات تحت التسوية -النقد وما يعادله (إيضاح )4

16,988,438 43,329,697
33,834,830 26,371,943
104,403,157 309,910,589

استثمارات مربوطة بوحدات تدار من قبل مساهمين (بما في
ذلك ذمم مدينة استثمارات مربوطة بوحدات) (إيضاح )9

545,163,723 524,059,821

تشمل األطراف ذوي العالقة الجهات التالية :أليانز س،ن،أ ،أليانز مينا القابضة – برمودا ،أليانز تحويل المخاطر إي جي دبي ،أليانز فرنسا ،أليانز العالمية
المتخصصة أي جي ،أليانز ورلد وأيد كير ،أليانز المخاطر العالمية الوأليات المتحدة األمريكية للتأمين ،أليانز بلجيكا ،يولر هيرمس ،أليانز اس أيه زيورخ،
أليانز هونج كونج ،أليانز المخاطر العالمية هولندا ،أليانز سنغافورة ،أليانز نيوزيلندا ،شركة داتاكويست ،نكست كير السعودية.
يتضمن مساهمين أخرين البنك السعودي الفرنسي ومجموعة شركاته.
يبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للسنة المنتهية:
2020
رواتب وتعويضات
بدالت
تعويضات سنوية
مكافأة نهاية الخدمة

2019
رواتب وتعويضات
بدالت
تعويضات سنوية
مكافأة نهاية الخدمة
انظر أيضا اإليضاحات  4و 6و 7و 10لألرصدة مع ذوي ذات العالقة ومساهمين أخرين.
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أعضاء مجلس اإلدارة
لاير سعودي
348,000
348,000

كبار المسؤولين
لاير سعودي
8,856,018
18,000
260,833
9,134,851

أعضاء مجلس اإلدارة
لاير سعودي
253,500
924,000
1,177,500

كبار المسؤولين
لاير سعودي
6,955,841
1,347,461
431,996
8,735,298
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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تطور المطالبات
جدول ّ
يعكس الجدول التالي صافي المطالبات المتكبدة ،بما في ذلك صافي مطالبات مبلغ عنها وصافي مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها لكل سنة متتالية لوقوع
الحادث (باستثناء لمنتوجات تأمين الحماية واإلدخار) كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،باإلضافة إلى المبالغ المتراكمة المسددة حتى تاريخه .إن تطور
مطلوبات التأمين يقدم مقياسا ً لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
تسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية .إن تقديرات المطالبات المتكبدة ولم
يتم اإلبالغ عنها تتعلق بالتزام المطالبات عن الفترات التي تبدأ من سنة  2014فصاعدًا التي لم يتم وضع خبرة المطالبة الخاصة بها بشكل كامل .مبين أدناه
تحليل المثلثي لمطالبات حسب سنة الحوادث آلخر خمس سنوات:
أ)

تحليل تثليث المطالبات  -اإلجمالي
لاير سعودي

2020
سنة وقوع الحادث
تقدير تكلفة المطالبات النهائية:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة واحدة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
المطلوبات المدرجة في قائمة
المركز المالي
احتياطي عجز األقساط

2016
من قبل
1,254,503,539
1,263,717,403
1,235,949,147
1,338,530,360
1,385,694,599
─────────
1,385,694,599

2017
447,138,890
520,489,517
495,906,914
487,373,240
─────────
487,373,240

)(478,159,202) (1,144,031,958
─────────
─────────
241,662,641

9,214,038

2019

2018

2020

519,340,613
553,350,660
556,545,302
─────────
556,545,302

613,236,843
678,452,101
─────────
678,452,101

503,691,407
─────────
503,691,407

───────────
3,611,756,649

)(447,168,883
─────────

)(566,198,751
─────────

)(278,165,269
─────────

)(2,913,724,063
───────────

109,376,419

112,253,350

225,526,139

698,032,586
9,039,013
───────────

المطالبات تحت التسوية
واالحتياطيات

707,071,599
══════════

لاير سعودي

2019
سنة وقوع الحادث
تقدير تكلفة المطالبات النهائية:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة واحدة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التقدير للمطالبات المتراكمة
الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
المطلوبات المدرجة في قائمة
المركز المالي
احتياطي عجز األقساط

اإلجمالي

2015
وما قبل

2016

2017

2018

2019

اإلجمالي

1,006,653,985
1,153,506,328
1,124,616,525
1,078,788,973
1,092,908,237
─────────
1,092,908,237
)(913,347,218
─────────

316,095,677
420,666,359
338,086,182
353,602,714
─────────
353,602,714
)(349,302,572
─────────

524,842,372
480,599,190
488,574,564
─────────
488,574,564
)(473,539,305
─────────

680,917,432
558,953,383
─────────
558,953,383
)(435,349,216
─────────

714,382,191
─────────
714,382,191
)(416,035,583
─────────

───────────
3,208,421,089
)(2,587,573,894
───────────

179,561,019

4,300,142

15,035,259

123,604,167

298,346,608

620,847,195
11,731,333
──────────

المطالبات تحت التسوية
واالحتياطيات

632,578,528
══════════

41

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
24

تطور المطالبات (تتمة)
جدول ّ
ب) تحليل تثليث المطالبات – الصافي
لاير سعودي

2020
2016
سنة وقوع الحادث
تقدير تكلفة المطالبات النهائية:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة واحدة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التقدير الحالي لصافي المطالبات
المتراكمة
الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
صافي المطلوبات المدرجة في
قائمة المركز المالي

من قبل

2017

2019

2018

2020

684,744,600
677,692,537
673,331,415
671,478,235
644,139,872
────────

371,264,323
369,382,073
359,758,375
341,856,403
────────

358,639,509
338,100,943
325,545,875
────────

473,141,255
443,910,362
────────

279,694,542
────────

───────────

644,139,872

341,856,403

325,545,875

443,910,362

279,694,542

2,035,147,054

)(632,137,728
────────

)(336,362,710
────────

)(313,015,342
────────

)(420,558,177
────────

)(193,921,535
────────

)(1,895,995,492
───────────

12,002,144

5,493,693

12,530,533

23,352,185

85,773,007

139,151,562

احتياطي عجز األقساط

9,039,013
───────────

المطالبات تحت التسوية
واالحتياطيات

148,190,575
══════════

لاير سعودي

2019
سنة وقوع الحادث
تقدير تكلفة المطالبات النهائية:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة واحدة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التقدير الحالي لصافي المطالبات
المتراكمة
الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
صافي المطلوبات المدرجة في
قائمة المركز المالي
احتياطي عجز األقساط

2015
وما قبل

2016

2017

2018

2019

اإلجمالي

444,608,544
478,593,952
477,520,666
470,509,159
446,368,870
────────

200,630,919
240,449,122
233,401,315
231,667,965
────────

374,692,166
352,875,506
338,849,387
────────

366,981,967
322,065,655
────────

451,872,011
────────

──────────

446,368,870
)(444,658,415
────────

231,667,965
)(230,350,070
────────

338,849,387
)(334,269,033
────────

322,065,655
)(308,254,258
────────

451,872,011
)(328,071,838
────────

1,790,823,888
)(1,645,603,614
──────────

1,710,455

1,317,895

4,580,354

13,811,397

123,800,173

145,220,274
11,731,333
──────────

مطالبات تحت التسوية
واحتياطيات

.25

اإلجمالي

156,951,607
══════════

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس .ويستند قياس القيمة
العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:
-

في السوق الرئيسي المتاح للموجودات أو المطلوبات؛ أو
في ظل غياب سوق رئيسي ،في السوق األكثر فائدة للوصول للموجودات أو المطلوبات.

قدرت اإلدارة أن النقد وما يعادله والمستحقات والمطلوبات األخرى والموجودات والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب تواريخ
االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى  :1األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس االداة والتي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات
قابلة للمالحظة في السوق.
المستوى  :3أساليب تقويم ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

أ)

القيم الدفترية والقيمة العادلة

يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس
األدوات المالية بالقيمة العادلة .وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت
القيمة الدفترية مقاربة بشكل معقول للقيمة العادلة.
.1

عمليات التأمين
لاير سعودي

المستوى 1

القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

 31ديسمبر 2020
استثمارات مربوطة بوحدات
استثمارات متاحة للبيع مقاسة بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
حقوق الملكية

524,059,821

524,059,821

-

-

524,059,821

138,767,896
4,836,936
3,104,605
)(518,114,351

138,767,896
4,836,936
3,104,605
(518,114,351
)
146,709,437

-

-

-

-

138,767,896
4,836,936
3,104,605
)(518,114,351

-

-

146,709,437

القيمة الدفترية

المستوى 1

مطلوبات مربوطة بوحدات

146,709,437

لاير سعودي

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

 31ديسمبر 2019
استثمارات مربوطة بوحدات
استثمارات متاحة للبيع مقاسة بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
مطلوبات مربوطة بوحدات

.2

538,113,858

538,113,858

-

-

133,324,105
4,865,203
3,126,781
)(535,415,117
144,014,830

133,324,105
4,865,203
3,126,781
)(535,415,117
144,014,830

-

-

538,113,858
133,324,105
4,865,203
3,126,781
)(535,415,117
144,014,830

عمليات المساهمين
لاير سعودي

المستوى 1

القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

 31ديسمبر 2020
استثمارات متاحة للبيع مقاسة بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
أسهم

248,762,998
5,786,078
3,223,078
257,772,154

196,181,247
5,786,078
201,967,325
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248,762,998 52,581,751
5,786,078
3,223,078 3,223,078
257,772,154 55,804,829
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 .25 .25القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
 .2عمليات المساهمين (تتمة)
لاير سعودي

المستوى 1

القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

 31ديسمبر 2019
استثمارات متاحة للبيع مقاسة بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
أسهم

235,511,211
5,429,122
3,223,078
244,163,411

200,301,526
5,429,122
205,730,648

-

35,209,685
3,223,078
38,432,763

235,511,211
5,429,122
3,223,078
244,163,411

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020كان هناك تحول بين المستوى  3والمستوى  1المتعلق بالسندات والصكوك التي تم تسعيرها خالل العام (يرجى
الرجوع إلى اإليضاح رقم  .)10لم تكن هناك تحوالت بين المستويات  1و  2و  3من القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2019

أ)

قياس القيم العادلة

أسلوب تقييم الدين وأسهم حقوق الملكية المدرجة
يتم قياس قيمة األسهم والصناديق االستثمارية والديون بنا ًء على سعر السوق المغلق في تداول وبلومبرج.

أسلوب تقييم الدين وأسهم حقوق الملكية غير المدرجة

تم استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة لسندات الدين والصكوك لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ضمن المستوى الثالث .يأخذ
هذا النموذج بعين االعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي تنتج من سندات الدين والصكوك ،مخصومة من العائد السوقي لسندات الخزينة المماثلة
والمعدلة وفقا لتأثير عدم قابلية تداو ل سندات الدين و الصكوك التي تتضمن عائد منحنيات األوراق السيادية السعودية وعالوة المخاطرالسائدة في السوق
السعودي.

الوصف

القيمة العادلة كما في
 31ديسمبر ( 2020لاير سعودي)

الصكوك والسندات الغير مدرجة

52,581,751

مدخالت
غير قابلة للمالحظة
معدل الخصم المعدل حسب
المخاطر

نطاق المدخالت
2019
2.04٪ - 2.89٪

تسوية القيم العادلة بالمستوى الثالث

عالقة المدخالت غير القابلة
للمالحظة بالقيمة العادلة
تغير عالوة المخاطر بزيادة 10
نقاط أساس يتأثر القيمة العادلة
لسندات الدين بمبلغ  0.28مليون
لاير سعودي.

يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية للقيم العادلة بالمستوى الثالث:
عمليات التأمين

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي
الرصيد في بداية السنة
استبعاد  /استحقاق
إطفاء
مكاسب ( /خسارة) غير محققة من القيمة العادلة
المحول من المستوى  3الى المستوى 1
الرصيد في نهاية السنة

141,316,089
)(256,123
5,649,471
146,709,437

14,582,533
)(5,000,000
)(12,645
861,882
)(10,431,770
-

عمليات المساهمين

2020
لاير سعودي
الرصيد في بداية السنة
مشتريات
استبعاد  /استحقاق
إطفاء
مكاسب ( /خسارة) غير محققة من القيمة العادلة
المحول من المستوى  3الى المستوى 1
الرصيد في نهاية السنة

205,730,648
)(11,250,000
)(390,690
7,877,367
201,967,325
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2019
لاير سعودي
85,532,745
)(17,000,000
)(14,356
5,894,174
)(35,979,800
38,432,763
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
ب) قياس القيم العادلة (تتمة)
مبين أدناه تحليل الحساسية الستثمارات المستوى الثالث:
تأثير على القيمة
تأثير على القيمة
العادلة بسبب انخفاض
العادلة بسبب الزيادة
في عامل الحساسية
في عامل الحساسية
لاير سعودي

عامل الحساسية
 31ديسمبر 2020

عمليات التأمين
سندات وصكوك

تغير بنسبة  ٪1 -/+في معدل خصم المخاطر المعدلة

-

-

تغير بنسبة  ٪1 -/+في معدل خصم المخاطر المعدلة

)(54,878

54,878

عمليات المساهمين
سندات وصكوك
 31ديسمبر 2019

عمليات التأمين
سندات وصكوك

تغير بنسبة  ٪1 -/+في معدل خصم المخاطر المعدلة

عمليات المساهمين
سندات وصكوك
.26

تغير بنسبة  ٪1 -/+في معدل خصم المخاطر المعدلة

)(14,024

14,024

الربحية األساسية والمخفضة للسهم

2020

──────────
()27,347,633
──────────
32,336,621
──────────
()0.85
══════════

صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة (بالريال السعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
الربح األساسي والمخفض للسهم (بالريال السعودي)

2019

──────────
31,749,754
──────────
34,973,931
──────────
0.91
══════════

ال توجد أسهم مخفضة محتملة خالل  2020و.2019
.27

إدارة المخاطر
استراتيجية إدارة المخاطر
تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية مختلفة .لدى الشركة استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر لفهم وإدارة أنواع المخاطر الناشئة عن العمليات التجارية األساسية
للشركة.
تأخذ اإلستراتيجية بعين اإلعتبار أثر ظروف السوق والخبرات المتاحة بشأن األخطار الكامنة التي قد تواجه الشركة .إن اإلستراتيجية ليست مقتصرة على
األخطار المرتبطة بقطاع واحد من األعمال ولكنها ممتدة لتشمل جميع القطاعات األخرى.
يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بمراجعة وتحديث استراتيجية إدارة المخاطر بشكل دوري من خالل مراعاة التطورات الداخلية والخارجية للشركة.

هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
تتمثل مسؤولية اإلدارة العليا في إدارة العمليات ا ليومية لتحقيق األهداف االستراتيجية والتي تكون في من ضمن مجال المخاطر المقبول للشركة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
تتلخص المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق تقليل هذه المخاطر بواسطة اإلدارة كما يلي:

أ)

المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات الشركة والتقنيات المستخدمة فيها وبنيتها
التحتية التي تدعم عملياتها سواء على مستوى الشركة أو على مستوى مقدمي الخدمات للشركة وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر
السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير سلوك إدارة االستثمارات المقبولة عموماً .تنتج المخاطر التشغيلية عن
كافة أنشطة الشركة.
إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية
عن طريق تحقيق عوائد للمستثمرين .تقع مسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة .هذه المسؤولية تشمل
الرقابة في المجاالت التالية:
-

متطلبات الفصل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات.
متطلبات عمليات التسوية ومراقبة المعامالت.
االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى.
توثيق الضوابط واإلجراءات.
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها الشركة وكفاءة الضوابط واإلجراءات الالزمة لمعالجة المخاطر المحددة.
معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال.
إجراءات وسياسات الحد من المخاطر.

ب) مخاطر التأمين
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن التوقعات .ويمكن أن
يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات أكثر من المتوقع .يتم مراقبة مخاطر التأمين بانتظام من قبل الشركة للتأكد من أن المستويات تقع
ضمن نطاقات التكرار المتوقعة.
تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية مخاطر التأمين الطبية والمركبات والحرائق والسطو والبحرية والهندسية والمسؤولية العامة .تتركز مخاطر التأمين الناجمة
عن عقود التأمين المذكورة أعاله بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

تكرار المطالبات ومبالغها
يمكن أن يتأثر تكرار وشدة المطالبات بالعديد من العوامل .تقوم الشركة  ،بشكل رئيسي ،بتغطية مخاطر إكتتاب الممتلكات ،الهندسي ،المركبات ،اإلصابات،
الصحي والتأمين البحري .تعتبر قطاعات التأمين هذه باستثناء وثائق الهندسي الطويلة تكون بصفة عامة تخص عقود تأمين والتي المطالبات تكون عادة مبلغ
عنها ومدفوعة خالل فترة قصيرة .وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين .إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من
التعرض للكوارث بنا ًء على رغبة الشركة في تقبل المخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارة.

تركيز مخاطر التأمين
تقوم الشركة بمراقبة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئات التأمين .ويتم التركيز الرئيسي على قطاع المركبات والطبي.
تقوم الشركة بمراقبة تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيها في نفس الموقع الجغرافي أو نفس الطرف .بالنسبة لمخاطر الزالزل
والفيضان ،تصنف مدينة كاملة كموقع واحد .وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات ،يعتبر أي مبنى معين والمباني المجاورة له والتي من الممكن أن تتأثر بالحادثة
كمكان واحد .وبالمثل بالنسبة للمخاطر البحرية ،فإن المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد عند تقييم تركيز المخاطر.
تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع بوثائق إعادة التأمين الخاصة بها للحد من مثل هذه التعرضات وجعلها في
مستويات مقبولة للشركة .تمارس الشركة نشاطها فقط في المملكة العربية السعودية .بالتالي فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثائق التأمين المكتتب فيها داخل
المملكة العربية السعودية.
حماية واالدخار
بالنسبة للحماية واالدخار ،يتمثل الخطر الرئيسي في الوفاة والعجز (الدائم أو المؤقت) للجهة المؤمن عليها ومخاطى سلوك حاملي وثائق التأمين.

مخاطر الوفاة
الخبرة المتعلقة بوفاة حامل وثيقة التأمين الفعلية على وثائق التأمين على الحياة أعلى من المتوقع.

مخاطر العجز
إن المطالبات المتعلقة بصحة حامل الوثيقة أعلى من المتوقع.
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إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر سلوك حامل وثيقة التأمين

إن مخاطر سلوك حاملي الوثائق في وقف المساهمات وتخفيضها أو سحب المنافع قبل استحقاق العقود أسوأ من المتوقع .قد تؤدي معدالت الثبات الضعيفة إلى
تقليل عدد الوثائق المتبقية في الدفاتر لتحمل مصاريف ثابتة مستقبلية وبالتالي تقليل التدفقات النقدية الموجبة المستقبلية من األعمال المكتتبة ،مما قد يؤثر على
قدرة الشركة على استرداد مصاريف االكتتاب المؤجلة.
يتم إدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجية اكتتاب فعالة ومحددة المعالم .هناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة ،وإجراء
استبيان طبي ،والحصول على تقارير من األخصائيين /االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة .كما تقوم الشركة بتنفيذ اكتتاب الحماية المالية ومستوى
المعيشة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر التي يتحملها المؤمن عليه ،وإذا كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية".
بالنسبة للحماية واالدخار للمجموعات ،تعتبر مخاطر الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل .لدى الشركة استراتيجية اكتتاب
واضحة المعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة ،وإجراء استبيان طبي ،ضمان والحصول على تقارير من األخصائيين/
االستشاريين ،وإجراء فحوصات طبية شاملة .كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به المجموعة ،وحجم المجموعة ،والسكان حسب المنطقة
الجغرافية ،والخلفية الثقافية ،والعمالة اليدوية /غير اليدوية.
يتم حماية محفظة الحماية واالدخار لألفراد والجماعات من خالل ترتيبات إعادة تأمين فعالة وفقًا لمعايير مجموعة أليانز .هذا يحمي الشركة من خبرات الوفيات/
الحاالت المرضية العكسية .هناك حد أقصى لالحتفاظ بالعمر في كل مرة بموجب ترتيبات إعادة التأمين التي تحمي الشركة من خسائر كبيرة واحدة .يتم أيضًا
تغطية المطالبات المتعددة وتركيزات المخاطر بموجب الترتيب.
تأمين عام

الطبي
قامت الشركة بتصميم استراتيجية االكتتاب لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها .ويمكن تحقيق ذلك من
خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية ،واستخدام الفحوصات الطبية للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والتاريخ الطبي للعائلة
والمراجعة اال عتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات .كما تقوم الشركة بتطبيق سياسة اإلدارة الفعالة والتتبع الفوري
للمطالبات ،من أجل تقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة التأمين للحد من
الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.

المركبات
إن المخاطر الرئيسية لعقود تأمين السيارات هي مطالبات التعويض عن الوفاة واالصابات الجسدية واستبدال أو تصليح المركبات .تقوم الشركة بإبرام وثائق
تأمين شاملة فقط للمالكين /السائقين الذين تخطوا سن  21سنة.
إن مستوى المبالغ التي تقضي المحاكم بدفعها لحاالت الوفاة ولألطراف المصابة وتكاليف استبدال السيارات ،هي العوامل األساسية التي تؤثر على مستوى
المطالبات .كما تقوم الشركة بإجراءات إلدارة المخاطر بهدف مراقبة مستوى تكاليف المطالبات .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد
من الخسائر ألي مطالبة فردية.

الممتلكات
بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات فإن أهم المخاطر المتعلقة بها هي الحريق .تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين للممتلكات التي تحتوي على أجهزة الكشف
عن الحريق.
يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى القيمة اإلستبدالية للعقارات المؤمنة ومحتوياتها .تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات وإستبدال محتوياتها والوقت الالزم إلعادة
بدء العمليات والذي تتوقف فيه األعمال من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة
بأي مطالبة فردية.

البحري
بالنسبة للتأمين البحري ،تتمثل أبرز المخاطر في هذا المجال في التعرض للخسائر أو األضرار في هياكل السفن باإلضافة إلى الحوادث التي تؤدي إلى خسارة
كلية أو جزئية للبضائع المشحونة.
وتقضي إستراتيجية اكتتاب وثائق التأمين البحري بضمان تنوع وثائق التأمين لتشمل تغطية الشحن ،والسفن ،وخطوط الشحن .ولدى الشركة تغطية إعادة
التأمين للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.

الهندسي
بالنسبة للتأمين الهندسي ،فإن أهم المخاطر في هذا المجال هي خسارة أو حدوث ضرر ألعمال البناء  /الترميم نتيجة حريق ،انفجار أو مخاطر طبيعية مثل
الفيضانات ،الزالزل وعاصفة البرد ،الخ . ..لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية بموجب إتفاقيات هندسية
نسبية وغير نسبية.
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إدارة المخاطر (تتمة)
ب) مخاطر التأمين (تتمة)
المسؤولية العامة
بالنسبة للتأمين على المسؤلية العامة ،فإن أهم المخاطر في هذا المجال هي االلتزامات القانونية المترتبة على المؤمن تجاه وفاة طرف ثالث أو إصابة بدنية أو
أضرار في الممتلكات الناجمة خارج أماكن عمل المؤمن عليه ،والعمليات التجارية أو المشاريع التي قام بها المؤمن عليه.
يتم اإلكتتاب في وثائق التأمين هذه على أساس حجم أعمال الشركة أو قيمة العقد ،طبيعة  /أشغال المباني ،وطبيعة العقود المنفذة .لدى الشركة تغطية إعادة
التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.
تحليل الحساسية
تؤمن الشركة بأن المطلوبات المسجلة المتعلقة بالمطالبات كما في تاريخ هذه القوائم المالية هي صحيحة وكافية .تعطى هذة المبالغ دفعات حيث يمكن ان تتعدل
في تاريخ السداد .تخضع المطلوبات المتعلقة بالمطالبات لعدة فرضيات وعليه تكون حساسة بها ،من غير الممكن قياس حساسية بعض المتغيرات النظامية أو
عدم التأكد في عملية التقدير.
إن التغير االفتراضي بواقع  ٪5في نسبة المطالبات قد يؤثر على الدخل من خالل:
التأثير على الدخل

2019

2020
لاير سعودي
أثر التغيير في النسب المطالبات بنسبة %5 -/+
المركبات
الهندسي
الطبي
الممتلكات
تأمين عام آخر
تأمين الحماية واالدخار

أثر التغير في متوسط تكلفة المطالبات %5 -/+
المركبات
الهندسي
الطبي
الممتلكات
تأمين عام آخر
تأمين الحماية واالدخار

14,452,325
573,989
4,165,837
1,069,288
964,534
4,675,228
25,901,201

22,896,018
497,137
3,814,269
984,918
1,173,360
4,846,635
34,212,337

10,543,346
240,016
2,970,420
182,317
241,767
5,700,995
19,878,862

16,313,523
7,251
2,841,852
152,333
57,104
6,366,025
25,738,088

ج) إدارة مخاطر المطالبات
تنشأ إدارة المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة أو غير مكتملة لالحتياطيات أو تسويات المطالبات أو ضعف في جودة الخدمة أو األفراط في
تكاليف إدارة المطالبات .هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرة الشركة على النجاح و االحتفاظ بأعمالها أو تتكبد تعويضات تأديبيية .هذه المخاطر قد
تنشأ خ الل أي مرحلة من مراحل دورة المطالبات .يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة والسرعة في ايصال الخدمات التي قد تجعل الشركة
تفقد عقود إعادة التأمين .وهدفهم هو تعديل إجراءات المطالبات لتصبح عادلة وفعالة وفى وقت مناسب وذلك وفقا ً لسياسة الشروط واألحكام والبيئة التنظيمية
ومصالح الشركة .االحتياطيات السريعة والدقيقة أعدت لكل التزامات المطالبات متضمنة لمخصصات المصروفات حالما يكون هناك توقعات موثوق بها لتكون
التزامات مطالبات.
مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية
المصدر الرئيسي لعدم التيقن من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات تحت التسوية ،سوا ًء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم ،وتشتمل على
التكاليف المتوقعة لتسوية المطالبات .يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات االلتزم في أن تطور المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نم ً
طا
مماثالً لخبرة تطور المطالبات السابقة .ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف المطالبات وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام
المطالبات لسنوات الحوادث كل على حدة .وتستخدم األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المستقبل ،على
سبيل المثال :حدث لمرة واحدة .التغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية :وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج
المحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالب ات .ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات
الحكومية على التقديرات .ويتطلب األمر من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود
التأمين .تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من األحكام وعدم التيقن ،وقد تختلف النتائج
الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة .ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل
القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

48

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
27

إدارة المخاطر (تتمة)
مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية (تتمة)
وعلى وجه الخصوص ،ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات ال ُمعلنة بتاريخ قائمة المركز المالي وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات
المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي.
اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات
المقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات تحت التسوية هو أن يؤدي إلى تقديرات محايدة للنتيجة األكثر احتماالً أو
المتوقعة .طبيعة العمل تجعل من الصعب جدا ً التكهن بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها .يتم تقييم كل مطالبة
مبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة ،والمعلومات المتوفرة من جهات المعاينة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة .وتتم مراجعة
تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.
تنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة لم يتم اإلبالغ عنها بشك ٍل عام على حالة من عدم التيقن تزيد في حدتها عن تلك المتعلقة بعملية تقدير تكاليف تسوية المطالبات
المعلنة بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة .وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي وتفاصيل
برامج إعادة التأمين.
يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات تحت التسوي ة باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات اإلكتوارية القياسية ،مثل طريقة تشين الدر وبورنهويتر-
فيرغسون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة.
يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبات المستقبلية
وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية .وعلى هذا النحو ،تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لكل مطالبة وأعداد المطالبات على
أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة .يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث ،ولكن يمكن
أيضًا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية ،باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة .عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل إما
عن طريق حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرض ها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي .في معظم الحاالت ،ال يتم
وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات .وبدالً من ذلك ،فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك
االفتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات .يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يتم فيه عدم تطبيق
االتجاهات السابقة في المستقبل (على سبيل المثال  ،إظهار الحادث لمرة واحدة ،والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل السلوكيات العامة تجاه المطالبات،
والظروف االق تصادية ،ومستويات تضخم المطالبات ،والقرارات والتشريعات القضائية ،وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة ،وخصائص السياسة
وإجراءات التعامل مع المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة ،مع األخذ
في االعتبار جميع حاالت عدم التأكد المعنية.
تم تحديد مطلوبات األقساط بحيث أن إجمالي مخصصات مطلوبات األقساط (احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية
المطلوبات) يكون كافيا ً لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين السارية المفعول بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم
تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات المعتمدة على الخبرة خالل الفترة المنتهية من العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي
يعتقد بأنها ستكون معقولة.

د) وضع االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية
تنشأ مخاطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية وذلك من خالل التوقعات الغير دقيقة أو
من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصروفات والديون المشكوك في تحصيلها إلعادة التأمين .إلدارة على االحتياطيات و مخاطر االحتياطيات النهائية،
يقوم الفريق االكتواري بالشركة باستعمال نطاق تقنيات لتوقع المطالبات النهائية و مراقبة تطور المطالبات وقيام بإختبار الضغط ألرصدة المطالبات النهائية.
إن الهدف من سياسة احتياطيات الشركة هو خلق توقعات دقيقة وثابتة يمكن االعتماد عليها عبر الزمن ولجميع األنشطة.

هـ) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات وااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية عند استحقاقها .يوجد
لدى الشركة نظام ادارة نقد مالئم ،حيث يتم مراقبة التحصيالت والمستردات النقدية اليومية ويتم تسويتها بشكل دوري .تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر عن
طريق الحفاظ على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية واستثمار جزء كبير من موجودات الشركة في موجودات مالية عالية السيولة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
جدول االستحقاق
يلخص الجدول أدناه االستخدام المتوقع للموجودات المالية والمطلوبات أو تسويتها بما في ذلك الذمم المدينة  /الدائنة من عمليات التأمين:
تحليل االستحقاق على قاعدة االستحقاق المتوقع
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي
الموجودات
النقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أقساط التأمين المدينة ،صافي
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(استثمارات مربوطة بوحدات)
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية

أكثر من سنة واحدة

أقل من سنة واحدة

اإلجمالي

325,046,225
144,090,776
404,388,790
74,029,044
501,314,767
57,566,257

-

325,046,225
144,090,776
404,388,790
74,029,044
501,314,767
57,566,257

524,059,821
13,920,600
──────────
2,044,416,280
══════════

390,567,166
60,000,000
1,572,445
──────────
452,139,611
═════════

524,059,821
404,487,766
60,000,000
1,572,445
──────────
2,496,555,891
══════════

 31ديسمبر 2020

لاير سعودي
المطلوبات
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيع فائض مستحق الدفع
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
مطلوبات مربوطة بوحدات
دخل مستحق لمؤسسة النقد العربي السعودي

أقل من سنة واحدة
165,432,785
15,092,678
202,216,042
574,233,568
123,799,018
518,114,351

أكثر من سنة واحدة

──────────
1,598,888,442
══════════

1,572,445
──────────
1,572,445
══════════

أقل من سنة واحدة

أكثر من سنة واحدة

اإلجمالي
165,432,785
15,092,678
202,216,042
574,233,568
123,799,018
518,114,351
1,572,445
──────────
1,600,460,887
══════════

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي
الموجودات
النقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أقساط التأمين المدينة ،صافي
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(استثمارات مربوطة بوحدات)
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية

148,865,617
72,490,204
420,586,277
70,535,901
432,328,207
43,298,714
538,113,858
11,531,488
──────────
1,737,750,266
═════════
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373,948,012
20,000,000
1,485,295
──────────
395,433,307
═════════

اإلجمالي
148,865,617
72,490,204
420,586,277
70,535,901
432,328,207
43,298,714
538,113,858
385,479,500
20,000,000
1,485,295
──────────
2,133,183,573
══════════
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إدارة المخاطر (تتمة)
جدول االستحقاق (تتمة)
 31ديسمبر 2019

أقل من سنة واحدة

لاير سعودي
المطلوبات
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيع فائض مستحق الدفع
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
مطلوبات مربوطة بوحدات
إيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

150,485,565
15,687,466
195,599,123
533,066,753
87,780,442
535,415,117
──────────
1,518,034,466
══════════

أكثر من سنة واحدة
1,485,295
──────────
1,485,295
═════════

اإلجمالي
150,485,565
15,687,466
195,599,123
533,066,753
87,780,442
535,415,117
1,485,295
──────────
1,519,519,761
══════════

يلخص الجدول أدناه تاريخ استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة بنا ًء على تواريخ االستحقاق المتبقية .بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين
وموجودات إعادة التأمين ،يتم تحديد تواريخ االستحقاق بنا ًء على الزمن المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم اثباتها .تم استبعاد
األقساط غير المكتسبة ،وحصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة وتكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة من التحليل ألنها ال تعتبر التزامات تعاقدية .يتم اعتبار
الدفعات التي تتطلب إخطار وكان اإلخطار قد تم تقديمه فورا ً.
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

بدون تاريخ استحقاق
محدد

الموجودات
النقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أقساط التأمين المدينة ،صافي
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم
اإلبالغ عنها
استثمارات مربوطة بوحدات
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية

المطلوبات
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيع فائض مستحق الدفع
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
مطالبات تحت التسوية
مطلوبات مربوطة بوحدات
إيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

325,046,225
-

144,090,776
404,388,790
74,029,044
501,314,767

-

-

325,046,225
144,090,776
404,388,790
74,029,044
501,314,767

-

-

57,566,257
524,059,821
404,487,766
60,000,000
1,572,445

524,059,821
-

57,566,257
13,920,600
60,000,000
1,572,445

309,897,004
-

80,670,162
-

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

849,106,046
─────────

309,897,004 1,256,882,679
─────────
─────────

80,670,162
─────────

─────────

- 165,432,785
- 202,216,042
- 123,799,018
- 574,233,568
1,572,445
───────── ─────────
- 1,067,253,858
───────── ─────────

─────────
─────────

15,092,678

518,114,351

─────────
533,207,029

الفجوة في السيولة

حتى سنة
واحدة

-

5-2
سنوات

أكثر من خمس سنوات

اإلجمالي

─────────

315,899,017
═════════

189,628,821
═════════
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309,897,004
═════════

80,670,162
═════════

2,496,555,891

165,432,785
15,092,678
202,216,042
123,799,018
574,233,568
518,114,351
1,572,445

─────────
1,600,460,887

─────────
896,095,004
═════════
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إدارة المخاطر (تتمة)
جدول االستحقاق (تتمة)
بدون تاريخ
استحقاق محدد

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

الموجودات
النقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أقساط التأمين المدينة ،صافي
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي

148,865,617
-

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم
اإلبالغ عنها
538,113,858
استثمارات مربوطة بوحدات
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية

المطلوبات
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيع فائض مستحق الدفع
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
مطالبات تحت التسوية
مطلوبات مربوطة بوحدات
إيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

72,490,204
420,586,277

-

-

70,535,901
432,328,207

-

-

70,535,901
432,328,207

43,298,714
11,531,488
20,000,000
1,485,295

15,687,466
535,415,117
-

150,485,565
195,599,123
87,780,442
533,066,753
1,090,636

240,298,193
-

─────────

240,298,193 1,072,256,086
─────────
─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

135,876,892
═════════

أكثر من خمس سنوات

148,865,617
72,490,204
420,586,277

─────────

551,102,583

الفجوة في السيولة

حتى سنة
واحدة

─────────

686,979,475
─────────

5 -2
سنوات

اإلجمالي

968,022,519

104,233,567
═════════

-

─────────
-

─────────

240,298,193
═════════

133,649,819
-

43,298,714
538,113,858
385,479,500
20,000,000
1,485,295

─────────

─────────

─────────

150,485,565
15,687,466
195,599,123
87,780,442
533,066,753
535,415,117
1,090,636

133,649,819
─────────

─────────
133,649,819
═════════

2,133,183,573
─────────

─────────

1,519,125,102

─────────

614,058,471
═════════

إلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله ،قامت الشركة بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من النقد وما يعادله وأوراق مالية استثمارية.
يمكن بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة.
يتوقع ان تتم تسوية الموجودات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي:
 تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في الصناديق االستثمارية والصكوك ويتم االحتفاظ بها لغرض إدارة النقد ويتوقع استحقاقها /تسويتها خالل
 12شهرا ً من تاريخ التقرير.
 النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب.
 إن حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوي ة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات ويتم تحقيقها بشكل عام في غضون  3إلى  6شهر على أساس
تسوية األرصدة مع معيدي التأمين.
يتوقع ان تتم تسوية المطلوبات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي:
 يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة وفقا ً لشروط اتفاقيات إعادة التأمين.
 من المتوقع أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات تحت التسوية في غضون شهرين وفقًا للجداول الزمنية النظامية للدفع.
 المستحقات والمطلوبات األخرى في غضون فترة  12شهرا ً من فترة نهاية التاريخ.

و) مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .بالنسبة لكافة فئات األدوات
المالية المح تفظ بها لدى الشركة ،يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانا ً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
 لتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين ،تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين .وكشرط مسبق ،يجب أن
يكون األطراف التي يتم إعادة التأمين لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ،من حيث الضمان ،بما يؤيد متانة وضعهم المالي.
 تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمي ن وإعادة تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة .تكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود
التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية .إضافة إلى ذلك ،يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل
تعرضها لمخاطر الديون المعدومة.


تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل ووسيط ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
و) مخاطر االئتمان (تتمة)
 األقساط المدينة هي بشكل رئيسي الذمم المدينة من األفر اد وعمالء الشركات (غير مصنفة) .تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألفراد
وعمالء الشركات بوضع سقوف ائتمانية ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
 يودع النقد وما يعادله لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة .وكشرط مسبق ،يجب أن تكون البنوك التي تودع لديها النقد وما يعادله مصنفة على أنها ذات
مستوى مقبول من حيث الضمان ،بما يؤيد متانة وضعها المالي.
 تتكون استثمارات الشركة المتاحة للبيع بشكل أساسي من سندات الدين والصكوك .ال يوجد لدى الشركة آلية تصنيف داخلي لسندات الدين .تحد الشركة من
مخاطر ائتمانها على سندات الدين عن طريق تحديد الحد األدنى المقبول لمستوى تصنيف هذه االستثمارات.
 تتكون استثمارات الشركة المربوطة بوحدات من صناديق االستثمار .ال تمتلك الشركة آلية تصنيف داخلية لصناديق االستثمار .تحد الشركة من مخاطر
ائتمانها على صناديق االستثمار عن طريق تحديد الحد األدنى المقبول لمستوى تصنيف هذه االستثمارات .بالنسبة لألعمال المربوطة بوحدات ،يتحمل حامل
الوثيقة مخاطر السوق واالئتمان المباشرة على موجودات االستثمار في صناديق الوحدة ويقتصر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان على مدى اإليرادات الناتجة
من رسوم إدارة الموجودات على أساس قيمة الموجودات في الصندوق.
 يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك محلي .وبنا ًء على ذلك وكشرط مسبق ،يتعين على البنك الذي يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية بموجبه الحصول
على الحد األدنى المقبول من مستوى التصنيف الذي يؤكد قوته المالية.
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
2020

لاير سعودي
عمليات المساهمين

عمليات التأمين
النقد وما يعادله
أرصدة معيدي التأمين المدينة ،صافي
أقساط التأمين المدينة  ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم
اإلبالغ عنها
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية

187,639,558
74,029,044
404,388,790
501,314,767
57,566,257
146,709,437

─────────

1,371,647,853

════════

عمليات التامين
النقد وما يعادله
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
أقساط التأمين المدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم
اإلبالغ عنها
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية

137,406,667

257,772,154
60,000,000
1,572,445

اإلجمالي
325,046,225
74,029,044
404,388,790
501,314,767
57,566,257
404,481,591
60,000,000
1,572,445

─────────

─────────

════════
2019

════════

456,751,266

لاير سعودي
عمليات المساهمين

1,828,399,119

اإلجمالي

87,046,426
70,535,901
420,586,277
432,328,207

61,819,191
-

148,865,617
70,535,901
420,586,277
432,328,207

43,298,714
141,316,089
-

244,163,411
20,000,000
1,485,295

43,298,714
385,479,500
20,000,000
1,485,295

327,467,897

1,522,579,511

──────────

────────

═════════

════════

1,195,111,614

──────────
═════════

تركيز مخاطر االئتمان
تتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعة من األطراف المقابلة التي يعتبر إجمالي تعرضها لمخاطر
االئتمان كبيرا ً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
و) مخاطر االئتمان (تتمة)
التصنيفات االئتمانية لالستثمارات
فيما يلي التصنيفات االئتمانية لالستثمارات المتاحة للبيع:

2020

الجودة االئتمانية

وكالة التصنيفات االئتمانية

األدوات المالية

A+
ABBBغير مصنفة

ستاندرد آند بورز /موديز
ستاندرد آند بورز /موديز
ستاندرد آند بورز /موديز
ال ينطبق

سندات /صكوك
سندات /صكوك
صكوك
أسهم /صكوك /صناديق االستثمار

لاير سعودي
4,401,600
345,924,131
37,211,338
16,950,697
404,487,766

2019
لاير سعودي
11,537,663
182,756,794
95,356,551
95,828,492
385,479,500

ﮐما تم بيان ترﮐيز مخاطر االئتمان والتصنيفات االئتمانية في اإليضاحين  6و.7

ز) مخاطر معدل العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر معدل العموالت الخاصة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في معدالت العمولة الخاصة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية.
تتعرض الشركة لمخاطر معدل العموالت الخاصة على أرصدتها البنكية والمتاحة للبيع  -سندات الدين.
إن حساسية الدخل تمثل أثر التغيرات المفترضة في معدالت الفائدة بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة ،على الربح لسنة واحدة وذلك
على أساس الموجودات المالية بسعر متغير والمقتناة كما في  31ديسمبر  .2020إن التغير االفتراضي بواقع  100نقطة أساس في المتوسط المرجح لمعدل
العموالت الخاصة بعمولة متغيرة والمقتناة كما في  31ديسمبر  2020سيؤثر على دخل العمولة الخاصة بمبلغ إجمالي قدره  400,000لاير سعودي (:2019
 350,000لاير سعودي) في السنة.

ح) مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع
خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي .إضافة إلى ذلك،
وحيث أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المثبت سعر صرفه بالريال السعودي ،فإن األرباح والخسائر الناتجة عن
تحويل العمالت األجنبية ال تعتبر هامة ،وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة.
فيما يلي مخاطر العمالت لالستثمارات المتاحة للبيع:

2020

عمليات التأمين

2019

لاير سعودي
13,558,551
13,620,005
127,757,538
133,089,432
141,316,089
146,709,437

لاير سعودي
دوالر أمريكي

2020

عمليات المساهمين

2019

لاير سعودي
74,406,391
92,355,931
169,757,020
165,422,398
244,163,411
257,778,329

لاير سعودي
دوالر أمريكي

ط) مخاطر أسعار الصندوق
مخاطر أسعار الصندوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للصندوق بسبب التغيرات في صافي قيمة الموجودات التي يتم تحديدها من
قبل مديري الصندوق.
ال تتعرض الشركة لمخاطر سعر الصندوق بالنسبة لالستثمارات المرتبطة بوحدات ألن أي تغيير في صافي قيمة الموجودات للصناديق سيؤثر على التغير في
المطلوبات المربوطة بوحدات والتغير في القيمة العادلة للصناديق بنفس المبلغ وبالتالي ،ال يوجد أي تأثير على أداء الشركة .يتحمل حاملو الوثيقة مخاطر
السوق المباشرة.

ي) مخاطر إعادة التأمين
تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين ،وذلك لتقليل تعرضها لخسائر مالية محتملة التي قد تنشأ عن مطالبات تأمين ضخمة .إن
هذه اإلتفاقيات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم بالخسائر المحتملة والتي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية .يتم جزء
كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب إتفاقيات إعادة تأمين ،وعقود إعادة تأمين إختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة المخاطر واالكتتاب .تتلخص هذه المعايير في اآلتي:

ي) مخاطر إعادة التأمين (تتمة)
أ .الحد األدنى من تصنيف ائتماني مقبول صادر عن وكاالت تصنيف عالمية معترف بها مثل ("ستاندرد آند بورز") والذي يجب أال يقل عن ( )BBBأو ما
يعادلها.
ب .سمعة شركات إعادة التأمين معينة.
ج .خبرة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.

ك) مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (عدا تلك الناتجة عن مخاطر
أسعار العموالت أو مخاطر العمالت) .سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية المعينة أو بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات
المالية المماثلة المتداولة في السوق.
يتعلق تعرض الشركة لمخاطر السوق باستثماراتها المدرجة المتاحة للبيع والتي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تحد الشركة من مخاطر السوق
من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات في األسواق المالية .كما تمتلك الشركة استثمارات غير مدرجة مسجلة بالتكلفة أو سعر البيع ،ال ينعكس
تأثير التغيرات في سعر األسهم إال عندما يتم بيع األداة أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم سوف تتأثر قائمة الدخل.
إن التغير بنسبة  ٪1في سعر السوق لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على حقوق الملكية على النحو المبين
أدناه:

التأثير على قائمة التغيرات
في حقوق الملكية
التغير في أسعار السوق
لاير سعودي

.28

2020

%1+
%1-

6,829,958
)(6,829,958

2019

٪1+
٪1-

9,235,515
)(9,235,515

االتزامات المحتملة والتعهدات

أ)

إن التزامات الشركة المحتملة هي كما يلي:

خطابات ضمان

2020
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

15,940,000

15,940,000

ب) الدعاوى واللوائح القانونية
تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لدعاوي قضائية خالل دورة أعمالها العادية .في حين أنه من غير الممكن عمليا توقع أو تحديد المحصلة النهائية
للمطالبات القانونية القائمة ،إن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه اإلجراءات (بما في ذلك الدعاوى) سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة ونتائجها.
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المعلومات القطاعية
تم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفتها كمتخذ تشغيل
القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية .يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم إبالغ مجلس اإلدارة بها بطريقة
تتوافق مع تلك الواردة في قائمة الدخل .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  31ديسمبر .2019
ال تشمل موجودات القطاعات النقد وما يعادله والمصاريف المدفوعة مسبقا ومودودات اخرى واالستثمارات المتاحة للبيع وأرصدة إعادة التأمين والممتلكات
والمعدات والوديعة النظامية ودخل مستحق من الوديعة النظامية .وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير المصنفة .ال تشمل مطلوبات القطاعات المستحقات
والمطلوبات األخرى والفائض المتراكم مستحق الدفع وذمم معيدي التأمين الدائنة واحتياطي عجز األقساط واحتياطي األقساط اإلضافي ومكافآة نهاية الخدمة
وزكاة وضريبة ال دخل وإيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي .وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة.
يتم تقديم تقرير عن الموجودات والمطلوبات غير المصنفة إلى صانع القرار على أساس تراكمي وال يتم االفصاح عنها ضمن القطاعات ذات العالقة.
إن المعلومات المتعلقة بال قطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في  31ديسمبر 2020
و 31ديسمبر  2019وإجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ مبينة كما يلي:
المركبات
الطبي
الممتلكات والحوادث
الحماية واالدخار

:
:
:
:

المركبات
الطبي
الحريق والسرقة والمال واإلنشاءات وتأمين المسؤولية والبحري
التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد
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 29المعلومات القطاعية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020
موجودات
أقساط التأمين المدينة ،إجمالي
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل (استثمارات مربوطة بوحدات)
الموجودات غير المصنفة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
أقساط تأمين غير مكتسبة
عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطلوبات غير مصنفة
حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

المركبات

الطبي

الممتلكات والحوادث

الحماية واإلدخار

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

196,418,315
5,110,052
)(5,559
210,709
7,450,865

110,635,785
14,770,842
25,203,659
41,277,120
3,821,722

128,561,411
471,585,853
21,807,392
48,395,981
3,590,495

26,596,160
9,848,020
10,560,765
13,478,961
)(1,959,873

462,211,671
)(57,822,881
501,314,767
57,566,257
103,362,771
12,903,209

-

462,211,671
)(57,822,881
501,314,767
57,566,257
103,362,771
12,903,209

-

-

-

524,059,821
-

524,059,821
308,136,453

720,167,326

524,059,821
1,028,303,779
2,631,899,394

49,095,932
36,653,523
84,011,668
1,776
-

24,244,947
43,487,589
78,192,392
-

486,245,014
27,926,194
84,786,822
2,815,221
-

14,647,675
15,731,712
19,373,550
12,662
518,114,351
-

574,233,568
123,799,018
266,364,432
2,829,659
518,114,351
413,200,646
13,190,394

18,619,460
701,547,866

574,233,568
123,799,018
266,364,432
2,829,659
518,114,351
431,820,106
714,738,260
2,631,899,394
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إجمالي أقساط مكتتبة – تجزئة
إجمالي أقساط مكتتبة – شركات
اجمالي اقساط مكتبية – شركات صغيرة جدا
اجمالي اقساط مكتبية – شركات صغيرة
اجمالي اقساط مكتبية – شركات متوسطة
أقساط إعادة تأمين مسندة
مصاريف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مربوطة بوحدات
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت إعادة التأمين
صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في احتياطي عجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافي
التغيرات في مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ،صافي
التغير في المطلوبات المربوطة بوحدات
خسارة غير محققة من االستثمارات المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب الفحص واإلشراف
صافي دخل االكتتاب
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
دخل استثمارات
إيرادات أخرى

المركبات
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الحماية واإلدخار
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

عمليات المساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

40,468,783
81,541,315
3,900,678
22,317,982
33,628,317
)(282,880
)(3,187,533
178,386,662
110,659,835
289,046,497

173,944,515
160,799
906,857
1,279,806
)(94,902,475
81,390,500
1,926,247
83,316,747

35,331,077
96,851,491
1,554,969
22,435,136
34,526,490
)(109,455,119
)(11,297,036
69,947,008
)(17,790,800
52,156,208

56,805,513
66,935,163
372,624
264,571
1,505,031
)(30,901,142
1,242,769
96,223,531
)(1,476,198
94,747,333

132,605,373
419,272,485
5,989,071
45,924,546
70,939,643
)(235,541,616
)(14,484,569
1,242,769
425,947,701
93,319,084
519,266,785

-

132,605,373
419,272,485
5,989,071
45,924,546
70,939,643
)(235,541,616
)(14,484,569
1,242,769
425,947,701
93,319,084
519,266,785

32,789
)(237,986,250
31,761,634
6,474,422
)(4,642,310
)(24,132,663
60,471,257

4,690
)(50,117,866
1,075,613
)(2,448,198
)(10,366,149
)(9,815,484
11,649,353

9,162,917
)(6,304,519
)(3,381,127
)(16,388
)(3,596,353
)(17,282,713
30,820,887

612,228
)(109,237,309
)(1,636,375
)(1,333,904
)(3,146,221
17,300,766
14,182,293
)(3,840,739
7,648,072

9,812,624
)(403,645,944
27,819,745
2,692,320
)(16,388
)(21,751,033
17,300,766
14,182,293
)(55,071,599
)(5,136,631
105,452,938
)(3,306,055
)(135,320,458
3,958,402
5,117,954

)(1,018,898
7,483,712
-

9,812,624
)(403,645,944
27,819,745
2,692,320
)(16,388
)(21,751,033
17,300,766
14,182,293
)(55,071,599
)(5,136,631
105,452,938
)(3,306,055
)(136,339,356
11,442,114
5,117,954

صافي (الخسارة)  /الدخل للسنة قبل العائد ،الزكاة
والضريبة

)(17,632,405
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المركبات
لاير سعودي
كما في  31ديسمبر 2019
موجودات
أقساط التأمين المدينة ،إجمالي
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل (استثمارات مربوطة بوحدات)
الموجودات غير المصنفة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
أقساط تأمين غير مكتسبة
عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطلوبات غير مصنفة
حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الحماية واإلدخار
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

283,683,135

104,490,425

62,145,925

25,353,707

5,745,932
)(69,598
225,976
16,732,264

16,649,433
7,921,410
43,484,703
4,574,957

404,394,245
31,056,299
98,990,010
6,167,728

5,538,597
4,390,603
9,676,896
)(555,399

475,673,192
)(55,086,915
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550

عمليات المساهمين اإلجمالي
لاير سعودي
لاير سعودي

-

475,673,192
)(55,086,915
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550

-

-

-

538,113,858
-

538,113,858
363,516,850

357,096,182

538,113,858
720,613,032
2,334,237,223

81,493,446
31,947,173
194,686,769
16,177
-

27,199,150
15,839,192
82,326,222
-

415,672,279
33,578,749
117,590,052
6,833,437
-

8,701,878
6,415,328
14,095,287
498,159
535,415,117
-

533,066,753
87,780,442
408,698,330
7,347,773
535,415,117
397,061,045
7,771,581

30,361,375
326,734,807

533,066,753
87,780,442
408,698,330
7,347,773
535,415,117
427,422,420
334,506,388
2,334,237,223
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إجمالي أقساط مكتتبة – تجزئة
إجمالي أقساط مكتتبة – شركات
إجمالي أقساط مكتتبة – شركات صغيرة جدا
إجمالي أقساط مكتتبة – شركات صغيرة
إجمالي أقساط مكتتبة – متوسطة
أقساط إعادة تأمين مسندة
مصاريف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مربوطة بوحدات

المركبات
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الحماية واإلدخار
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

70,711,433
398,359,067
)(270,319
)(3,322,562

187,912,112
162,620
1,208,819
878,060
)(101,750,472
-

2,185,725
231,512,235
)(185,416,217
)(718,507

65,799,472
52,936,458
)(21,131,654
-

-

-

-

465,477,619

88,411,139

47,563,236

1,169,709

عمليات المساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

138,696,630
870,719,872
162,620
1,208,819
878,060
)(308,568,662
)(4,041,069

-

138,696,630
870,719,872
162,620
1,208,819
878,060
)(308,568,662
)(4,041,069

1,169,709

-

1,169,709

700,225,979

-

700,225,979

صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التأمين المكتسبة

)(7,557,251
457,920,368

)(12,125,768
76,285,371

5,545,047
53,108,283

98,773,985
)(671,581
98,102,404

)(14,809,553
685,416,426

-

)(14,809,553
685,416,426

عموالت إعادة التأمين
صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في عجز األقساط االحتياطي
التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافي
التغيرات في مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ،صافي

32,741
)(332,660,274
)(33,135,114
)(7,664,311
39,524,924

800,912
)(59,710,497
6,124,250
1,451,309
)(3,250,793

15,466,517
)(9,020,862
8,200,061
)(362,501
2,582,375

899,956
)(127,726,894
)(617,421
)(665,776
1,023,809

17,200,126
)(529,118,527
)(19,428,224
)(6,878,778
)(362,501
39,880,315

-

17,200,126
)(529,118,527
)(19,428,224
)(6,878,778
)(362,501
39,880,315

22,308,655

-

22,308,655

19,650,078

-

19,650,078

خسارة غير محققة من االستثمارات المربوطة بوحدات

-

-

-

22,308,655

التغير في المطلوبات المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب الفحص واإلشراف
صافي دخل االكتتاب
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
دخل استثمارات
إيرادات أخرى
صافي الدخل للسنة قبل العائد ،الزكاة والضريبة

-

-

-

19,650,078
)(3,091,082
9,883,729

)(36,828,470
87,189,864

)(7,793,479
13,907,073

)(17,433,216
52,540,657

60

)(65,146,247
)(7,033,412
156,487,911
)(2,959,242
)(122,327,257
3,666,142
4,995,396

)(949,469
6,686,730
-

)(65,146,247
)(7,033,412
156,487,911
)(2,959,242
)(123,276,726
10,352,872
4,995,396
45,600,211
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معلومات اضافية
أ) قائمة المركز المالي
لاير سعودي
 31ديسمبر 2020

الموجودات
النقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
أقساط التأمين المدينة ،صافي
ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات
تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين
غير مكتسبة
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
حق استخدام الموجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل (استثمارات
مربوطة بوحدات)
استثمارات متاحة للبيع
ضريبة موجودات مؤجلة ،صافي
ممتلكات ومعدات ،صافي
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية
المطلوب إلى/من عمليات التأمين/
عمليات المساهمين *
إجمالي الموجودات

 31ديسمبر 2019

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اإلجمالي

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اإلجمالي

187,639,558

137,406,667

325,046,225

87,046,426

61,819,191

148,865,617

132,882,715
404,388,790
74,029,044
501,314,767

11,208,061
-

144,090,776
404,388,790
74,029,044
501,314,767

69,793,539
420,586,277
70,535,901
432,328,207

2,696,665
-

72,490,204
420,586,277
70,535,901
432,328,207

57,566,257

43,298,714

-

43,298,714

57,566,257
103,362,771
12,903,209
3,730,142
524,059,821
146,709,437
9,527,586
-

257,772,154
5,825,970
60,000,000
1,572,445

)246,382,029 (246,382,029
720,167,326 1,911,732,068

-

103,362,771
12,903,209
3,730,142

152,377,585
26,919,550
6,776,228

-

152,377,585
26,919,550
6,776,228

524,059,821
404,481,591
5,825,970
9,527,586
60,000,000
1,572,445

538,113,858
141,316,089
8,018,780
-

244,163,411
6,961,507
20,000,000
1,485,295

538,113,858
385,479,500
6,961,507
8,018,780
20,000,000
1,485,295

19,970,113
)(19,970,113
357,096,182 1,977,141,041 2,631,899,394

2,334,237,223

المطلوبات
مصاريف مستحقه ومطلوبات أخرى
فائض متراكم مستحق الدفع
ذمم معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
مطلوبات عقود إيجار
احتياطي عجز األقساط
احتياطيات أقساط إضافي
مطلوبات مربوطة بوحدات
التزامات نهاية الخدمة للموظفين
الزكاة وضريبة الدخل
إيرادات مستحقة للبنك المركزي
السعودي
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة اإلصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي اكتواري اللتزامات
نهاية
الخدمة للموظفين
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
إجمالي حقوق الملكية

-

600,000,000
16,310,624
20,743,607
47,676,744

600,000,000
16,310,624
20,743,607
47,676,744

-

200,000,000
22,711,315
20,743,607
75,024,377

200,000,000
22,711,315
20,743,607
75,024,377

3,597,830
9,592,564
13,190,394

16,816,891
701,547,866

3,597,830
26,409,455
714,738,260

3,828,488
3,943,093
7,771,581

8,255,508
326,734,807

3,828,488
12,198,601
334,506,388

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

720,167,326 1,911,732,068

163,085,292
15,092,678
202,216,042
266,364,432
2,829,659
574,233,568
123,799,018
3,362,331
9,039,013
1,385,708
518,114,351
19,019,582
-

2,347,493
14,699,522

1,572,445
18,619,460 1,898,541,674

165,432,785
15,092,678
202,216,042
266,364,432
2,829,659
574,233,568
123,799,018
3,362,331
9,039,013
1,385,708
518,114,351
19,019,582
14,699,522

150,041,674
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442
5,784,231
11,731,333
1,369,320
535,415,117
16,847,898
-

443,891
28,432,189

1,485,295
1,572,445
30,361,375 1,969,369,460 1,917,161,134

357,096,182 1,977,141,041 2,631,899,394

*لم يتم إدراج هذه البنود في قائمة المركز المالي.
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150,485,565
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442
5,784,231
11,731,333
1,369,320
535,415,117
16,847,898
28,432,189
1,485,295
1,999,730,835

2,334,237,223

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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معلومات اضافية
ب) قائمة الدخل
لاير سعودي
 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020
عمليات المساهمين

عمليات التأمين

عملياتالتأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

عمليات المساهمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة تأمين مسندة خارجيا
أقساط إعادة تأمين مسندة محليا
مصاريف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات
مربوطة بوحدات
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التغيرات في حصة معيدي التأمين
من أقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة

674,731,117
)(233,697,568
)(1,844,048
)(14,484,569

-

674,731,117
)(233,697,568
)(1,844,048
)(14,484,569

1,011,666,001
)(302,757,400
)(5,811,262
)(4,041,069

-

1,011,666,001
)(302,757,400
)(5,811,262
)(4,041,069

1,242,769
425,947,701
142,333,898

-

1,242,769
425,947,701
142,333,898

1,169,709
700,225,979
)(18,275,995

-

1,169,709
700,225,979
)(18,275,995

)(49,014,814
519,266,785

-

)(49,014,814
519,266,785

3,466,442
685,416,426

-

3,466,442
685,416,426

عموالت إعادة التأمين
صافي اإليرادات

9,812,624
529,079,409

-

9,812,624
529,079,409

17,200,126
702,616,552

-

17,200,126
702,616,552

)(441,541,109
)(96,326,838
)(23,615,412

-

)(441,541,109
)(96,326,838
)(23,615,412

)(545,223,347
)(120,421,643
)(34,142,147

-

)(545,223,347
)(120,421,643
)(34,142,147

157,837,415

-

157,837,415

170,668,610

-

170,668,610

)(403,645,944

-

)(403,645,944

)(529,118,527

)(41,166,815

)(159,420,645

-

)(529,118,527

68,986,560
2,692,320

139,992,421
)(6,878,778

)(16,388

)(362,501

تكاليف و المصاريف االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
استردادات وإستحقاقات
مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخرى
المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
التغيرات في حصة معيدي التأمين من
مطالبات تحت التسوية
التغير في احتياطي عجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط
اإلضافي
التغيرات في مطالبات متكبدة ولم يتم
اإلبالغ عنها
التغيرات في حصة معيدي التأمين من
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
صافي المطالبات والمنافع األخرى
المتكبدة
التغير في المطلوبات المربوطة بوحدات
ربح غير محقق من االستثمارات
المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب الفحص واإلشراف
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
صافي دخل االكتتاب
(مصاريف)  /إيرادات أخرى
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
دخل استثمارات
إيرادات أخرى
إجمالي المصاريف األخرى
صافي (الخسارة)  /الدخل للسنة قبل
العائد ،الزكاة والضريبة
صافي الفائض المحول ‘إلى عمليات
المساهمين
صافي (الخسارة)  /الدخل للسنة بعد
العائد قبل الزكاة والضريبة
المحمل من الزكاة للسنة
الوفر ( /المحمل) من ضريبة الدخل
للسنة ،صافي
صافي (الخسارة)  /الدخل للسنة بعد
العائد ،الزكاة والضريبة

)(41,166,815
68,986,560
2,692,320

-

)(16,388

)(36,018,576

)(362,501
73,078,808

73,078,808
-

14,267,543

139,992,421
)(6,878,778

-

)(36,018,576

-

)(159,420,645

14,267,543

)(33,198,493

)(33,198,493

)(394,901,300
17,300,766

-

)(394,901,300
17,300,766

)(515,907,715
22,308,655

-

)(515,907,715
22,308,655

14,182,293
)(55,071,599
)(5,136,631
)(423,626,471

-

14,182,293
)(55,071,599
)(5,136,631
)(423,626,471

19,650,078
)(65,146,247
)(7,033,412
)(546,128,641

-

19,650,078
)(65,146,247
)(7,033,412
)(546,128,641

105,452,938

-

105,452,938

156,487,911

-

156,487,911

)(3,306,055
)(135,320,458
3,958,402
5,117,954
)(129,550,157

)(1,018,898
7,483,712
6,464,814

)(3,306,055
)(136,339,356
11,442,114
5,117,954
)(123,085,343

)(2,959,242
)(122,327,257
3,666,142
4,995,396
)(116,624,961

)(949,469
6,686,730
5,737,261

)(2,959,242
)(123,276,726
10,352,872
4,995,396
)(110,887,700

)(24,097,219

6,464,814

)(17,632,405

39,862,950

5,737,261

45,600,211

24,097,219

)(24,097,219

-

)(35,876,655

35,876,655

-

-

)(17,632,405
)(10,267,741

)(17,632,405
)(10,267,741

3,986,295
-

41,613,916
)(4,517,818

45,600,211
)(4,517,818

-

552,513

552,513

-

)(5,346,344

)(5,346,344

-

)(27,347,633

)(27,347,633

3,986,295

31,749,754

35,736,049
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
ج) قائمة الدخل الشامل
لاير سعودي
 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

)(27,347,633

)(27,347,633

عمليات التأمين
صافي (الخسارة)  /الدخل للسنة بعد
الزكاة والضريبة
الدخل الشامل االخر

-

عمليات التأمين

3,986,295

عمليات المساهمين

31,749,754

اإلجمالي

35,736,049

بنود التي لن يعاد تصنيفها في قائمة
الدخل في سنوات الحقة
-

إعادة قياس التزامات منافع
الموظفين – مكافآة نهاية
الخدمة

)(230,658

-

)(230,658

3,287,651

-

3,287,651

بنود التي يمكن إعادة تصنيفها
لقائمة الدخل في سنوات الحقة
استثمارات متاحة للبيع:
 صافي التغير في القيمة العادلة ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغييرفي القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
التسوية
ناقص :صافي الدخل العائد لعمليات
التأمين
اجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل
للسنة

5,649,471

10,249,433

15,898,904

8,883,051

16,369,538

25,252,589

)(599,827
4,818,986

)(1,088,223
)(18,186,423

)(1,688,050
)(13,367,437

)(943,150
15,213,847

)(1,738,019
46,381,273

)(2,681,169
61,595,120

-

)(3,986,295

)(13,367,437

57,608,825
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معلومات اضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية
لاير سعودي
 31ديسمبر 2020
عمليات التأمين
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة قبل التخصيص
والزكاة وضريبة دخل
تعديالت لبنود غير نقدية وبنود أخرى:
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء حق استخدام موجودات
إطفاء عالوة االستثمارات
(عكس)  /مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
ألرصدة إعادة التأمين المدينة
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ألقساط
التأمين المستحقة ومبالغ مشطوبة
مخصص التزامات مكافأة نهاية الخدمة
خسارة( /أرباح) غير محققة عن استثمارات
مربوطة بوحدات
تكلفة تمويل مطلوبات إيجار
حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين*

عمليات المساهمين

 31ديسمبر 2019
اإلجمالي

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

اإلجمالي

-

)(17,632,405

)(17,632,405

3,986,295

41,613,916

45,600,211

3,257,176
3,046,086
646,813

-

3,257,176
3,046,086
646,813

2,125,362
3,073,302
264,615

343,746

2,125,362
3,073,302
608,361

)(1,375
)(3,950

-

)(1,375
)(3,950

606,148
)(33,075

-

606,148
)(33,075

2,735,966
4,122,027

-

2,735,966
4,122,027

2,320,486
4,953,653

-

2,320,486
4,953,653

)(14,182,293
472,439
)(24,097,219
)(24,004,330

24,097,219
6,464,814

)(14,182,293
472,439
)(17,539,516

)(19,650,078
462,238
35,876,655
33,985,601

)35,876,655
6,081,007

)(19,650,078
462,238
40,066,608

)(3,491,768
13,461,521
49,014,814
)(68,986,560

-

)(3,491,768
13,461,521
49,014,814
)(68,986,560

511,391
)(14,003,005
)(3,466,442
)(139,992,421

-

511,391
)(14,003,005
)(3,466,442
)(139,992,421

التزامات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
الفائض المدفوع لحملة الوثائق
زكاة وضريبة الدخل المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة
التشغيلية

)(14,267,543
14,016,341
28,236,330
)(63,089,175
13,043,617
6,616,919
)(142,333,898
)(4,518,114
)(17,300,766
41,166,815
36,018,576
)(2,692,320
16,388
)(139,093,153
)(2,181,001
)(594,788
-

)(8,511,396
1,903,602
)(142,980
)(24,000,408

)(14,267,543
14,016,341
28,236,330
)(71,600,571
14,947,219
6,616,919
)(142,333,898
)(4,518,114
)(17,300,766
41,166,815
36,018,576
)(2,692,320
16,388
)(139,236,133
)(2,181,001
)(594,788
)(24,000,408

33,198,493
82,743
41,302,249
-23,840,926
25,018,836
50,873,380
18,275,995
)(261,507
)(22,308,655
159,420,645
)(73,078,808
6,878,778
362,501
92,958,848
)(1,568,453
)(643,702
-

2,546,921
107,081
8,735,009
)(5,571,134

33,198,493
82,743
41,302,249
)(21,294,005
25,125,917
50,873,380
18,275,995
)(261,507
)(22,308,655
159,420,645
)(73,078,808
6,878,778
362,501
101,693,857
)(1,568,453
)(643,702
)(5,571,134

)(141,868,942

)(24,143,388

()166,012,330

90,746,693

3,163,875

93,910,568

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إلى استثمارات متاحة للبيع
متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
دفعات لشراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

3,950
)(4,765,982
)(4,762,032

)(30,000,000
26,250,000
)(3,750,000

)(30,000,000
26,250,000
3,950
)(4,765,982
)(8,512,032

)(22,491,134
5,000,000
33,075
)(5,573,789
)(23,031,848

)(30,652,614
18,687,500
)(11,965,114

)(53,143,748
23,687,500
33,075
)(5,573,789
)(34,996,962

250,118,445
)(2,894,339
-

)(250,118,445
)(40,000,000
)(6,400,691
400,000,000

()2,894,339
)(40,000,000
)(6,400,691
400,000,000

)(25,208,395
)(3,182,527
-

25,208,395
-

)(3,182,527
-

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم معيدي التأمين المدينة
أقساط التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم
يتم اإلبالغ عنها
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
استثمارات مربوطة بوحدات
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عمولة معيدي التأمين غير مكتسبة
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
احتياطي عجز األقساط
احتياطيات أقساط إضافي

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مطلوب من /إلى (عمليات التأمين /عمليات المساهمين)*
مطلوبات عقود إيجار مدفوعة
زيادة في واديعة النظامية
تكلفة المعامالت المتعلقة بزيادة رأس المال
زيادة رأس المال
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة
التمويلية
صافي التغير في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة
معلومات غير نقدية:
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
إعادة قياس التزامات منافع الموظفين–
مكافآة نهاية الخدمة
ضريبة دخل مؤجلة

247,224,106

103,480,864

350,704,970

)(28,390,922

25,208,395

)(3,182,527

100,593,132

75,587,476

176,180,608

39,323,923

16,407,156

55,731,079

87,046,426

61,819,191

148,865,617

47,722,503

45,412,035

93,134,538

187,639,558

137,406,667

325,046,225

87,046,426

61,819,191

148,865,617

)(5,649,471

)(10,249,433

)(15,898,904

)(8,883,051

)(16,369,538

)(25,252,589

230,658
599,827

1,088,223

230,658
1,688,050

)(3,287,651
943,150

1,738,019

)(3,287,651
2,681,169

* لم يتم تضمين هذه البنود في قائمة التدفقات النقدية.
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أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض ارقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية .

 .32الموافقة على القوائم المالية
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  8شعبان 1442هـ (الموافق  21مارس .)2021
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