
 شركة التعاونية للتأمين

( شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية الموحدة  

 ينالحسابات المستقل يوتقرير مراجع

م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



 

 شركة التعاونية للتأمين  

 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 الصفحة  الفهرس 

  

 4 – 1 الحسابات المستقلينمراجعي تقرير 

  

  5 قائمة المركز المالي الموحدة 

  

 6 قائمة الدخل الموحدة  

  

 7 قائمة الدخل الشامل الموحدة  

  

 8 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

  

 10 -  9 قائمة التدفقات النقدية الموحدة  

  

 68 – 11 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 

 











شركة التعاونية للتأمين   

 ( شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة 

م 2021ديسمبر  31كما في 

. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة( 40)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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ديسمبر  31

م 2021

ديسمبر 31

م 2020

بآالف الرياالت السعودية إيضاحات 

الموجودات 

14125,000125,000 وديعة نظامية 

3,0502,774 دخل مستحق من الوديعة النظامية 

4236,970191,851 ومعدات وموجودات حق االستخدام، بالصافي ممتلكات 

516,6277,708 موجودات غير ملموسة 

660,85062,138 عقارات استثمارية 

789,55685,319 استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

10583,726776,263 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

93,780,5983,134,932 مرابحة  /ودائع مضاربة 

7,50112,723 أقساط فائض خسارة مؤجلة 

11127,951134,724 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

11329,243289,784حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها 

111,762,3241,962,570 التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي 

11717,382683,698 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة 

82,370,9433,018,566 استثمارات متاحة للبيع 

133,222,0013,480,553 ذمم مدينة، صافي 

2811,0292,397 إيرادات استثمار مستحقة 

151,188,266445,794 نقد وما في حكمه

14,633,01714,416,794إجمالي الموجودات 

المطلوبات 

3,0502,774 إيرادات مستحقة على الوديعة النظامية   

16258,163252,086 توزيعات الفائض الدائنة    

18142,110134,990 المنافع المحددة  التزام   

401,998--22 قروض قصيرة األجل    

20415,023346,224 زكاة مستحقة   

3,3723,544 احتياطي أنشطة تكافل    

111,770,2411,549,350 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها    

112,400,7292,516,652 إجمالي مطالبات تحت التسوية      

1130,27752,401 احتياطي عجز أقساط التأمين    

1142,28937,538 دخل عمولة غير مكتسب   

1,729,527 17985,395مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى    

115,031,2654,319,378 إجمالي أقساط غير مكتسبة    

503,409254,559 أرصدة معيدي التأمين الدائنة    

8,6306,411 توزيعات أرباح مستحقة    

11,607,432 11,593,953إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية 

211,250,0001,250,000 رأس المال   

231,197,4951,144,183 احتياطي نظامي    

8152,51389,536و 7 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات    

( 20,261)( 20,096)18إعادة قياس التزامات المنافع المحددة    

459,152345,904 أرباح مبقاة   

3,039,0642,809,362إجمالي حقوق الملكية 

14,416,794 14,633,017إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

36االلتزامات المحتملة 

   الخميس عبدالرحمن عبدالعزيز 

 عضو مجلس إدارة 

كردي  خالد عمرو

 المالي الرئيس التنفيذي 

البوق حسن عبدالعزيز 

 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين   

( شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الدخل الموحدة  

م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 .الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( 40)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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م 2020م 2021

بآالف الرياالت السعودية إيضاحات 

 اإليرادات 

1110,218,6069,061,768إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

( 95,769)( 78,906)11 محلي -إعادة التأمين المسند 

( 1,382,577)( 1,515,582)11 دولي -إعادة التأمين المسند 

( 22,184)( 20,719) أقساط فائض الخسارة 

4,4666,667 إيرادات رسوم من التكافل 

8,607,8657,567,905 صافي األقساط المكتتبة 

( 493,259)( 711,887) التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة 

( 32,261)33,684إجمالي األقساط غير المكتسبة التغيرات في حصة معيدي التأمين من 

7,929,6627,042,385 صافي األقساط المكتسبة 

11132,294116,726 عموالت إعادة التأمين  

6,2696,889 إيرادات اكتتاب أخرى 

8,068,2257,166,000 إجمالي اإليرادات 

 االكتتاب  ومصاريفتكاليف 

6,750,8806,876,704 إجمالي المطالبات المدفوعة  

13,16257,736 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 

( 1,127,381)( 347,397) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

116,416,6455,807,059 األخرى المدفوعة   والمزاياصافي المطالبات  

( 1,168,239)( 115,923) المطالبات تحت التسوية التغيرات في إجمالي 

200,2461,137,876 التغييرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية 

( 376,234)220,891 التغيرات في احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها 

37,940( 39,459)المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من 

49,571( 22,124) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

6,660,2765,487,973 األخرى المتكبدة  والمزاياصافي المطالبات  

( 1,462)( 172) التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل 

11350,263390,387 التأمين وثائق  اكتتابتكاليف 

137,541129,953 اكتتاب أخرى  مصاريف

2462,861142,535 توزيعات حصة التأمين

7,210,7696,149,386 االكتتاب  ومصاريفإجمالي تكاليف 

857,4561,016,614 صافي دخل االكتتاب 

 إيرادات تشغيلية أخرى( / مصاريف)

( 628,162)( 746,268)26 عمومية وإدارية  مصاريف

( 49,199)( 39,891)13 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

25284,185208,792 إيرادات استثمار، صافي 

( 4,812)-- االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

6,792( 1,616) إيرادات أخرى، صافي (/ مصاريف)

( 466,589)( 503,590) التشغيلية األخرى المصاريفإجمالي 

353,866550,025 صافي الربح التشغيلي 

718,60215,044، صافي ستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةالاالحصة في الربح من 

372,468565,069 لمساهمينل  التخصيص قبلصافي ربح السنة 

( 50,610)( 22,330) صافي ربح السنة العائد إلى عمليات التأمين

350,138514,459 صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة 

( 121,129)( 83,578)20 مصروف الزكاة للسنة 

266,560393,330 المساهمين بعد الزكاة صافي ربح السنة العائد إلى 

 ربحية السهم 

272.133.15 ( بالريال السعودي)ربحية السهم األساسية والمخفضة 

125,000,000125,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

 الخميس  عبدالرحمن عبدالعزيز  

 عضو مجلس إدارة 

 عمرو خالد كردي 

المالي التنفيذيالرئيس 

عبدالعزيز حسن البوق

 يالرئيس التنفيذ



شركة التعاونية للتأمين  

(شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة( 40)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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م 2020م 2021

بآالف الرياالت السعودية إيضاحات 

266,560393,330السنة العائد إلى المساهمين بعد الزكاة صافي ربح 

: الدخل الشامل اآلخر

 : يعاد تحويلها مرة أخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في سنوات الحقةلن 

(5,721)18165المنافع المحددة  التزامإعادة قياس 

 : سيعاد تحويلها مرة أخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في سنوات الحقة 

:  استثمارات متاحة للبيع
(27,884)8205,609صافي التغير في القيمة العادلة   - 

(49,298)( 141,957)8 صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة  - 

في شركات مستثمر فيها  لالستثماراتالحصة من الخسارة الشاملة األخرى 

7 بطريقة حقوق الملكية 
(675 )

(754)

309,673  329,702إجمالي الدخل الشامل للسنة  

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

 عضو مجلس إدارة 

 عمرو خالد كردي 

المالي الرئيس التنفيذي 

عبدالعزيز حسن البوق

 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين   

 (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة( 40)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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رأس المال 

االحتياطي  

النظامي 

احتياطي  

القيمة العادلة  

لالستثمارات 

إعادة قياس  

التزامات المنافع  

اإلجمالي المبقاة األرباح  المحددة 

بآالف الرياالت السعودية إيضاحات 

31,2402,499,689( 14,540)1,250,0001,065,517167,472 م  2020يناير  1الرصيد في 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى المساهمين بعد صافي ربح السنة  

393,330393,330--------   الزكاة

المنافع   التزامات  على  اكتوارية  خسائر 

( 5,721)--( 5,721)------18 المحددة 

لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات 

( 27,884)----( 27,884)----8المتاحة للبيع 

( 49,298)----( 49,298)----8 المبلغ المحول إلى قائمة الدخل الموحدة 

من   اآلخر الحصة  الشامل  الدخل 

فيها  مستثمر  شركات  في  لالستثمارات 

( 754)----( 754)----7 بطريقة حقوق الملكية 

إلى  العائد  للسنة  الشامل  الدخل  إجمالي 

393,330309,673( 5,721)( 77,936)----المساهمين 

--( 78,666)----78,666-- النظامي االحتياطي المحول إلى 

345,9042,809,362( 20,261)1,250,0001,144,18389,536م 2020ديسمبر  31الرصيد في 

345,9042,809,362( 20,261)1,250,0001,144,18389,536 م  2021يناير  1الرصيد في 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

السنة ربح  المساهمين   صافي  إلى  العائد 

266,560266,560-------- بعد الزكاة 

المنافع االرباح  ا التزامات  من  كتوارية 

165--165------18 المحددة 

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

205,609---- 205,609----8المتاحة للبيع 

( 141,957)----( 141,957)----8 الموحدة المبلغ المحول إلى قائمة الدخل 

اآلخر  الشامل  الدخل  من  الحصة 

لالستثمارات في شركات مستثمر فيها  

( 675)----( 675)----7 بطريقة حقوق الملكية 

إلى  العائد  للسنة  الشامل  الدخل  إجمالي 

62,977165266,560329,702----المساهمين 

( 100,000)( 100,000)--------21 توزيعات أرباح 

--( 53,312)----53,312-- النظامي االحتياطي المحول إلى 

459,1523,039,064( 20,096)1,250,0001,197,495152,513م2021ديسمبر  31الرصيد في 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

 عضو مجلس إدارة 

 عمرو خالد كردي 

المالي الرئيس التنفيذي 

عبدالعزيز حسن البوق

 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين   

(شركة مساهمة سعودية)

   قائمة التدفقات النقدية الموحدة

م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 .الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( 40)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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م 2020م 2021
بآالف الرياالت السعودية  إيضاحات 

 : األنشطة التشغيلية
350,138514,459 صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة 

 : تسويات للبنود غير النقدية
50,610  22,330 العائد إلى عمليات التأمين صافي الربح 

627,29929,445و 4 استهالك 
 1,057 55,019 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 1339,89149,199 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
( 163,302)( 146,047) دخل توزيعات األرباح والعموالت 

( 54,110) ( 141,957) الربح من بيع استثمارات  
 4,812-- االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

1,998 4,374 تكلفة تمويلية 
( 15,044) ( 18,602)7بطريقة حقوق الملكية، صافي  في شركات مستثمر فيهاالحصة في الربح من االستثمارات 

 1820,33314,255 المنافع المحددة مخصص التزامات 
162,778 433,379

 : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
( 532,351)190,104 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

( 5,009)  5,222 أقساط فائض خسارة مؤجلة 
( 13,879)  6,773 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

 200,2461,137,876 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
 37,940( 39,459)حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها 

 32,261( 33,684) حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة 
( 2,033,858)218,661 ذمم مدينة، صافي 

( 269,261) 248,850 أرصدة معيدي التأمين الدائنة 
711,887493,259 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

( 5,785)  4,751 دخل عمولة غير مكتسب 
( 1,168,239) ( 115,923) إجمالي مطالبات تحت التسوية 

( 376,234) 220,891 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
 49,571( 22,124) احتياطي عجز أقساط التأمين 

( 1,462) ( 172) احتياطي أنشطة تكافل 
 727,848( 791,281) مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

967,520 (1,493,944 )
( 30,459)(  14,779) زكاة مدفوعة خالل السنة  

( 6,110)( 16,253) مدفوع لحاملي وثائق التأمين فائض 
( 14,466)(  13,048)18 المدفوع من التزامات المنافع المحددة 

( 1,544,979)923,440األنشطة التشغيلية ( المستخدمة في)/صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 : األنشطة االستثمارية
 2,180,756 81,726,137 استثمارات متاحة للبيع المتحصل من بيع 

( 2,470,208) ( 872,905)8 شراء استثمارات متاحة للبيع 
 10,697,416 97,221,957 المرابحة  /ودائع المضاربة المتحصل من استحقاق 

( 10,292,972)( 7,867,623)9 المرابحة  /إيداع في ودائع المضاربة
167,238      137,415 مستلم الدخل توزيعات األرباح والعموالت 

 713,69020,241توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
( 13,454)(  14,780)4 شراء ممتلكات ومعدات 

( 4,794) ( 13,938)5 شراء موجودات غير ملموسة 
329,953284,223 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 : األنشطة التمويلية
400,000-- المتحصل من قروض قصيرة األجل 

--( 400,000) المسدد من قروض قصيرة األجل 
--( 97,781) توزيعات أرباح مدفوعة 

--( 5,746) تكاليف تمويل مدفوعة 
--( 7,394) المسدد من التزامات عقود إيجار 

400,000( 510,921)الناتجة من األنشطة التمويلية (/ المستخدمة في )صافي التدفقات النقدية 

( 860,756) 742,472صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة 
15445,7941,306,550 نقد وما في حكمه في بداية السنة 

445,794 151,188,266 نقد وما في حكمه في نهاية السنة 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
 عضو مجلس إدارة 

 عمرو خالد كردي 
المالي الرئيس التنفيذي 

عبدالعزيز حسن البوق
 الرئيس التنفيذي



شركة التعاونية للتأمين   

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة  (یتبع)
للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر  

2021م 

 .الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( 40)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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م 2021 م 2020   

 بآالف الرياالت السعودية  إيضاحات 

 : معلومات إضافية غير نقدية 

(77,182) 863,652التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

(754) ( 675)7 حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  

(5,721) 18165من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة ( خسارة) /ربح

--( 56,350) 4 إثبات موجودات حق االستخدام 

--1753,917 إثبات التزامات عقود اإليجار 

إعادة التصنيف إلى استثمارات متاحة للبيع من استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  

10,250-- 8و 7الملكية  

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
 عضو مجلس إدارة 

 عمرو خالد كردي 
المالي الرئيس التنفيذي 

عبدالعزيز حسن البوق
 التنفيذيالرئيس 
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عام  .1

شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي  "(  الشركة)"شركة التعاونية للتأمين  إن  

إن عنوان  .  1010061695بموجب السجل التجاري رقم  (  م1986يناير    18الموافق  )هـ  1406جمادى األولى    8وُسجلت بتاريخ    5/رقم م

 . ، المملكة العربية السعودية11632الرياض  -  86959حي الربيع، ص ب (  التخصصي)طريق الثمامة :  المركز الرئيسي للشركة هو 

يتمثل .  ل التي تشتمل على أنشطة إعادة التأمين والوكاالت يتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعما

ن  النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات التأمين الصحي وتأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين ضد الحرائق والتأمين الهندسي وتأمي 

 . وادثالطاقة وتأمين الطيران وتأمين التكافل والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الح

التعاوني  (هـ1424جمادى اآلخرة    2الموافق  )م  2003يوليو    31بتاريخ   التأمين  نظام مراقبة شركات  تم إصدار  التأمين)،  بموجب  (  نظام 

المعروف سابقاً باسم )، أصدر البنك المركزي السعودي (م2004ديسمبر    1الموافق  )هـ  1425شوال    18وفي  (.  32/م )المرسوم الملكي رقم  

باعتباره الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، ترخيصاً للشركة لممارسة  ( مؤسسة النقد العربي السعودي 

 . أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية

م بتعديل عقد تأسيسها بحيث 2004يناير    20وقد قامت الشركة في  .  مويل لعمليات التأمين كما هو مطلوبوتدير الشركة األعمال وتقدم الت 

 .منحت الصالحية لمجلس اإلدارة لتحديد الطريقة التي يتم بموجبها التصرف في فائض عمليات التأمين

م حسب الالئحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي 2004مارس    20وقد اعتمد مجلس اإلدارة توزيع فائض عمليات التأمين السنوي بتاريخ 

على حاملي وثائق   %10من فائض عمليات التأمين السنوي وتوزيع النسبة المتبقية البالغة    %90السعودي وذلك بحصول المساهمين على نسبة  

 . وسيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. التأمين

.  الزميلة التاليةالشركات إن الشركة لديها الشركة التابعة و

اسم الشركة  
 الشركات الزميلة /التابعة 

رقم السجل  
 التجاري 

تاريخ السجل  
 حصة الملكية التجاري 

نهاية السنة  
 األنشطة الرئيسية  المالية 

 الشركة التابعة   

وتقديم  التقنيةتطوير الحلول القائمة على  ديسمبر  31  % 100 م 2020يوليو  21 1010644057 شركة تيجان الخليج 

الخدمات االستشارية ألعمال التأمين والرعاية  

وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية  .  الصحية

كما سيتم إعداد القوائم . م2020في أغسطس 

المالية األولى للشركة للسنة التي تنتهي في  

 . م2021ديسمبر  31

 الشركات الزميلة   

تمر عبر التأمين على جميع المركبات التي  ديسمبر  31  % 50 م 1986مايو  12 1- 17337   الشركة المتحدة للتأمين

جسر الملك فهد وفقاً لقانون شركات التأمين  

.البحريني

شركة وصيل لنقل  

المعلومات اإللكترونية 

الربط القائم على اإلنترنت وخدمات   ديسمبر  31 % 45 م 2003أبريل  15 1010186558

المعلومات وإمكانيات التجارة اإللكترونية بين 

. الشركات لسوق التأمين الصحي

"(.  المجموعة"يشار إليهما معاً بـ )التابعة لها  ة تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من الشركة والشرك
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أسس اإلعداد  .2

 بيان االلتزام  (أ

للشركة   الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  السعودية  تم  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  واإلصدارات  وفقاً  والمعايير 

السعودية ونظام  العربية  المملكة  في  به  المعمول  الشركات  نظام  مع  والمحاسبين، وتماشياً  للمراجعين  السعودية  الهيئة  الصادرة من  األخرى 

 . الشركة األساسي

نف األرصدة التالية بصفة عامة كغير  ومع ذلك، تص.  غير متداول  /ال يتم عرض قائمة المركز المالي الموحدة باستخدام التصنيف إلى متداول 

الوديعة النظامية، والدخل المستحق من وديعة نظامية، والمعدات والممتلكات، وموجودات حق االستخدام، والموجودات غير الملموسة، :  متداولة

الالشركات  ال والعقارات االستثمارية، واالستثمارات في   الملكية، والتزامات  منافع المحددة، والعائد المستحق من  مستثمر فيها بطريقة حقوق 

 . ويتم تصنيف جميع البنود األخرى للقوائم المالية على أنها متداولة.  وديعة نظامية

وفقاً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، .  بعرض قائمة مركزها المالي الموحدة بالترتيب حسب درجة السيولةتقوم الشركة  

لذلك   المالية الموحدة وفقاً  القوائم  التأمين وعمليات المساهمين وتعرض  يتم تسجيل  (.  32إيضاح  )تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات 

ويتم تحديد أساس توزيع المصروفات  .  اصة بذلك النشاط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخ

 . المتعلقة بالعمليات المشتركة واعتمادها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة

لتأمين تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة لعمليات ا

حول القوائم المالية الموحدة كمعلومات مالية إضافية وذلك التزاماً بمتطلبات وتوجيهات    32ت المساهمين المعروضة في اإليضاح رقم  وعمليا

وتتطلب الالئحة التنفيذية  .  الالئحة التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي وهي غير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

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

مين  وعليه، فإن قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية المعدة لعمليات التأ.  المساهمين

يات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات والدخل الشامل أو الخسائر من العمليات وعمل

 .المعنية

أمين مع تلك عند إعداد القوائم المالية الموحدة على مستوى الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات الت 

إن .  ويتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج.  المتعلقة بعمليات المساهمين

 . مماثلة السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف

أسس القياس   (ب

االستثمار في الشركات  يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع، و

استنا المحددة  المنافع  والتزامات  الملكية،  بطريقة حقوق  المحاسبة عنها  يتم  والتي  الملكية  بطريقة حقوق  فيها  التقييم المستثمر  أساليب  إلى  داً 

 . االكتواري

عملة العرض والنشاط  (ج

كما يتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة  .  يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل أيضاً عملة النشاط للشركة 

 . بالريال السعودي ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك

 المالية السنة  (د

.ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في تتبع الشركة 

 موسمية العمليات (   هـ

مين بخالف الموسمية العادية في أعمال التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، ليس هناك أي تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأ

 . بالشركة
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 (يتبع)أسس اإلعداد .     2

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  (و

القوائم   إعداد  عن يتطلب  واإلفصاح  المسجلة  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  التي  واألحكام  التقديرات  استخدام  الموحدة،  المالية 

وبالرغم من أن  . الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة، ومبالغ اإليرادات والمصروفات المدرجة خالل السنة 

األحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه  إعداد هذه التقديرات و

 . التقديرات

ي يتوقع يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالستناد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والت 

 . أن تكون معقولة حسب الظروف ب 

والمصادر    عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، كانت األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة 

باإلضافة إلى ذلك، .  م2020ديسمبر    31الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك المطبقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

-نتيجة لجائحة كوفيد   قامت اإلدارة بالتحقق من المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات والتي تم اإلفصاح عنها في آخر قوائم مالية سنوية

 . وستستمر اإلدارة في إجراء تقييم للوضع وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير المستقبلية. 19

: وفيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

 المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن  .1

لمستو  نظراً  للشركة  أهمية  األكثر  المحاسبي  التقدير  التأمين  عقود  بموجب  المقدمة  المطالبات  عن  الناتجة  النهائية  المطلوبات  تقدير  ى  يعد 

وهناك العديد من مصادر عدم .  ئية غير مؤكدةالموضوعية في تقدير مدى تأثير المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها والتي ما تزال نتيجتها النها 

ينبغي إعداد تقديرات في نهاية . التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير المطلوبات التي ستدفعها الشركة في النهاية مقابل هذه المطالبات

الن  وللتكلفة  المبلغ عنها  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  التكلفة  التقرير لكل من  المبلغ عنهافترة  المتكبدة وغير  للمطالبات  المتوقعة  وتُقدر  .  هائية 

ويجري في نهاية كل فترة  .  المطلوبات الناتجة عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة

.كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصصتقرير إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من مدى 

حادث  ويعد مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن ال

اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك    إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل.  المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي

 .  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية

يتع فيما  بتعيين خبير اكتواري مؤهل يساعد في عملية الفحص وتقديم التوصيات  المتوقعة واحتياطيات  قامت الشركة  النهائية  بالمطالبات  لق 

وسجلت الشركة االحتياطيات بناًء على توصية الخبير االكتواري المعين وهو خارجي ومستقل عن الشركة في الوقت  .  المطالبات المرتبطة بها

واسع من الطرق مثل طريقة شين الدر و طريقة  ويُستخدم نطاق  .  وقد استخدم الخبير االكتواري الُمعين عدة طرق لتحديد هذه المطالبات.  الحالي

كما استخدم الخبير االكتواري أسلوب  .  فيرغسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبير االكتواري لتحديد هذه المخصصات  - بورنهيتر

ن هذه الطرق األساسية مجموعة  وتنطوي تحت كل طريقة م.  التجزئة في تحليل التكلفة لكل عضو لكل سنة بخصوص أعمال التأمين الصحي

 . من االفتراضات الضمنية وغير الضمنية تتعلق بمبلغ التسوية وأنماط تسوية المطالبات 

والتي تستند إلى نسبة الخسارة  . إن تقدير عجز أقساط التأمين يتأثر بشكل كبير بعدد من االفتراضات التي تتعلق باألحداث والظروف المستقبلية

المكتتبةالمجمعة   التأمين  بوثائق  المرتبطة  المخاطر  المنتهي من  للجزء غير  الخبير  .  المتوقعة  يأخذ  المتوقعة،  الخسارة  نسبة  إلى  وللوصول 

الجزء   االكتواري الخارجي المعين للشركة الفريق االكتواري للشركة في االعتبار العالقة بين المطالبات وأقساط التأمين والمتوقع تطبيقها على 

تياطي  لمكتسب من المخاطر المرتبطة بوثائق التأمين المكتتبة ودرجة التأكد في نهاية الفترة المالية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتكوين احغير ا

 .عجز في أقساط التأمين

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع  .2

الموجودات المالية المتاحة للبيع إذا كان هناك انخفاض جوهري أو دائم في القيمة العادلة للموجودات  تقوم الشركة بتحديد االنخفاض في قيمة  

بالنسبة لصناديق األسهم االستثمار، تعد .  إن تحديد ما إذا كان االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب استخدام أحكام.  المالية المتاحة للبيع عن التكلفة

وعند القيام بهذا الحكم، .  من التكلفة األصلية جوهرياً وفقاً لسياسة الشركة %30انخفاضاً دائماً ويعتبر االنخفاض بنسبة شهراً فما فوق  12فترة 

الصناعة  وأداء  فيها  للمستثمر  المالي  السهم والوضع  العادية في سعر  التقلبات  بينها أخرى  أمور أخرى من  لعد  تقييماً  أيضا  الشركة  تجري 

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بمراجعة سندات الديون  .  ات في التقنية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتمويليةوالقطاعات والتغير

.الخاصة بها والمصنفة كمتاحة للبيع لتقييم ما إذا كانت قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة    .3

ي قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليالً موضوعيا على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة  يتم تكوين مخصص لالنخفاض ف

وتعد الصعوبات المالية الهامة التي تواجه المدين واحتمالية إفالسه أو إعادة هيكلته مالياً  .  المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة

.ي السداد من المؤشرات على االنخفاض في قيمة الذمم المدينةوكذلك العجز والتأخر ف
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 (يتبع)أسس اإلعداد .     2

( يتبع )األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( و

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .4

يتم تقدير القيمة . لألوراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرةتستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى األسعار المعروضة 

 . ثلةالعادلة للبنود المحملة بعمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر متما

باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم عند عدم وجود سوق نشطة أو عند عدم وجود أسعار  ويتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  

ووفي  . وفي هذه الحاالت، تُقدر القيم العادلة من البيانات القابلة للمالحظة فيما يتعلق بأدوات مالية مماثلة أو باستخدام النماذج الحسابية. معلنة

مثل  )وفي حالة استخدام أساليب التقييم . لمالحظة في السوق، فيتم تقديرها استناداً إلى االفتراضات المالئمةحالة عدم توفر المدخالت القابلة ل

ً (  النماذج الحسابية يتم المصادقة على كافة طرق التسعير قبل استخدامها، ويتم .  لتحديد القيمة العادلة، فإنه يتم تفعيلها، والتحقق منها دوريا

وبقدر المستطاع، تستخدم النماذج الحسابية القابلة للمالحظة  .  المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنةمعايرتها للتأكد بأن  

االئتمان   المجاالت مثل مخاطر  فإن  الطرف اآلخر )فقط، ومع ذلك،  بالشركة ومخاطر  الخاصة  االئتمان  والتقلبات واالرتباطات  (  مخاطر 

 .  لمعلومات عن القيمة العادلة لألدوات المالية 30راجع إيضاح .  يراتتتطلب من اإلدارة إجراء تقد

على المخصصات الفنية 11ومجلس الضمان الصحي التعاوني المادة  19- تأثير كوفيد .5

يمثل جائحة نظراً النتشاره السريع (  19  - كوفيد  )م أن تفشي فيروس كورونا  2020مارس    11لقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في   •

.  وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .  ي جميع أنحاء العالمف

حيث نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  .  اتخذت جميع الحكومات على مستوى العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس

 . أصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى المملكةإغالقاً للحدود، و

تعطل األسواق العالمية حيث شهدت العديد من المناطق الجغرافية موجات متعددة من    "(19- كوفيد)"ال تزال جائحة فيروس كورونا   •

العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على  

تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح  ومع ذلك، فقد  .  السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة

 .م2021أكتوبر  17عالوة على ذلك، تم تخفيف متطلبات التباعد االجتماعي اعتباراً من .  على تفشي الفيروس حتى اآلن

كما هو الحال  .  السيارات كما هو مبين أدناهفي مجال أعمال التأمين الصحي والتأمين على    19- ويظهر التأثير الرئيسي لجائحة كوفيد •

الهامة والتطور السريع للوضع وعدم التأكد المحيطة بمدة وشدة   التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى األحكام  تقدير، فإن  مع أي 

ر المؤكدة أمراً اجتهادياً، وستستمر ويعد تأثير هذه البيئة االقتصادية غي .  الجائحة، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة

 . الشركة بإجراء إعادة تقييم وضعها ومدى التأثير المرتبط بتلك الجائحة على أساس منتظم

االحتياطيات الفنية للتأمين الصحي 

د في استناداً إلى تقييم اإلدارة، ترى اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين قد ساع

بشكل رئيسي مطالبات العالج  )وقد شهدت الشركة أثناء فترة اإلغالق انخفاضاً في المطالبات الطبية المبلغ عنها  .  سلبيالحد من أي تأثير  

م  2020يونيو    21ومع ذلك، فقد شهدت الشركة عقب رفع اإلغالق منذ  .  المطالبات  حجمفي    انخفاضنتج عنه  (  االختيارية وغير المزمنة

 .ارتفاعاً في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة فيما يتعلق بالتأخير في معالجتها

بشأن اإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار ذات الصلة    895م التعميم رقم  2020ديسمبر    17أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني في  

المادة   المطالبات  .  11بتنفيذ  التأمين عن  فاتورة لشركات  اتباع هذه اإلجراءات، من إصدار  الحكومية اآلن، من خالل  المنشآت  وستتمكن 

ووفقاً لتعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني، ستشمل البروتوكوالت واإلجراءات  .  صر من الجهات المؤمن عليهاالمتكبدة عن بعض عنا

كما سيشمل جميع حاالت الطوارئ لجميع الوثائق السارية اعتباراً من  .  م2021  يناير  1الجديدة جميع الوثائق الجديدة والمجددة اعتباراً من  

. م2021يناير  1
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 (يتبع)اإلعداد  أسس.    2  

( يتبع )األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      ( و

االحتياطيات الفنية لتأمين السيارات 

برقم  2020مايو    8أصدر البنك المركزي السعودي بتاريخ  ، فقد  19- في مواجهة جائحة كوفيد إلى جميع "(  التعميم)"  189م تعميماً 

التعميم شركات التأمين، من جملة أمور أخرى، بتمديد فترة سريان    طالبوقد  .  العاملة في المملكة العربية السعوديةشركات التأمين  

ق جميع الوثائق الحالية للتأمين على السيارات بالتجزئة لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع الوثائ 

 . يارات بالتجزئة في غضون شهر واحد من ذلك التعميمالجديدة للتأمين على الس

كما ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وتبين لها أن الشركة تعتبر أن تمديد 

حتياطي عجز أقساط التأمين، كأسجل  وي جديدة    وثائقبمثابة    خالل فترة الشهرين المحددة يعتبرالوثائق القائمة للتأمين على السيارات  

للشركة اختبار كفاية المطلوبات باستخدام التقديرات الحالية    أجرى الخبير االكتواري.  شهرينلمدة ممتدة لاستناداً إلى المطالبات المتوقعة  

ألعمال التأمين على السيارات ولم يتم تسجيل أي مطلوبات إضافية    مفصلللتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين على مستوى  

 . م2021ديسمبر  31كاحتياطي عجز أقساط تامين كما في 

شهراً وفقاً للسياسة    14مكتتبة الجديدة وفقاً للتعميم أعاله، فيتم اكتساب أقساط التأمين خالل فترة التغطية، أي  وبالنسبة لوثائق التأمين ال

 .  لشركةلالمحاسبية 

م، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير الحق ناجم عن التمديد لمدة  2021انتهت صالحية وثائق التأمين الممتدة خالل الربع الثالث من سنة  

 . على أداء أعمال التأمين على السيارات في المستقبل شهرين

الموجودات المالية األخرى 

على الموجودات المالية، فقد أجرت الشركة تقييماً وفقاً لسياستها المحاسبية لتحديد   19- لمواجهة أي تأثير محتمل ناجم عن جائحة كوفيد

بالنسبة .  على وجود أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتهادليل موضوعي  ما إذا كان هناك  

التقييم مثل صعوبات مالية هامة تواجه الُمصدرين أو المدينين، والعجز أو التأخر  للموجودات المالية للديون، فتشتمل هذه على عوامل  

في حالة األسهم المصنفة  .  في السداد، واحتمالية أن يدخل الُمصدر أو المدين في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وغير ذلك

ن هناك انخفاض جوهري أو دائم في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى  سهم متاحة للبيع، فقد أجرت الشركة تقييماً لتحديد ما إذا كاأك

 . ما دون أساس تكلفتها

لم يكن لها أي تأثير كبير على النتائج المالية المسجلة للشركة للسنة    19- وبناًء على هذه التقييمات، ترى إدارة الشركة أن جائحة كوفيد

 .رة الشركة بمراقبة الوضع عن كثبتستمر إدا.  م2021ديسمبر  31المنتهية في 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

اجعة  تتماشى السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع القوائم المالية الموحدة المر

 م، باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير الحالية والتي لم يكن لها تأثير هام علي القوائم 2020ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  

 . المالية الموحدة للشركة
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(يتبع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها المطبقة بواسطة   (أ المعايير الدولية 

: الشركة 

تاريخ السريان بيان الالتعديالت  /المعيار 

الدولي  المعيار  على  التعديل 

المالي   عقود  "  16للتقرير 

اإليجار    - "  اإليجار امتيازات 

 19- المتعلقة بكوفيد

وقد تتخذ .  ، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين(19- كوفيد)نتيجة لجائحة  

دفعات   وتأجيل  الدفع  من  إعفاءات  ذلك  في  بما  عدة،  أشكاالً  االمتيازات  هذه 

الدولية في مايو  .  اإليجار المحاسبة  على 2020نشر مجلس معايير  تعديالً  م 

المالي   للتقرير  الدولي  وسيل والذي    16المعيار  اختيارية يقدّم  عملية  ة 

يعتبر تعديالً   19- للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد

وبإمكان المستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار .  على عقد اإليجار

وفي العديد من .  هذه بنفس الطريقة كما لو لم تكن تعديالت على عقد اإليجار

إلى  ذلك  يؤدي  اإليجار    الحاالت،  عقد  كدفعات  االمتيازات  عن  المحاسبة 

الفترة في  إلى /المتغيرة  أدّى  الذي  الظرف  أو  الحدث  فيها  يقع  التي  الفترات 

 . الدفعات المخفضة 

 1الفترات السنوية التي تبدأ في  

 م أو بعد  2020يونيو 

الدولي  المعيار  على  تعديالت 

المالي   والمعيار    7للتقرير 

المالي للتقرير  4  الدولي 

المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار 

المؤشر    -   16 تصحيح 

الفائدة   لمعدل  -المرجعي 

 2المرحلة 

اإليبور تصحيح  على   يشير  الفائدة  لمعدل  المرجعية  المؤشرات  إصالح  إلى 

البنوك  بين  المعروضة  األسعار  بعض  استبدال  يشمل  والذي  العالم،  مستوى 

 .  بأسعار مرجعية بديلة

 1الفترات السنوية التي تبدأ في  

 م أو بعد  2021يناير 

. م2021ديسمبر  31ال يؤثر تطبيق المعايير المذكورة أعاله على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  (ب

يناير    1في  قررت المجموعة عدم تطبيق المعايير الجديدة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد للسنة المحاسبية للشركة التي تبدأ

 :م وتقوم الشركة حالياً بتقييم أثرها2021

تاريخ السريان البيان المعايير والتفسيرات والتعديالت 

التعديل على المعيار الدولي للتقرير 
اإليجار "  16المالي   - "  عقود 

بكوفيد المتعلقة  اإليجار  - امتيازات 
 ، تمديد الوسيلة العملية19

نشر مجلس  .  ، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين(19- كوفيد )نتيجة لجائحة  
للتقرير م تعديالً على المعيار الدولي  2020معايير المحاسبة الدولية في مايو  

امتياز    16المالي   كان  إذا  ما  لتقييم  للمستأجرين  اختيارية  وسيلة عملية  يقدّم 
بكوفيد المتعلق  اإليجار  19- اإليجار  عقد  على  تعديالً  وبإمكان .  يعتبر 

المستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة كما لو 
ديد من الحاالت، يؤدي ذلك إلى وفي الع.  لم تكن تعديالت على عقد اإليجار

الفترة المتغيرة في  الفترات  /المحاسبة عن االمتيازات ك دفعات عقد اإليجار 
نشر مجلس  . التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدّى إلى الدفعات المخفضة

لتمديد تاريخ  2021مارس    31معايير المحاسبة الدولية في   م تعديالً إضافياً 
 . م2022يونيو  30م إلى 2021يونيو  30 الوسيلة العملية من

 1الفترات السنوية التي تبدأ في  
 م أو بعد 2021أبريل 

النطاق   محدودة  التعديالت  من  عدد 
المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على 

الدولي و  3 المحاسبة  16  معيار 
وبعض    37  معيار المحاسبة الدوليو

المعيار  على  السنوية  التحسينات 
معيار و  9و    1الدولي للتقرير المالي  

الدولي المعيار  و  41  المحاسبة 
 .16 الدولي للتقرير المالي

تحديث   - "  تجميع األعمال"  3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  
إلطار مفاهيم التقرير المالي دون    3مرجع في المعيار الدولي للتقرير المالي  

.تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال

"  الممتلكات واآلالت والمعدات"  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
كلفة والذي يمنع الشركة من خصم المبالغ المحصلة من بيع البنود المنتجة من ت 

لالستخدام  األصل  بإعداد  الشركة  قيام  عند  والمعدات  واآلالت  الممتلكات 
وبدالً من ذلك تقوم الشركة بإثبات عائدات المبيعات هذه والتكاليف .  المقصود

. المرتبطة بها في قائمة الدخل

الدولي   المحاسبة  معيار  على    والمطلوباتالمخصصات  "  37التعديالت 
تُحدد التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم  "  المحتملة  والموجوداتالمحتملة  

. ما إذا كان العقد سيحقق خسائر

 1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي  
، والمعيار الدولي للتقرير "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"

، وأمثلة "الزراعة "  41، ومعيار المحاسبة الدولي "دوات الماليةاأل" 9المالي 
 ". عقود اإليجار " 16توضيحية مرفقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

 1الفترات السنوية التي تبدأ في  
 م أو بعد  2022يناير 
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( يتبع) المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد ( ب

تاريخ السريان البيان والتفسيرات والتعديالت  المعايير

المحاسبة   معيار  على  التعديالت 

المالية"  1الدولي   القوائم  ،  "عرض 

 على تصنيف المطلوبات 

عرض  "  1توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  

متداولة حسب  أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير " القوائم المالية

وال يتأثر هذا التصنيف بتوقعات المنشأة .  الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير

التقرير   تاريخ  بعد  األحداث  أو  )أو  تنازل  على  الحصول  المثال  سبيل  على 

بالتعهدات  يعنيه معيار المحاسبة الدولي  (.  اإلخالل  التعديل ما   1كما يوضح 

 . التزام" تسوية"عندما يشير إلى 

التي  ت  المحاسبية  للفترات  ؤجل 

 م 2024يناير  1تبدأ بعد 

تعديالت محدودة النطاق على معيار  

، وبيان الممارسة  1المحاسبة الدولي  

المالي للم  2 للتقرير  الدولية  عايير 

 8ومعيار المحاسبة الدولي 

السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي    تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات

القوائم المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات  

 . في السياسات المحاسبية

 1الفترات السنوية التي تبدأ في  

 م أو بعد  2023يناير 

التعديل على معيار المحاسبة الدولي  

المتعلقة    -   12 المؤجلة  الضريبة 

الناتجة  بالموجود والمطلوبات  ات 

 عن معاملة واحدة 

تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت  

المؤقتة   الفروقات  من  متساوية  مبالغ  األولي،  اإلثبات  عند  عنها،  ينتج  التي 

 . الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم

 1الفترات السنوية التي تبدأ في  

 م أو بعد  2023يناير 

أنظر اإليضاح أدناه عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

أنظر اإليضاح أدناه األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 " عقود التأمين"  17 المعيار الدولي للتقرير المالي

 نظرة عامة 

ويحدد مبادئ إثبات عقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها  ،م 2020يونيو   25م وتم تعديله في 2017مايو   18نُشر هذا المعيار في 

 ".عقود التأمين" 4ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن  يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة  

 : ويتطلب المعيار من الُمصدرين فصل العناصر التالية عن عقود التأمين. تصدر المنشأة أيضاً عقود تأمين

 المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض الضوابط المحددة؛  .1

 عناصر االستثمار التي يمكن تمييزها بذاتها؛ و  .2

.عد لتحويل بضائع يمكن تمييزها بذاتها أو خدمات ال تتعلق بالتأمينأي و .3

(. 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9المعيار الدولي للتقرير المالي )ويجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة 

 القياس 

والتي تسمح للمؤمن عليهم باالستمرار في استخدام السياسات المحاسبية    4على النقيض من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 : نماذج القياس المختلفة التالية 17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 2005ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
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( يتبع )المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  ( أ

 : التالية" الفئات التأسيسية"إلى   عامنموذج القياس اليستند 

: النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من التدفقات (أ

 النقدية المستقبلية،التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات  •

والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و( اي الخصم )التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود  •

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية؛ •

عقود التأمين، ويتم إدراجه عندما تقوم المنشأة بتقديم يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة  .  هامش الخدمات التعاقدية

ال يمكن أن تظهر قيمة هامش الخدمات التعاقدية بالقيمة السالبة في بداية العقد؛ ويتم تسجيل أي صافي قيمة سالبة في  .  خدمات في المستقبل

قرير الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود  في نهاية كل فترة ت .  التدفقات النقدية الواجب تحقيقها في قائمة الدخل على الفور

 :التأمين لتشكل كل من

التعاقدية   • الخدمات  وهامش  المستقبلية  بالخدمات  المتعلقة  تحققها  الواجب  النقدية  التدفقات  من  يتكون  الذي  المتبقي  التغطية  التزام 

 لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ؛ و

. تكبدة الذي يقاس كتدفقات نقدية واجب تحققها يتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخالتزام المطالبات الم •

ونظراً ألن هامش الخدمات .  ويتم الحقاً تعديل هامش الخدمات التعاقدية بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية

ن تظهر قيمته بالقيمة السالبة، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي التعاقدية ال يمكن أ

 . في قائمة الدخل

. المستخدمةسيتم تسجيل أثر التغيرات في معدالت الخصم إما في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل وذلك حسب السياسة المحاسبية 

ويتم إجراء  "(.  عقود المشاركة المباشرة "يشار إليها أيضاً يـ  )هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة  طريقة الرسوم المتغيرة  

 ً تقييمها الحقا يتم إعادة  العقد وال  بداية  العقد يستوفي هذه الضوابط في  إذا كان  التقييم لمعرفة ما  يتم تعديل هامش  .  هذا  وبالنسبة لهذه العقود، 

 : الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل

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

 . التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية( 2

المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل    بطريقة توزيع األقساطفة لذلك، يسمح  إضا

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

ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق من أجل  .  طية المتبقي مع القسط المستلم عند اإلثبات األولي ناقًصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمينالتغ

اطر المالية في حال  ومع ذلك، ال يتعين على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخ. قياس المطالبات المتكبدة

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

 تاريخ السريان 

عقود  "  4م وسيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي  2023يناير    1في الوقت الحالي هو    17إن تاريخ السريان للمعيار الدولي للتقرير المالي  

والمعيار الدولي للتقرير  "  اإليراد من العقود مع العمالء"  15ويُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كالً من المعيار الدولي للتقرير المالي  ".  التأمين

س واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين مما سيؤثر على كل من قائمة الدخل  وتتوقع الشركة وجود تأثير هام على قيا".  األدوات المالية "  9المالي  

 .هذا، وقد قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار. الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة

 التحول 

ن غير مجٍد، عندئٍذ يتعين على المنشأة اختيار  إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمي .  يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي

 . أو طريقة القيمة العادلة األثر الرجعي المعدلةطريقة 

 العرض واإلفصاح 

.  تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض واإلفصاح

 التأثير 

وفي الوقت .  في البيانات والنظم والعمليات واألفراد  17أجرت الشركة تقييماً للفجوة التشغيلية الذي ركز على تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي  

كما في تاريخ .  وفي عملية تطبيق المتطلبات المعمول بها  17الحالي، تجري الشركة تقييماً لتأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  

المجاالت الرئيسية التي تم تحديدها حتى . نشر هذه القوائم المالية الموحدة، لم يتم إجراء تقييم كامل باألثر المالي لتطبيق المعيار من قبل الشركة

 : اآلن هي كما يلي
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( يتبع) المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد    ( ب

ملخص التأثير  مجال التأثير 

باستخدام الطريقة  ( التي توفر غطاء للفترات السنوية أو أقل)استناداً إلى التقييم، من المتوقع أن تقاس غالبية منتجات الشركة  التأثير المالي 

ونتيجة . 4التي تتطلب تغييرات أقل على الطريقة الحالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي " طريقة توزيع األقساط " المبسطة  

.   17لذلك، من غير المتوقع أن يكون التأثير المالي كبيراً لقياس العقود بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

مسؤولية عن التغطية المتبقية، ستكون هناك حاجة إلى بيانات إضافية إلبالغ االفتراضات  عندما يتم تطبيق النموذج العام لقياس ال التأثير على البيانات

.  التي تم استخدامها على نماذج تحقيق تدفقات نقدية

كما ستكون هناك حاجة إلى منحنيات العائد ومعلومات السوق المالية األخرى لتحديد معدالت الخصم المناسبة ومخاطر االئتمان 

 . مينلمعيدي التأ

التأثير على نظم  

تكنولوجيا 

المعلومات 

باإلضافة إلى ذلك، سوف  . سوف تكون هناك حاجة إلى نماذج التدفقات النقدية لتلبية احتياجات المسؤولية عن التغطية المتبقية

 . تكون هناك حاجة لتطوير نموذج للسماح بحساب وتحديث وإطفاء هامش الخدمة التعاقدية 

. ستكون التعديالت مطلوبة أيًضا على المخطط الحالي للحسابات واإلفصاحات عن التقارير

. يجب إنشاء عملية لتقييم الربحية المتوقعة للعقود الصادرة في تاريخ اإلصدار التأثير على العملية 

اً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ستحتاج عمليات توزيع التكلفة إلى التحسين لضمان تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة وفق

 . ، ومن ثم يتم استخدامها كجزء من توقعات التدفقات النقدية17

.  وستتطلب عملية إغالق القوائم المالية أيضاً تغييرات للسماح بتفاعل أكثر تكراًرا بين الفرق المالية واالكتوارية

التأثير على  

ترتيبات إعادة  

التأمين 

بشكل كبير على هيكل ترتيبات إعادة التأمين المعمول به حاليًا في   17ليس من المتوقع أن يؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً ) إال أنه من المتوقع أن يتم الحصول على مزيد من المعلومات حول األداء المتوقع . الشركة لمعاهدات إعادة ( والفعلي الحقا

 . 17التأمين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

التأثير على  

السياسات وأطر  

الرقابة 

(: من بين بنود أخرى )يجب اتخاذ قرارات مختلفة وصياغة سياسات تغطي ما يلي 

توزيع المصروفات المنسوبة مباشرة• 

 تحديد العقود المرهقة وقياسها• 

 تعديل المخاطر • 

كما في تاريخ نشر هذه  .  17الوقت الحالي، تجري الشركة تقييماً للتحقق من مدى التأثير الكامل لتطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  وفي  

ناًء على مستوى خطة تنفيذ المرحلة الثالثة ونتائج النشاط العملي األول ب إلى البنك المركزي السعودي  القوائم المالية الموحدة، قدمت الشركة فعليًا  

التشغيلية بيانات شهر ديسمبر  .  البساطة  باستخدام  تنفيذ نشاط عملي آخر  البنك المركزي 2021تخطط الشركة إلى  تقديمها إلى  م والتي سيتم 

 . م2022ديسمبر  31السعودي خالل السنة المنتهية في 

 " األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي  

: ويتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية . 39م وحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

 : التصنيف والقياس( 1

المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو  منهجاً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة    9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي  

ً .  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء ما يلي معا

 و  االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ •

ائدة ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والف •

 .على المبلغ األصلي القائم

من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في    يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة

 :حال تحقق الشرطين التاليين

االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و •

.المبلغ األصلي القائماآلجال التعاقدية للتدفقات النقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على  •

إضافة إلى ذلك، وعند اإلثبات األولي، يمكن .  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عدم يام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيض للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن الق

 .كبيرالمحاسبي بشكل  التطابق

غيرات الالحقة  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض الت 

الدخل الشامل اآلخر   العادلة لهذه األدوات ضمن  يتم عرض توزيعات األربا(  بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة)للقيمة  ح في الربح أو بينما 

 . الخسارة
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(يتبع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة .     3

مة العادلة باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغير في القي 

مان لتلك المطلوبات يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار التغييرات  للمطلوبات المالية المتعلق بالتغييرات في مخاطر االئت 

 . تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارةالفي مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر إلى إنشاء أو توسيع عدم 

( يتبع )الصادرة وغير سارية المفعول بعد    المعايير( أ

 : االنخفاض في القيمة ( 2

الخسائر االئتمانية المتوقعة كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار المحاسبة  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

، لم يعد من الضروري حصول حدث ائتماني قبل  9وفقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  .  كخسائر ائتمانية متكبدة  39الدولي  

ويتم .  باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعةوبدالً من ذلك، تقوم المنشأة  .  إدراج الخسائر االئتمانية

 . تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير يعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي

 : محاسبة التحوط ( 3

وتعمل المتطلبات على تأسيس  .  متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل أقرب مع إدارة المخاطر  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  

وتنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة  .  منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط

وفيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، فقد تستمر المنشأة بتطبيق  "(. التحوطات الكلية للقيمة العادلة"التي يشار إليها بـ  )لمخاطر معدالت الفائدة  

ر المحاسبة  تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس معايي .  39متطلبات محاسبة التحوط حالياً كما في معيار المحاسبة الدولي  

 . الدولية يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل

 تاريخ السريان  .4

ومع ذلك، فقد كان من أحد التعديالت على المعيار الدولي للتقرير .  م2018يناير    1هو    9كان تاريخ السريان للمعيار الدولي للتقرير المالي  

" عقود التأمين"  4مع المعيار الدولي للتقرير المالي  "  األدوات المالية" 9أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  "  عقود التأمين"  4المالي  

الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق تفسير   4المالي  م يغير المعيار الدولي للتقرير  2016سبتمبر    12التي نُشرت في  

قبل أن يصبح المعيار الجديد    9للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي    4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  

وتقدم التعديالت .  ساري المفعول"(  عقود التأمين "  17لمعيار الدولي للتقرير المالي  ا)لعقود التأمين الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  

 :خيارين بديلين وهما

: حتى التاريخ األسبق مما يلي 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين؛ أو  •

م 2020مارس    17قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .  م أو بعد ذلك التاريخ2023يناير    1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في   •

واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

.  إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل.  م2023يناير    1م إلى  2021يناير    1من    4المالي  

 سابقًا؛ أو؛ 9قرير المالي هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للت 

، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي   -

 . وخالل الفترة األولية، توجد حاجة إلفصاحات إضافية . التي قد تظهر قبل تطبيق المعيار الجديد لعقود التأمين

مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن  (  1:  تضمنم  2015ديسمبر    31أجرت الشركة تقييماً تفصيلياً في  

المالي   للتقرير  الدولي  التأمين)  4نطاق المعيار  التي ال ترتبط بعقود  الودائع أو المشتقات الضمنية  الدفترية  (  بما في ذلك عناصر  القيمة  مع 

الدفترية  (  2اإلجمالية لجميع مطلوباتها؛ و   القيمة  الدفترية اإلجمالية لجميع مقارنة  القيمة  بالتأمين مع  المرتبطة  الشركة  اإلجمالية لمطلوبات 

مليون لاير سعودي وكذلك المطلوبات التي ترتبط بالتأمين في قائمة المركز المالي تضمنت    9,260بلغ إجمالي مطلوبات الشركة  .  مطلوباتها

واستناداً إلى هذه التقييمات، فقد قررت الشركة  .  مليون لاير سعودي  8,307بمبلغ    بشكل أساسي مطلوبات نشأت في سياق اكتتاب أعمال التأمين

حتى تاريخ سريان المعيار الجديد   9وتبعاً لذلك، فقد قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .   أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت

 .  وجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية الموحدة للشركةيتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالم. لعقود التأمين

 : كما يلي السياسات المحاسبية ذات الصلة المطبقة بواسطة الشركة الزميلة على الشركة حافظت 

، ولكن الشركة طبّقت اإلعفاء 9المعيار الدولي للتقرير المالي  (  شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية) طبّقت الشركة الزميلة   •

.9المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 

تقييماً لمقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ضمن نطاق المعيار  (  الشركة المتحدة للتأمين)أجرت الشركة الزميلة  

 . مع القيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها المرتبطة بالتأمين والمؤهلة تبعًا لذلك لإلعفاء المؤقت 4لمالي الدولي للتقرير ا
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 تقييم األثر ( 5

م، تتكون الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة بالتكلفة المطفأة حالياً من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة 2021ديسمبر    31كما في  

بمبلغ   بمبلغ  (.  مليون لاير سعودي  3,711:  م2020)مليون لاير سعودي    5,108األخرى  للبيع  باستثمارات متاحة    2,371تحتفظ الشركة 

وتتوقع الشركة استخدام تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  (.  مليون لاير سعودي  3,018:  م2020)مليون لاير سعودي  

ومع ذلك، فإن الشركة  .  الشامل اآلخر استناداً لنموذج أعمال الشركة ألدوات الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية

تفصيلي لتحديد ما إذا كانت أدوات الدين تستوفي اختبار فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم  لم تقم بعد بإجراء تقييم  

أسهم حقوق الملكية    - إن االستثمار في الصناديق والمحافظ االستثمارية بإدارة الشركة  .  9كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

بمبلغ  المصنفة ضمن اال للبيع  المتاحة  القيمة  (  مليون لاير سعودي  1,413:  م2020)مليون لاير سعودي    1,073ستثمارات  سيتم تصنيفها 

م، تم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة  2021ديسمبر  31كما في  . 9العادلة من خالل الربح أو الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

إن الموجودات المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما  (. مليون لاير سعودي 1,596: م2020)لاير سعودي   مليون 1,073البالغة 

يستند هذا .  9يستند ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى عاٍل من المعيار الدولي للتقرير المالي  .  م2020ديسمبر    31م و  2021ديسمبر    31في  

المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت المفصلة أو معلومات معقولة وداعمة إضافية  التقييم األولي إلى  

بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي  . متاحة للشركة في المستقبل

ً  ، ومع ذلك، 9 وال يمكن في الوقت الحالي تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة  . ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهريا

 .لم تقم بعد بإجراء تقييم تفصيلي

 

 : السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه

 

 إثبات اإليرادات  (ج
 

 إثبات إيرادات األقساط والعموالت 

البناء )يتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق طويلة األجل 

تأمين  ويتم احتساب واكتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر المتبقي لتغطية وثيقة ال. والشحن البحري(  والهندسة

 : باستثناء

 

 يعتبر قسط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسب فيما يتعلق بالشحن البحري؛ • 

ووفقاً لهذا االحتساب، يتم اكتساب أقساط أقل في السنة  . احتساب محدد مسبقاً لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة• 

 اد تدريجياً في نهاية فترة الوثيقة بما يتماشى مع الزيادة التدريجية في المخاطر؛ و األولى والتي تزد

 

المنتهية التغطية غير  بفترة  المتعلقة  المكتتبة  الجزء من األقساط  المكتسبة  التغير في مخصص األقساط غير   تسجيليتم  .  تمثل األقساط غير 

 . فيه إثبات اإليرادات خالل فترة المخاطرةقائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم  فيالمكتسبة 

 

فيها إثبات    عموالت إعادة التأمين المتعلقة مباشرة بعقود إعادة التأمين يتم تأجيلها وإطفاؤها واكتتابها إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم

 . إيرادات العمولة على مدى فترة المخاطر

 

 إيرادات رسوم من التكافل 

 . احتساب إيرادات الرسوم من التكافل وفقاً لشروط االتفاقية ويتم المحاسبة عنها على أساس مبدأ االستحقاقيتم 

 

 إيرادات االستثمار

 . يتم احتساب إيرادات االستثمار في أدوات الدين على أساس معدل الفائدة الفعلي

 

 دخل توزيعات أرباح 

 . لكية المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع عند إثبات الحق في استالم الدفعاتيتم إثبات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الم

 

 إيرادات إيجار 

ويتم إثبات حوافز عقود اإليجار  .  يتم إثبات دخل اإليجارات من العقار االستثماري كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار 

 . إجمالي دخل اإليجار وذلك على مدى فترة عقود اإليجارالممنوحة كجزء ال يتجزأ من 

 

 عقود التأمين  (د

 

عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر تأمين كبيرة من حامل وثيقة . تصدر الشركة عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين

التأمين عن طريق الموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد و محدد و يؤثر سلبًا على حامل وثيقة  

على   %10رية على أنها إمكانية دفع منافع عند وقوع حدث مؤمن عليه بنسبة تزيد عن  وكمبدأ عام، تحدد الشركة مخاطر التأمين الجوه.  التأمين

 . األقل عن المنافع المستحقة في حالة عدم حدوث الحدث المؤمن عليه
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 المطالبات (      هـ

  التخريد تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى، ومصروفات تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم  

 .قائمة الدخل عند تكبدها في" التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية "واالستردادات األخرى، وتحّمل على 
 

إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المسجلة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك  من  تحت التسوية  ويتكون إجمالي المطالبات  

المركز المالي على أساس   يتم تكوين مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة بتاريخ قائمة.  التكاليف المتعلقة بمعالجة المطالبات

كما يتم تكوين مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير  .  تقدير كل حالة على حدة

  .المركز المالي المبلغ عنها، وذلك يشمل التكاليف المتعلقة بمعالجة المطالبات بتاريخ قائمة
 

باإلضافة إلى ذلك، ال  .  طالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلةيتم إظهار الم

تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد ما يقارب جميع المطالبات بشكل جوهري خالل سنة واحدة من  

 .المالي المركز تاريخ قائمة

 

 التخريد واإلحالل استردادات  (و

وقد  (.  التخريدعلى سبيل المثال  ) واالستفادة من قيمتها لتسوية مطالبة  (  التالفة عادة)تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مشتراة  

الحق في متابعة أطراف أخرى لدفع بعض أو جميع التكاليف   على سبيل المثال استرداد مبالغ تعويضات تأمين ضد  )يكون للشركة أيضاً 

المخصص هو المبلغ الذي يمكن  .  ويتم تضمين تقديرات المبالغ المستردة كمخصص عند قياس التزامات المطالبات القائمة(.  طرف ثالث

 . ول من بيع األصلاسترداده بشكل معق

 

حيث يمثل المخصص تقديراً للمبلغ .  كما تعد تعويضات االسترداد من تأمين الطرف الثالث بمثابة مخصص لقياس التزام المطالبات المستحقة

 . الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث
 

 إعادة التأمين  (ز

يتم تسجيل األصل أو  .  وعقود وقف الخسارة وعقود فائض خسارة إعادة التأمينيتم توزيع إعادة التأمين بين عقود المعاهدات االختيارية  

المركز المالي التي تمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين والحصة من الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين   االلتزام في قائمة

لمستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزامات المطالبة المرتبطة باألطراف  يتم تقدير المبالغ ا.  واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين

يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو انتهاء صالحيتها أو عند نقل  .  المؤمن عليها

 . العقد إلى طرف آخر 

 

كل أكثر تكراراً إجراء مراجعة للتحقق من وجود انخفاض في القيمة عندما ينشأ مؤشر على وجود االنخفاض  ويتم في تاريخ كل تقرير أو بش

ويحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد المبالغ غير .  في القيمة خالل السنة المشمولة بالتقرير

ويتم تسجيل  .  قياس األثر على المبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوقالمسددة بموجب شروط العقد وعندما يمكن  

 . عند تكبدها خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل

 

التأمين التزاماتها تجاه حاملي وثائق  التأمين المسندة الشركة من  التأمين والمطالبات على إعادة  يتم إدراج أقساط  .  ال تعفي ترتيبات إعادة 

تجاريًا مباشًرا، مع األخذ في االعتبا نشاًطا  تعتبر  التأمين  إعادة  لو كانت  نفسها كما  بالطريقة  المفترضة كإيرادات ومصروفات  ر التأمين 

 . تصنيف منتجات الشركة المعاد التأمين عليها

 

 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة  (ح

والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء أو تجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدى فترات عقود التـأمين التي  يتم تأجيل العموالت  

تكاليف  "ويتم تسجيل اإلطفاء في  .  ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كمصروفات عند تكبدها.  ترتبط بها، على غرار األقساط المكتسبة

 . في قائمة الدخل "اقتناء الوثائق

 

وذلك  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل  

 . بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية
 

أكثر تكراراً إجراء مراجعة للتحقق من وجود انخفاض في القيمة عندما ينشأ مؤشر على وجود االنخفاض  ويتم في تاريخ كل تقرير أو بشكل  

وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد  .  في القيمة

كما تؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار .  القيمة في قائمة الدخليتطلب ذلك شطباً إضافياً لالنخفاض في  

 .مدى كفاية المطلوبات في كل فترة تقرير
 

 اختبار كفاية المطلوبات  (ط

كاليف اقتناء الوثائق المؤجلة  يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم ت 

العالقة إدارة  .  ذات  التعاقدية، ومصروفات  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  تستخدم اإلدارة أفضل  وإلجراء هذه االختبارات، 

بتكوين احتياطي عجز أقساط التأمين الناشئة  ويُحمَّل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرةً على قائمة الدخل الموحدة وذلك  .  ومعالجة المطالبات

 .عن اختبارات كفاية المطلوبات وفقا لذلك
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 الذمم المدينة  (ي

 

تظهر .  للمقابل المستلم أو المدينيتم إثبات األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة  

يتم مراجعة  .  أقساط التأمين المدينة في إجمالي األقساط المكتتبة المدينة من عقود التأمين، مخصوما منها مخصص المبالغ غير القابلة للتحصيل

تكون القيمة الدفترية للذمم المدينة للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها وكلما كانت تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال  

يتم  .  وحدةفي قائمة الدخل الم "  المصروفات العمومية واإلدارية األخرى "قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة في بند  

  التوقف عن إثبات أرصدة الذمم المدينة عندما لم تعد الشركة تسيطر على الحقوق التعاقدية التي تشكل الرصيد المدين، وهو ما يحدث عادةً 

المدينة التي تقع الذمم  .  عندما يتم بيع الرصيد المدين، أو عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث مستقل

 ".عقود التأمين" 4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  13تم اإلفصاح عنها في إيضاح 

  

 االستثمارات المتاحة للبيع  (ك

ريخ  الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها كاستثمارات مقتناة بغرض المتاجرة أو محتفظ بها حتى تا

العادلة من خالل الربح أو الخسارةا بالقيمة  يتم تصنيفها  ويتم التسجيل األولي لهذه االستثمارات  .  الستحقاق أو قروض و ذمم مدينة، وال 

قيمة  اً بالبالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع شامال تكلفة المعامالت المنسوبة بشكل مباشر الى شراء االستثمارات، وتقاس الحق

وتسجل  . وتظهر التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل الموحدة. العادلة

 . األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة
 

العمولة وأرباح أو خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم الدخل ذات العالقة  يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات  

 .أو كجزء من صافي إيرادات أو خسائر االستثمار
 

 . انخفاض في القيمةكمصروفات  ويتم تعديل وتسجيل االنخفاض الهام أو الدائم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل
 

عادلة المقدرة تحدد القيمة العادلة لالـستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية القابلة للتداول في السوق أو القيم ال

ويتم تقدير القيمة العادلة للبنود المحملة بعمولة استناداً إلى التدفقات  . على أساس أحدث تقدير لصافي الموجودات المتاحة لصندوق االستثمار

تأخذ الشـركة في االعتبار االفتراضـات المناسـبة .  النقدية المخصـومة باسـتخدام معدالت العمولة للبنود ذات شـروط وسـمات مخاطر متماثلة

 .لنطاق االئتمان
 

القيمة العادلة وفقاً إلى القيمة الســوقية الســتثمارات مماثلة، أو في حال تعذر تقدير القيم  أما بالنســبة لالســتثمارات غير المدرجة، فيتم تحديد

اليب تقييم متعددة طة، فيتم تحديدها من خالل أـس وق نـش واق القابلة  . العادلة لعدم وجود مرجع لها في ـس وتؤخذ مدخالت هذه النماذج من األـس

 .لحكم عند تحديد القيم العادلة إذا كان ذلك غير قابالً للتحققللمالحظة، عند إمكانية ذلك، وتتطلب درجة من ا
 

 االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  (ل
 

ياـساتها المالية والتـشغيلية وهي ليـست ـشركة  (  ليـست ـسيطرة)الـشركة الزميلة هي المنـشأة التي تمارس الـشركة عليها تأثيراً جوهري   على ـس

 . مشروعاً مشتركتابعة أو 
 

ب  لما  التغييرات  بالتكلفة، زائداً  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  الملكية في  بطريقة حقوق  فيها  المستثمر  الشركات  عد تدرج االستثمارات في 

 . االستحواذ في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقًصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية

 

تُظهر قائمة الدخل الموحدة حصة الشركة في نتائج عمليات الشركة الزميلة، بينما يتم إدراج حصة الشركة في الدخل أو الخسارة الشاملة  

وعند . ويتم إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات عند استالمها وتقيد في حساب االستثمار. األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة

الشركة حصتها في أي من هذه التغييرات وتعرضها ضمن قائمة    تسجل تغيير وإدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة،  حدوث  

 ً  . التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، متى كان ذلك مناسبا
 

الزميلة ملكيتها في الشركة الزميلة، بما فيها ذلك ال تقوم الشركة بإثبات خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصتها من خسائر الشركة  

 . أي مستحقات أخرى غير مضمونة، إال إذا تكبدت التزام قانوني أو تعاقدي أو قامت بعمل دفعات نيابة عن الشركة الزميلة 
 

وفي حالة وجود  .  قيمة االستثمار في الشركة الزميلةعلى االنخفاض في  دليل موضوعي  وتحدد الشركة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك  

الدفترية، ومن    وقيمتهامثل هذا الدليل، تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة  

 .  ثم تدرج الخسارة في قائمة الدخل الموحدة، حسب ما تقتضيه الحالة
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 التوقف عن إثبات األدوات المالية (م

 :عندما(  أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المماثلة، عند االنطباق)يتم التوقف عن إثبات األصل المالي  

   ؛ أواألصلانقضاء الحقوق في تحصيل تدفقات نقدية من  •

تحتفظ الشركة بحق استالم التدفقات النقدية من األصل ولكنها تحملت التزام سدادها بالكامل دون أي تأخير كبير إلى طرف آخر   •

فورية"بموجب   األصل  إما  وقامت  "  ترتيبات  لملكية  المصاحبة  الجوهرية  والمكافآت  المخاطر  كافة أو  بنقل جميع  بنقل  تقم  لم 

 لجوهرية المصاحبة لملكية األصل أو اإلبقاء عليها، ولكنها قامت بنقل السيطرة على األصل؛ أو  المخاطر والمكافآت ا

ال  الهامة لألصل أو والمنافع  تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وتقوم إما بتحويل كافة المخاطر   •

 . الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصلوالمنافع بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر  تقوم
 

 . هئ أو انقضاإلغائه يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو 
 

 المقاصة  (ن

ي الموحدة فقط عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المال

وال تتم مقاصة  .  مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما تعتزم الشركة التسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد

 .معيار محاسبي أو تفسيراإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب أي 

 

 تاريخ التداول المحاسبي  (س
 

أي التاريخ الذي تتعهد فيه  )يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول  

ودات خالل  تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسوية تلك الموج (.  الشركة بشراء الموجودات أو بيعها

 . فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو األعراف السائدة في السوق
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (ع

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان دليل موضوعي يشير إلى أن األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرضت  

، "(حدث الخسارة"تكبد  )ويحدث االنخفاض في القيمة إذا وقع حدث واحد أو أكثر منذ اإلثبات األولي للموجودات  .  لالنخفاض في قيمتها

  ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل

 .  موثوق به
 

 : لى االنخفاض في القيمة المؤشرات التاليةوقد يشمل الدليل ع
 

 صعوبات مالية هامة تواجه الُمصدر أو المدين؛ -

 مخالفة بنود العقد مثل التعثر أو التأخر في سداد الدفعات؛  -

 وجود احتمال بدخول المصدر أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛  -

 األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو اختفاء السوق النشطة لذلك  -

وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات المالية   -

الموجودات المالية للشركة،   من تاريخ اإلثبات األولي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من 

 : بما في ذلك

 تغيرات سلبية في حالة السداد للمصدرين أو المدينين للشركة؛ أو •

 . ظروف اقتصادية وطنية أو محلية في بلد المصدرين مقترنة بحاالت التعثر في سداد الموجودات •
 

 : الية، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يليإذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجودات الم

العادلة   - القيمة  في  الدائم  أو  الهام  االنخفاض  أساس  على  االنخفاض  احتساب  يتم  العادلة،  بالقيمة  المدرجة  واألموال  لألسهم  بالنسبة 

 . للموجودات المالية

القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة  بالنسبة ألدوات الدين والصكوك المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في   -

 . بمعدل العمولة األصلي الفعلي
 

ستثمار بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير للتحقق فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن اال 

 . نخفاض في قيمتهاأو مجموعة من االستثمارات قد تعرضت لال
 

  في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تجري الشركة تقييماً على أساس فردي للتحقق فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض 

قد يشتمل الدليل الموضوعي على مؤشرات توحي بأن الجهة المقترضة تعاني من صعوبات مالية هامة، أو تعثر أو تأخير في .  في القيمة

لمالحظة  إيرادات العمولة الخاصة أو مدفوعات المبلغ األصلي، أو احتمال اإلفالس، أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة ل

قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر في    إلى وجود انخفاض

مع ذلك، إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة  .  السداد

وفي حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين .  اقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة لهذا االستثمار تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل الموحدةالحالية ن 

في فترة الحقة وأن هذه الزيادة يمكن أن تتعلق موضوعياً بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة، 

 . دئِذ يتم عكس خسارة االنخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدةعن 
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م  وعند إجراء تقييم لما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد تعرض لالنخفاض في قيمته، تأخذ الشركة في االعتبار عوامل معينة مثل تقيي 

االئتمانية وانعكاسها على عائدات السندات، وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الدخول إلى  السوق للجدارة  

أسواق رأس المال إلصدار ديون جديدة واحتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى معاناة حاملي الديون من خالل اإلعفاء الطوعي أو  

إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة  .  اإللزامي من الديون

 . الحالية ناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة لهذا االستثمار تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل الموحدة
 

تفظ بها كمتاحة للبيع، يتم اعتبار االنخفاض الكبير أو المتواصل في قيمتها العادلة أقل من تكلفتها بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكية المح

وال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة طالما يتم االستمرار في  . كدليل موضوعي لالنخفاض في القيمة

وعند التوقف  .  العادلة تمت بعد االنخفاض في القيمة يمكن إثباتها فقط ضمن الدخل الشامل اآلخر  إثبات األصل، بمعنى أن أي زيادة في القيمة

إن  .  في قائمة الدخل الموحدة للسنة  - تم إثباتها في السابق في الدخل الشامل اآلخر    - عن اإلثبات، يتم إدراج أي أرباح أو خسائر متراكمة  

  % 30شهراً فما فوق انخفاضاً دائماً ويعتبر االنخفاض بنسبة  12وتعد فترة . اً يتطلب استخدام أحكامتحديد ما إذا كان االنخفاض هاماً أو دائم

وعند استخدام هذه األحكام، تجري الشركة تقييماً، مع عوامل أخرى، لمدة أو مدى انخفاض  .  من التكلفة األصلية هاماً وفقاً لسياسة الشركة

 .تكلفته القيمة العادلة لالستثمار بشكل يقل عن

 

 الممتلكات والمعدات  (ف
 

تُدرج التكاليف الالحقة في القيمة  .  يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة

اقتصادية مرتبطة بذلك األصل إلى الشركة  الدفترية لألصل أو إثباتها كأصل منفصل، أيهما مالئماً، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  

يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة  .  وعند إمكانية قياس تكلفة األصل بصورة موثوق فيها

المعدات األخرى باستخدام طريقة القسط  يُحتسب االستهالك على تكلفة بنود الممتلكات و.  األراضي ال تُستهلك.  المالية التي يتم تكبدها فيها

 :  الثابت لتوزيع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي
 

 السنوات  

 48- 40 المباني 

 10 األثاث والتجهيزات 

 4 أجهزة الحاسب اآللي   

 4 السيارات 
 

وتتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه  .  للموجودات ويتم تعديلها عند الضرورة في تاريخ كل تقريريتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية  

  الموجودات لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وفي حالة 

 .  لدفترية القيمة المقدرة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالستردادوجود مثل هذا المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة ا
 

بند   الدفترية ويتم إدراجها في  بالقيمة  العائدات  الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة  اإليرادات األخرى،  "يتم تحديد األرباح والخسائر 

 . الموحدةفي قائمة الدخل " صافي

 

 الموجودات غير الملموسة   (ص

ويكون لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها الحقاً بالتكلفة  .  يتم عرض الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية

العمر اإلنتاجي المحدد باستخدام طريقة  تقوم الشركة بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات  .  ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

 : القسط الثابت على مدى الفترة التالية
 

 السنوات  

 4 تراخيص برامج الحاسب اآللي 

 

 االستثمارية   العقارات (ق

إيجارات أو ألغراض  التي تحتفظ بها الشركة لكسب  (  أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كليهما)على العقارات  تشتمل العقارات االستثمارية  

تقاس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن .  زيادة رأس المال أو كليهما

عن التكلفة، ناقصاً قيمته يتم المحاسبة عن االستهالك استناداً إلى المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل . وجدت 

ويتم إطفاء الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد التأجير وأعمارها اإلنتاجية أيهما أقصر، مالم يكن من المؤكد بشكل معقول بأن .  المتبقية

التكلفة باستخدام طريقة  يتم احتساب  .  ال يتم استهالك أرض للتملك الحر.  سوف تحصل على الملكية في نهاية مدة عقد اإليجارالمجموعة  

عندما يكون ألجزاء من بند من بنود العقارات االستثمارية أعمار إنتاجية  .  القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات

 . من العقارات االستثمارية( مكونات رئيسية)مختلفة، يتم احتسابها عندئٍذ كبنود منفصلة  

 

استبدال جزء من بند العقارات االستثمارية في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية في  يتم إثبات تكلفة  

يتم إثبات تكلفة الصيانة .  يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل.  الجزء على الشركة بحيث يمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق

 . عند تكبدهاالموحدة  الدخلرات االستثمارية في قائمة اليومية للعقا
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 ( يتبع )العقارات االستثمارية   (ق

 

التي تحتسب بالفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية  )يتم إثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقارات االستثمارية 

 :وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية بغرض احتساب االستهالك. الموحدة الدخلفي ( للبند

 السنوات  

 40- 38 المباني 

 

تتم التحويالت من .  يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير وتُعدّل بأثر مستقبلي عند اللزوم

النشاط ذي الصلة  في االستخدام يتضح من بدء    تغييرالعقارات االستثمارية إلى فئات الموجودات التشغيلية األخرى فقط عندما يكون هناك  

 .وتتم هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل. مثل التطوير بهدف البيع

 

 المرابحة  /ودائع المضاربة  (ر
 

 .ومدينينوالتي لها مدفوعات ثابتة أو محددة كقروض  كثر من ثالثة أشهر  ألصلي  األستحقاق  ال المرابحة ذات ا  /ودائع المضاربة  يتم تصنيف

تكلفة المطفأة  يتم االعتراف بالقروض والمدينين مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك التكاليف المباشرة واإلضافية للمعاملة ويتم قياسها الحقًا بال

باستخدام أساس  ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ  

 العائد الفعلي. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من هذه االستثمارات في بيان الدخل الموحد عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته. 

 

 عقود اإليجار  (ش
 

 التزامات عقود اإليجار  /موجودات حق االستخدام  

 

ويكون العقد عقد  .  تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجارتجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد  

يتم تحديد السيطرة إذا  .  إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل

 . ة توجيه استخدام هذه الموجوداتكانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشرك

 

عند بدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم الشركة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري على أساس  

نات اإليجارية وغير  ومع ذلك، فقد اختارت الشركة عدم فصل المكونات غير اإليجارية والمحاسبة عن المكو.  أسعارها المستقلة المالئمة

 .اإليجارية كمكون إيجاري واحد وذلك بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي تكون فيها الشركة مستأجراً 

 

 موجودات حق االستخدام 

 

 تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛

 

 ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، و  •

 . المعدلة ألي إعادة قياس التزامات عقود اإليجار للتعديالت على عقد اإليجار •

 

لموقع  ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد ا. وبشكل عام، ستكون موجودات حق االستخدام مساوية اللتزامات عقود اإليجار

 ". حق االستخدام " والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة أصل 

 

إنتاجي   نهاية عمر  أقرب  اإليجار حتى  بداية عقد  تاريخ  الثابت من  القسط  باستخدام طريقة  االستخدام  استهالك موجودات حق  يتم الحقا 

اإليجارلموج عقد  فترة  نهاية  أو  االستخدام  أساس  .  ودات حق  نفس  على  االستخدام  لموجودات حق  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  تحديد  يتم 

 . مدة عقد اإليجارلقاء الممتلكات والمعدات باإلضافة إلى المقابل 
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 التزامات عقود إيجار    

الضمني  إن التزامات عقود اإليجار عند اإلثبات األولي هي القيمة الحالية لكافة الدفعات المتبقية للمؤجر، يتم خصمها باستخدام معدل الفائدة 

وعادةً ما تستخدم الشركة  .  باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركةففي عقد اإليجار أو، إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة،  

 .  معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم

 

 : تقيس الشركة التزام عقد اإليجار بعد تاريخ البدء من خالل

 

 . زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار •

 دفعات اإليجار؛ و تخفيض القيمة الدفترية لتعكس  •

 

يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام  .  إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار

عن تغيير في المؤشر أو   يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير في مدفوعات عقود اإليجار المستقبلية الناشئة. طريقة معدل الفائدة الفعلي

كان سيتم  السعر، إذا كان هناك تغير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا قامت الشركة بتغيير تقييم ما إذا  

 .ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء

 

تسوية على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في    وعندما يعاد قياس التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء 

 . قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر

 

 يجار الموجودات منخفضة القيمة إقصيرة األجل وعقود   اإليجارعقود 

شهراً    12اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود إيجار الموجودات قصيرة األجل التي لها فترة إيجار تبلغ  

تقوم الشركة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة  .  أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات

 . ار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجاربعقود اإليج

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (ت

 

لالستهالك، ولكن يتم اختبارها سنوياً للتحقق من وجود انخفاض  (  مثل األرض )ال تخضع الموجودات ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة  

قيمتها في  يتم مراجعة  .  في  التغيرات  أو  الحاالت  تشير  قيمتها كلما كانت  باالنخفاض في  يتعلق  فيما  التي تخضع لالستهالك  الموجودات 

 .  الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد

 

القابلة لالسترداد الدفترية لألصل عن قيمته  القيمة  بمبلغ زيادة  القيمة  إثبات خسارة االنخفاض في  القيمة    .يتم  القابلة لالسترداد هي  القيمة 

ويتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية  .  العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المستخدمة أيهما أعلى

 (.توليد النقدوحدات )مستقلة قابلة للتحديد  

 

 منافع الموظفين   (ث

 

 المنافع المحددة التزامات 

ويتم قيد االستحقاقات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية .  تطبق الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها طبقاً لنظام العمل السعودي السائد

يتم مراعاة مستويات .  االئتمان المتوقعةالمتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة  

ويتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة  . األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة، والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم، وفترات الخدمة

ويتم صرف التزامات دفعات المنافع عند    (.18على النحو المحدد بشكل كامل في إيضاح  )باستخدام العوائد السوقية في نهاية فترة التقرير  

نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية وذلك في  إلعادة قياس ( الخسائر االكتوارية /األرباح )ويتم إثبات . استحقاقها

 . قائمة الدخل الشامل الموحدة

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل 

ويتم إثبات .  يرة األجل على أساس عدم الخصم ويتم احتسابها كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة يتم قياس التزام منافع الموظفين قص

ني  االلتزام بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب العالوات النقدية قصيرة األجل أو أي منافع أخرى إذا كان لدى الشركة التزام حالي قانوني أو ضم

 . التي قام الموظفون بتقديمها، ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة

 

 المخصصات والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى (خ

 

تعتبر    ظهرت نتيجة ألحداث سابقة و عندما(  قانونية أو ضمنية)يتم إثبات المخصصات في القوائم المالية عندما يكون لدى الشركة التزامات  

يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات  .  تكاليف تسوية هذه االلتزامات محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق به

 . تم تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر
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 الزكاة  (ذ

 

يتم احتساب الزكاة استناداً إلى حصة المساهمين السعوديين "(.  الهيئة)"تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

وتستحق الزكاة على أساس ربع سنوي وتحمل على قائمة  .  في حقوق الملكية أو صافي الربح باستخدام األسس المحددة بموجب لوائح الزكاة

 . الموحدةالدخل 

 

 ضريبة االستقطاع  (ض

 

 . تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة وفقاً لمتطلبات نظام ضرائب الدخل السعودي 

 

 ضريبة القيمة المضافة  (ظ

 

 :  تُدفع مخرجات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة باإليرادات إلى السلطات الضريبية في أي وقت سابق من

 

 تحصيل الذمم المدينة المستحقة من العمالء؛ أو  (أ

 

 . الخدمات إلى العمالءتقديم  (ب

 

.  وعادة ما تكون ضريبة القيمة المضافة قابلة لالسترداد مقابل مخرجات ضريبة القيمة المضافة عند استالم فاتورة ضريبة القيمة المضافة

يتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمبيعات أو  .  أساس الصافيوتسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على  

 .  اإلفصاح عنها بشكل منفصل كأصل والتزام ويجبالخدمات والمشتريات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس اإلجمالي 

 

 . الموحدة كمصروف يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد في قائمة الدخل  

 

 المصروفات  (غ
 

التأمين وثائق  اقتناء  تكلفة  في  التأمين  عقود  وتجديد  باقتناء  مباشرة  المرتبطة  األخرى  والتكاليف  العموالت  تسجيل  جميع  .  يتم  تصنف 

 . المصروفات التشغيلية األخرى كمصروفات عمومية وإدارية

 

 توزيعات األرباح  (أأ
 

في الشركة كالتزام في القوائم المالية الموحدة للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات    المساهمينيتم إثبات توزيعات األرباح على  

 . في الشركة المساهميناألرباح بواسطة 

 

 النقد وما في حكمه  (بب
 

ي ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل اقل من ثالثة أشهر  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما ف

 . من تاريخ اقتناءها

 

 قائمة التدفقات النقدية  (جج
 

وتصنف التدفقات النقدية  .  التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

 . االستثمارية والتمويلية وفقاً لذلكالناتجة عن األنشطة 

 

 العمالت األجنبية  (دد 
 

يتم تحويل الموجودات  .  يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة وقت حدوث تلك المعامالت

تُدرج جميع .  الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز الماليوالمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار  

المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل   –تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية  .  الفروقات في قائمة الدخل الموحدة

خسائر صرف العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع   وتدرج مكاسب أو.  السائدة بتاريخ المعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقًا

ونظرا ألن معامالت الشركة المدرجة بعمالت أجنبية تتم بالدرجة األولى  .  في قائمة الدخل الموحدة"  اإليرادات األخرى، صافي "في بند  

 . بالدوالر األمريكي، فإن أرباح وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية
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 القطاعات التشغيلية  (هه 

والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة  ( قطاع أعمال)يعد القطاع مكون مهم في الشركة ويتضمن تقديم منتجات أو خدمات  

منتجاتها وخدماتها، ولديها تسع قطاعات يتم رفع التقارير وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك بحسب  .  بقطاعات أخرى

 :بشأنها وهي كما يلي
 

 .تغطية التأمين الطبي - قطاع التأمين الصحي   •

 . تغطية التأمين الصحي للحجاج - قطاع التأمين الصحي للعمرة  •

 (. منافذ )ير المتعلق بالسيارات األجنبية تغطية التأمين على السيارات والتأمين لتغطية المسؤولية تجاه الغ - قطاع تأمين السيارات   •

 . ويشمل تغطية الممتلكات والهندسة والبحرية والطيران والطاقة وكذلك تأمين الحوادث العامة  -قطاع الممتلكات وضحايا الحوادث   •

 .تغطية الحجاج - تأمين الحوادث العامة   •

للمواطنين المسافرين إلى   19- بعض التغطيات المتعلقة بكوفيدتغطية تأمين السفر اإلجباري باإلضافة إلى    -   19- السفر وكوفيد •

 . الخارج

 . قطاع الحماية واالدخار •

الدخل المكتسب من توسيع الخدمات  .  إعداد تقارير عمليات لشركة تيجان الخليج للشركة التابعة للشركة  - قطاع شركة تيجان الخليج   •

 . ةاالستشارية والتسهيالت ألعمال التأمين والرعاية الصحي 

الدخل المكتسب من االستثمارات هو النشاط الوحيد الذي يحقق  .  إعداد تقارير عمليات المساهمون بالشركة  - قطاع المساهمون   •

أساس  .  إيرادات على  القطاع  هذا  على  األخرى  المباشرة  غير  والمصروفات  المباشرة  التشغيلية  المصروفات  بعض  توزيع  تم 

 . ات التأمين على هذا القطاع على أساس مناسبيتم توزيع فائض أو خسارة عملي . مناسب
 

وتقع .  يتم إعداد تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية

التشغيلية توزيع الموارد وتقييم أداء ال القرارات  باعتباره الرئيس  على عاتق المسؤول الرئيسي عن اتخاذ  التشغيلية، وتم تحديده  قطاعات 

 .  هذا، ولم تتم أي معامالت بين القطاعات خالل السنة . التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات االستراتيجية

 

 اتفاقية تأمين مشتركة  (وو 

إيضاح   في  مبين  يتعلق  24كما هو  تأمين  تجمع  ترتيب  المشتركة عبارة عن  االتفاقيات  فإن  والتأمين ضد  ،  الصحي  والتأمين  بالسيارات 

وهو ترتيب بين عدد مختلف من شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية بحيث  .  الحوادث العامة في المملكة العربية السعودية

وكذلك التأمين الصحي  (  منافذ)السعودية  تقود الشركة هي الجهة الرائدة في توفير التغطيات التأمينية للسيارات التي تدخل المملكة العربية  

وال تتصرف  .  19- باألضافة الى تأمين السفر وكفيد  (العمرة )والتأمين ضد الحوادث العامة للحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية  

االتفاقيات المشتركة بين منافذ والعمرة   وعليه، تقوم الشركة بالمحاسبة عن.  المنشأة كوكيل في هذه االتفاقية نيابة عن شركات التأمين األخرى

كما يتم تسجيل  .  من خالل تسجيل أقساط التأمين تحت بند إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمطالبات تحت بند إجمالي المطالبات المدفوعة

ويتم .  اعات التشغيل األخرىالموجودات والمطلوبات ذات الصلة كقطاع تشغيلي منفصل جنباً إلى جنب مع الموجودات والمطلوبات لقط

 . في قائمة الدخل الموحدة  "توزيع حصة التأمين"تسجيل توزيع الحصة من الربح على شركات التأمين المشاركة األخرى كمصروف في بند  
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  (زز

 : االرتباط المحتمل هو

يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير عن أحداث سابقة وسوف  ممكن أن ينشأ  التزام   (أ

 المؤكدة والتي ليست كلها ضمن سيطرة المنشأة، أو 

 

 : نظًرا لـالتزام قائم ينشأ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته  (ب

 صادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام؛ أوعدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقت  .1

 . ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بطريقة يمكن االعتماد عليها بشكل كافٍ  .2

 

تُثبت   المحتملة  ال  الموحدةالموجودات  المالية  القوائم  للمنافع .  في  الوارد  التدفق  يكون  إالَّ عندما  المحتملة  الموجودات  يتم اإلفصاح عن  ال 

 . االقتصادية محتمال
 

تتمثل االلتزامات المحتملة في اتفاقيات ُملزمة للشركة لتنفيذ مسارات عمل محددة تتضمن تحويل نقد أو موجودات أخرى إلى أطراف أخرى  

 .معنية
 

 االحتياطي النظامي  (حح

من صافي ربحها من عمليات المساهمين كل سنة إلى االحتياطي النظامي    %20وفقًا لعقد تأسيس الشركة، يتعين على الشركة تخصيص  

 .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. حتى يتم تكوين احتياطي يساوي رأس المال

 

 أسس التوحيد  (طط

التابعة بنفس سنة    ة تم إعداد القوائم المالية للشرك.  التعاونية للتأمين والشركة التابعة لها    تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لشركة 

 . التقرير لشركة التعاونية للتأمين باستخدام سياسات محاسبية متوافقة
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 التابعة  الشركات

وتسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة .  عليها المجموعةالشركات التابعة هي منشآت تسيطر  

وعلى وجه .  من مشاركتها مع المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك الشركة المستثمر فيها

 : الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعةالتحديد، تسيطر المجموعة على 

   أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة )السيطرة على الشركة المستثمر فيها   •

 ( بالشركة المستثمر فيها             

 في الشركة المستثمر فيها، و التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها •

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها  •

 

ي تحصل  ويتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ االستحواذ أو اإلدراج، وهو التاريخ الذ

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة  .  لسيطرة، ويتم االستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرةفيه المجموعة على ا

 . لفترة التقرير المالي نفسها التي للشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة

 

تأييداً لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى المجموعة  و.  وعادة ما يكون هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة

أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف  

 : عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك

 

 . التعاقدية القائمة مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها( الترتيبات) الترتيب •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى   •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  •

 

ي حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود  وتجري المجموعة إعادة تقييم للتحقق من مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها ف

يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتتوقف  .  تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة

إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ  تدرج موجودات ومطلوبات و.  هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة

تاريخ توقف سيطرة   تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى  المالية الموحدة اعتباراً من  القوائم  الفترة في  عليها أو المستبعدة خالل 

 . المجموعة على الشركة التابعة

 

بمالكي أسهم الشركة األم للمجموعة وبالحصص غير المسيطرة حتى    تتعلق األرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر

 .  وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة

 

 : الحصص غير المسيطرة

 . يتم قياس الحصص غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ

 

 : فقدان السيطرة 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تتوقف المجموعة عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة غير مسيطرة  

ويتم قياس أي حصة محتفظ بها .  يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل الموحدة.  ذات عالقة ومكونات حقوق الملكية األخرى

يتم اعتبار التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، مع عدم فقدان السيطرة، .  لدى الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة

 . كمعاملة حقوق ملكية
 

 :المعامالت المستبعدة عند التوحيد

صروفات غير محققة وتدفقات نقدية متعلقة بالمعامالت ناتجة  يتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أي إيرادات وم 

ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كأرباح غير محققة ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على  .  عن المعامالت داخل المجموعة

 . االنخفاض في القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة التعاونية للتأمين   

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31

 

- 31 - 

 بالصافي ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام،  .4

 

 المباني  األراضي  

األثاث  

 والتجهيزات 

أجهزة الحاسب  

 السيارات  اآللي 

موجودات حق 

 االستخدام 

 اإلجمالي 

 م 2021

 بآالف الرياالت السعودية  

        : التكلفة

 424,708 --  456 156,816 77,120 148,899 41,417 يناير  1

   71,130 56,350 --  5,654   9,126 --  --  إضافات 

   495,838 56,350 456     162,470 86,246  148,899   41,417 ديسمبر  31

       

       : االستهالك المتراكم

 232,857 --  456 139,028 69,213 24,160 --  يناير  1

 26,011 7,369 --    8,139   6,940   3,563 --  المحمل للسنة 

    258,868 7,369   456   147,165   76,153   27,723 --  ديسمبر  31

        

        صافي القيمة الدفترية 

   236,970 48,981 --    15,303   10,093   121,176 41,417  م 2021ديسمبر   31
 
 

 المباني  األراضي  

األثاث  

 والتجهيزات 

أجهزة  

الحاسب  

 السيارات  اآللي 

موجودات  

حق 

 االستخدام 

 اإلجمالي 

 م 2020

  

        : التكلفة

   411,254 --   456   147,634   72,848   148,899   41,417 يناير  1

   13,454 --     --    9,182   4,272     --      --  إضافات 

     --  --     --      --      --      --      --  استبعادات

 424,708 -- 456 156,816 77,120 148,899 41,417 ديسمبر  31

       : االستهالك المتراكم

   204,701 --   398   123,210   60,495   20,598 -- يناير  1

   28,156 --  58   15,818   8,718   3,562 -- المحمل للسنة 

     --  --     --      --      --      --  -- استبعادات

 232,857 -- 456 139,028 69,213 24,160 -- ديسمبر  31

        صافي القيمة الدفترية 

 191,851 -- -- 17,788 7,907   124,739 41,4177 م 2020ديسمبر   31
 

 . تتعلق موجودات حق االستخدام بتأجير مباني فروع الشركة 1- 4

 

 . يتم تحميل االستهالك على المصروفات العمومية واإلدارية في قائمة الدخل الموحدة 2- 4

 

 الموجودات غير الملموسة .5
 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    : التكلفة

 22,417  27,211 يناير  1

 4,794  13,938 إضافات 

 27,211  41,149 ديسمبر  31

    : اإلطفاء المتراكم

 18,446  19,503 يناير  1

 1,057  5,019 المحمل للسنة 

 19,503  24,522 ديسمبر  31

 7,708  16,627 صافي القيمة الدفترية 
 

 . واإلدارية في قائمة الدخل الموحدةيتم تحميل اإلطفاء على المصروفات العمومية 
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 العقارات االستثمارية .6
 

 م2020اإلجمالي   م 2021إجمالي    المباني   األراضي     

 بآالف الرياالت السعودية     

                 : التكلفة

   72,507  72,507  51,027  21,480   يناير  1

   72,507  72,507  51,027  21,480   ديسمبر  31
          

          : االستهالك المتراكم
 9,080    10,369    10,369  --    يناير  1

   1,289  1,288  1,288  --    المحمل للسنة 

   10,369    11,657    11,657  --    ديسمبر  31
          

   62,138  60,850  39,370  21,480   صافي القيمة الدفترية 
 

 : العادلةقياس القيم   (أ
 

، فقد قامت الشركة بتعيين شركة إجادة السعودية للتقييم، "العقارات االستثمارية"  40ألغراض متطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

بغرض تقدير القيمة (  1210000003)، برخصة رقم  (تقييم)مقيمين مستقلين مؤهلين مهنياً وُمعتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين  

 (. مليون لاير سعودي 82.3:  م2020)لاير سعودي  مليون 89.8م والبالغة قيمتها 2021ديسمبر  31العادلة لألراضي والمباني كما في 
 

تم تحديد القيمة السوقية للعقار وفقاً لبيانات .  ولتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية، فقد تم تحديد القيمة العادلة باستخدام القيمة السوقية للعقار

الملكي للمساحين القانونيين والموافقة عليها من قبل لجنة معايير التقييم الدولية كما الممارسة والمالحظات اإلرشادية ذات الصلة بواسطة المعهد 

معاملة القيمة السوقية هي المبلغ المقدر الذي يمكن أن يتم تبادله كأصل أو التزام في تاريخ التقييم بين مشتٍر على بينة وبائع على بينة في  :  يلي

تم إجراء تقييم للقيمة السوقية للعقار .  سب وعند قيام كل طرف بالتصرف عن علم وبحصافة ودون إكراهتجارية بحتة بعد القيام بالتسويق المنا

تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع العقارات االستثمارية ضمن المستوى  .  باستخدام مجموعة من منهج التدفقات النقدية المخصومة ومنهج التكلفة

 .دلة من التسلسل الهرمي للقيمة العا 3
 

 االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .7
 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    تأمين عمليات ال

  10,358              - يناير 1الرصيد في 

 (108)   - حصة الخسارة  

 (10,250)  - ( 8إعادة التصنيف إلى استثمارات متاحة للبيع )إيضاح 

 -  - 
    

    عمليات المساهمين 

 91,162  85,319 يناير 1الرصيد في 

 15,152  18,602 الحصة في الربح  

 (20,241)  ( 13,690) توزيعات أرباح مستلمة     

 (754)  ( 675) حصة الخسارة الشاملة األخرى 

 85,319  89,556 ديسمبر 31الرصيد في 
    

 85,319  89,556 االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إجمالي 
 

 : في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وهي شركة غير متداولة، باإلضافة إلى ملخص بالمعلومات الماليةفيما يلي حصة الشركة  
 

 : عمليات المساهمين
 

 الشركة المتحدة للتأمين  (أ

 الربح  اإليرادات  المطلوبات  الموجودات  التأسيس بلد  كما في  

نسبة 

 %   ملكيةال

القيمة  

 الدفترية 

 بآالف الرياالت السعودية   

 68,317   %50 21,840 42,397 101,221   237,855 البحرين * م2021 ديسمبر   31

 67,799   %50   18,437   37,243   101,599   237,198 البحرين * م 2020نوفمبر  30

 . على أحدث حسابات اإلدارة المتاحةبناء * 
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 (يتبع)االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .7
 

 شركة وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية  (ب

 

 كما في  
 بلد التأسيس 

 الربح  اإليرادات  المطلوبات  الموجودات 

نسبة 

 %   ملكيةال

القيمة  

 الدفترية 

 بآالف الرياالت السعودية   

 21,239   %45 17,772 30,739 19,620 66,817 السعودية  * م 2021نوفمبر   30

 17,520   %45 9,221 29,381 19,512   58,448 السعودية  * م 2020نوفمبر  30
 

 .بناء على أحدث حسابات اإلدارة المتاحة* 

 

 االستثمارات المتاحة للبيع.      8
 

 :تتكون االستثمارات المتاحة للبيع مما يلي

 م 2020  م 2021 

    عمليات التأمين 

 5,060  --  صناديق محلية 

 258,304  97,316 أجنبي    / صناديق محلية مع تعرض إقليمي

 86,545  --  استثمارات الدخل الثابت المحلي  

 1,391,831  988,328 األجنبية/استثمارات الدخل الثابت اإلقليمية

 176,967  275,414 أسهم ملكية  - استثمارات محلية في محفظة بإدارة الشركة  

 10,250  10,250 استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

 89,707  168,054 أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

   2,018,664  1,539,362 اإلجمالي 

    

    عمليات المساهمين 

 486,053  421,512 أجنبي    / صناديق محلية مع تعرض إقليمي

 27,217  --  استثمارات الدخل الثابت المحلي  

 140,975  170,648 أجنبية/صناديق إقليمية

 139,805  167,809 األجنبية/استثمارات الدخل الثابت اإلقليمية

 --  51,099 أسهم ملكية  - استثمارات محلية في محفظة بإدارة الشركة  

 53,171  --  أسهم ملكية إقليمية - استثمارات محلية في محفظة بإدارة الشركة  

 57,970  --  أسهم ملكية   - استثمارات أجنبية في محفظة بإدارة الشركة  

 53,145  --  استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

 41,566  20,513 أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

   999,902     831,581 اإلجمالي 

    

   3,018,566  2,370,943 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

 

: م2020)مليار لاير سعودي    2.2بقيمة    مالية متوافقة مع الشريعة األسالميةم، استثمرت الشركة في أوراق  2021ديسمبر    31كما في  

اإلسالمية صادرة عن شركة ذات أغراض خاصة تم تأسيسها وتسجيلها إن هذه األوراق المتوافقة مع الشريعة  (.  مليار ريـال سعودي  2.8

تتضمن االستثمارات األساسية .  هذه األوراق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية هو شركة مسجلة في موريشيوس  مديريإن  .  في جزر الكايمن

أسهم ومحافظ    - لخاصة واستثمارات في محفظة خاصة  لألوراق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية صناديق استثمار وصناديق حقوق األسهم ا

الثابت الرئيسي .  الدخل  المستفيد  المالك  الشركة هي  فإن  ذلك،  مع  الشركة،  لدى  ليست  األساسية  االستثمارات  لهذه  النظامية  الملكية  إن 

إن االستثمارات األساسية  .  ستثمارات األساسيةو اال  الموافقة مع الشريعة األسالمية  لالستثمارات األساسية بما لديها من سيطرة على األوراق  

 . محفوظة لدى أمين الحفظ في شركة ذات أغراض خاصة أو منشأته المرشحة المفتوحة لدى الصندوق وكذلك مديري المحفظة
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 (يتبع )االستثمارات المتاحة للبيع  .8
 

 :وفيما يلي بياناً بالحركة في االستثمارات المتاحة للبيع

 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين 

   1,511,524  2,018,664 يناير 1الرصيد في 

   1,777,122    416,823 مشتريات

   10,250  --  إعادة التصنيف من استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 ( 1,211,221)  (  1,064,852) استبعادات 

 (69,011)    168,727 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

   2,018,664    1,539,362 ديسمبر 31الرصيد في 

    

    عمليات المساهمين 

   1,235,224    999,902 يناير 1الرصيد في 

   693,086    456,082 مشتريات

 ( 969,535)  ( 661,285) استبعادات 

   41,127     36,882 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

   999,902    831,581 ديسمبر 31الرصيد في 

    

 3,018,566  2,370,943 اإلجمالي 

 

 :فيما يلي بياناً بالحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    التأمين عمليات 

 (69,011)  168,727 التغير في القيمة العادلة 

 (52,336)  ( 58,559) صافي األرباح المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد استثمارات 

   2,637    -- االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

 110,168  (118,710 ) 

    

    عمليات المساهمين 

   41,127  36,882 التغير في القيمة العادلة 

 (1,774)  ( 83,398) صافي األرباح المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد استثمارات 

   2,175    -- االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

 (46,516 )  41,528 

    

 (77,182)  63,652 اإلجمالي 
 

  بلغت األرباح المتراكمة غير المحققة لالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمار في حصة شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من الدخل

 (. مليون لاير سعودي  89.5: م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  152.5الشامل اآلخر 
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 المرابحة /ودائع المضاربة .9
 

وغالباً ما تكون هذه الودائع  .  الودائع محتفظ بها لدى بنوك ومؤسسة مالية مسجلة لدى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعوديةإن  

إن متوسط العائد على هذه الودائع .  إن هذه الودائع مقومة بالريال السعودي ولها استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر.  على شكل مضاربة

 (.%1.51: م2020) %2.86هو بنسبة 
 

 :م2020م و2021ديسمبر  31فيما يلي بياناً بالحركة في الودائع خالل السنة المنتهية في 

 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين 

   1,577,912     1,291,465 يناير 1الرصيد في 

   4,687,222  3,524,148 مودع خالل السنة 

 ( 4,973,669)  (  3,114,990) مستحق خالل السنة 

   1,291,465      1,700,623 ديسمبر 31الرصيد في 

    

    عمليات المساهمين 

   1,961,464     1,843,467 يناير 31الرصيد في 

   5,605,750     4,343,475 مودع خالل السنة 

 ( 5,723,747)  (  4,106,967) مستحق خالل السنة 

   1,843,467     2,079,975 ديسمبر 31الرصيد في 

    

 3,134,932    3,780,598 اإلجمالي 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  .10
 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 270,329  257,630 وغيرهمدفعة مقدمة لمقدمي الخدمات الطبية  

 ً    39,983       68,290 مصروفات مدفوعة مقدما

 465,951  257,806 موجودات أخرى 

 583,726       776,263 

 

الزكاة   هيئة  أصدرته  الذي  المضافة  القيمة  بربط ضريبة  يتعلق  فيما  الشركة  بواسطة  المدفوعة  المبالغ  على  األخرى  الموجودات  تشتمل 

قدمت الشركة اعتراضاتها على ربط الهيئة  .  مليون لاير سعودي  143م بمبلغ  2019م و  2018للسنتين  "(  الهيئة)"والضريبة والجمارك  

للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات  اعتراضا  م، قدمت الشركة  2021لذلك، وفي شهر يناير  .  ه االعتراضاتولكن األخيرة رفضت هذ

المستوى األول من /لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية)الضريبية التابعة لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية  

بعد عقد عدة جلسات استماع مع لجنة الفصل في المخالفات  .  لالعتراض على قرار الهيئة(  لضريبية والجمركيةاألمانة العامة للجان الزكوية وا

في جلسة  (  أي الهيئة)والمنازعات الضريبية، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية حكمها لصالح الجهة الُمدعى عليها  

بعد نهاية السنة، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الحكم التفصيلي  .  م2021أكتوبر    4استماع افتراضية انعقدت في  

من قواعد وأنظمة األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية،  (  2)40بناًء على المذكور أعاله وبموجب المادة  .  هاوأسبابه من منظور

م، أي خالل ثالثين يوًما 2022فبراير    16للجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية بتاريخ  قدمت شركة التعاونية للتأمين استئنافًا  

الهيئة للمبالغ المتبقية بقيمة أصدرته  بأن الربط الذي  يتمثل    اقوي   اهناك أساسأن  تعتقد الشركة والمستشارون الضريبيون  .  من استالم الحكم

المستوى الثاني من األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية وبأنَّ المبلغ سيتم إعادته في مليون لاير سعودي سيتم رده في    143

للسنة المنتهية    في القوائم المالية الموحدة  مليون لاير سعودي  10بقيمة  مخصص    ، تم تسجيلبناًء على أفضل تقديرات اإلدارة.  الوقت المناسب

 . م2021ديسمبر  31في 
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المكتسبة والمطالبات تحت   .11 التأمين غير  المكتسبة، أقساط  العموالت غير  اقتناء وثائق مؤجلة، دخل  الحركة في تكاليف 

 التسوية 
  

 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة  (أ

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

   120,845  134,724 يناير 1الرصيد في 

 404,266  343,490 متكبدة خالل السنة 

 ( 390,387)  (  350,263) إطفاء خالل السنة 

   134,724     127,951 ديسمبر 31الرصيد في 

 دخل عمولة غير مكتسب  (ب

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 43,323  37,538 يناير 1الرصيد في 

 110,941  137,045 عموالت مقبوضة خالل السنة 

 ( 116,726)  ( 132,294) السنة عموالت مكتسبة خالل 

 37,538  42,289 ديسمبر 31الرصيد في 

 األقساط غير المكتسبة  (ج

 م 2020  م 2021 

 

 الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 صافي  التأمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

   3,110,160 ( 715,959)   3,826,119  3,635,680 ( 683,698) 4,319,378 يناير 1الرصيد في 

خالل  المكتتبة  التأمين  أقساط 

   7,583,422 ( 1,478,346)   9,061,768     8,624,118 ( 1,594,488)    10,218,606 السنة 

خالل   المكتسبة  التأمين  أقساط 

 ( 7,057,902)   1,510,607 ( 8,568,509)  ( 7,945,915)    1,560,804 ( 9,506,719) السنة 

   3,635,680 ( 683,698)   4,319,378      4,313,883 ( 717,382)    5,031,265 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 المطالبات القائمة واالحتياطيات األخرى (د

 م 2020  م 2021 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 الصافي  التأمين 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 صافي  التأمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

   2,185,135 ( 3,428,170)   5,613,305  1,866,049 ( 2,252,354) 4,118,403 يناير 1الرصيد في 

 ( 5,807,059)   1,127,381 ( 6,934,440)  (  6,416,645)    347,397 (  6,764,042) مطالبات مدفوعة  

   5,487,973   48,435   5,439,538      6,660,276 (  186,610)     6,846,886 مطالبات متكبدة 

   1,866,049 ( 2,252,354)   4,118,403  2,109,680 ( 2,091,567)    4,201,247 ديسمبر 31الرصيد في 
        

   585,535 ( 1,962,570)   2,548,105      678,506 ( 1,762,324)   2,440,830 مطالبات قائمة  

 (31,453)     --  (31,453)  (  40,101)     -- (  40,101) واإلحالل  التخريد

   554,082 ( 1,962,570)   2,516,652      638,405 ( 1,762,324)    2,400,729 إجمالي مطالبات تحت التسوية 

احتياطيات المطالبات المتكبدة  

   1,259,566 ( 289,784)   1,549,350  1,440,998 ( 329,243)    1,770,241 وغير المبلغ عنها 

   52,401     --    52,401     30,277     --    30,277 احتياطي عجز أقساط التأمين 

   1,866,049 ( 2,252,354)   4,118,403  2,109,680 ( 2,091,567)    4,201,247 ديسمبر 31الرصيد في 
 

.  مقابل هذه المطالبات وهناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير المطلوبات التي ستدفعها الشركة في النهاية  

 . أجرت اإلدارة وخبيرها االكتواري المعين تقييماً تفصيلياً لالحتياطيات الفنية والمقاييس المختلفة في تقييم المطلوبات الفنية
 

إجمالي المطالبات تحت التسوية  )المعيَّن، سجلت اإلدارة احتياطيات فنية    م، بناًء على توصيات خبيرها االكتواري2021ديسمبر    31كما في  

ويتعلق جزء كبير من (.  مليار لاير سعودي 4.1: م2020)مليار لاير سعودي  4.2التي بلغت ( وتشمل عجز اقساط التأمين واالحتياطيات

 826م، سجلت الشركة خمس مطالبات جوهرية تحت التسوية بقيمة  2021ديسمبر    31كما في  .  هذه االحتياطيات بأعمال التأمين الصحي

وبحصة إعادة تأمين من المطالبة تحت التسوية بنسبة بلغت  (  لاير سعودي  مليون  917أربع مطالبات بقيمة  :  م2020)مليون لاير سعودي 

 .  ةتتعلق بأعمال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث العام( %99.8: م2020) 99.8%
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 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية، صافي .12
 

 : تتكون حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من صافي المبالغ المستحقة مما يلي

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

   2,253,812  2,093,025 حصة معيدي التأمين من مطلوبات التأمين 

 (1,458)  ( 1,458) االنخفاض في القيمة مخصص 

 2,091,567     2,252,354   
 

ز من المتوقع أن يتم استالم ما يقارب جميع المبالغ الجوهرية المستحقة من معيدي التأمين في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ قائمة المرك

يتم إجراء  .  المطالبات تحت التسوية بالتناسب مع نمط توزيع المخاطر ذات الصلةويتم احتساب حصة معيدي التأمين من  .  المالي الموحدة

ترتيبات إعادة التأمين مع األطراف األخرى ذات تصنيف ائتماني سليم بموجب منهجية التقييم الخاصة بستاندرد آند بورز وتكون درجات  

 . التقييم حسب الوكاالت األخرى ذات التصنيف االئتماني الجيدة
 

 (.  13إيضاح )إدراج المبالغ المستحقة من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبات التي دفعتها الشركة بالفعل في الذمم المدينة، صافي  يتم

 

 الذمم المدينة، صافي .13
 

 : تتكون الذمم المدينة من صافي المبالغ المستحقة مما يلي

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    

 1,978,212  1,468,716 حاملي وثائق التأمين

   1,443,859    1,558,297 وسطاء ووكالء 

 135,786     381,729 ( 29إيضاح )أطراف ذات عالقة  

 3,408,742    3,557,857 

   120,281    51,409 ذمم مدينة مستحقة من معيدي التأمين

   3,256    2,582 برنامج خدمات إدارية  

 3,462,733    3,681,394 

 ( 200,841)  (  240,732) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 3,480,553    3,222,001 ذمم مدينة، صافي 

 

 : فيما يلي بيان بالحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

   151,642  200,841 يناير  1الرصيد في 

   49,199     39,891 المخصص للسنة 

   200,841     240,732 ديسمبر   31الرصيد في 

 

 :ديسمبر 31فيما يلي أعمار عقود الذمم المدينة كما في 
  

ليست متأخرة  

السداد وليست  

 منخفضة القيمة 

 القيمة متأخرة السداد ومنخفضة  متأخرة السداد لكن ليست منخفضة القيمة 

 اإلجمالي  

 30أقل من 

 ً  يوما

31 – 60  

 ً  يوما

 

61 – 90  

 ً  يوما

 

91 – 180  

 ً  يوما

 

181 –  

360  ً  يوما

أكثر من 

360  ً  يوما

 بآالف الرياالت السعودية  

         م 2021

أقساط وذمم مدينة إعادة  

 تأمين
        

 149,508    173,861 37,389    27,671 66,072 257,999   756,216  1,468,716 حاملي وثائق التأمين  -

   51,382   42,380   245,553    68,240   250,539   83,927   816,276  1,558,297 وسطاء ووكالء  -

مستحق من أطراف   -

   110  8,062   33,526  1,092  1,398   307,023 30,518 381,729 ذات عالقة 

ذمم مدينة مستحقة من  -

  2,023   487   38    26,529   21,282  1,050 --   51,409 التأمين معيدي 

  2,464 -- --   118 -- -- --  2,582 برنامج خدمات إدارية  -

    205,487    224,790   316,506    123,650    339,291   649,999    1,603,010    3,462,733 اإلجمالي 
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 ( يتبع)ذمم المدينة، صافي ال . 13
 

متأخرة  ليست   

السداد وليست  

منخفضة  

 القيمة 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة  متأخرة السداد لكن ليست منخفضة القيمة

 اإلجمالي  

 30أقل من 

 ً  يوما

31 – 60  

 ً  يوما

61 – 90  

 ً  يوما

 

91 – 180  

 ً  يوما

 

181 –  

360  ً  يوما

أكثر من 

360  ً  يوما

 بآالف الرياالت السعودية  

         م 2020

         أقساط وذمم مدينة إعادة تأمين 

   106,490   245,314  39,248   567,317  43,025 169,141   807,677 1,978,212 حاملي وثائق التأمين  -

  40,902   107,126   229,528  39,173   170,900   164,020   692,210  1,443,859 وسطاء ووكالء  -

   153  6  7,870  2,803  1,786 104,771  18,397 135,786 مستحق من أطراف ذات عالقة  -

ذمم مدينة مستحقة من معيدي  -

  3,299   657  50,847  42,164  5,391  17,923     --   120,281 التأمين 

  2,464     --     --     --     --   792     --  3,256 برنامج خدمات إدارية  -

   153,308   353,103   327,493   651,457   221,102 456,647  1,518,284 3,681,394 اإلجمالي 

 

تكمن سياسة الشركة في أن جميع .  ال تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف أخرى معروفة وذات جدارة ائتمانية

باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل  .  إلجراءات التحقق االئتمانيالعمالء الذين يرغبون في التداول بشروط االئتمان يخضعون  

 . مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة 

 

تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء بشــكل رئيســي داخل المملكة العربية الســعودية وشــركات إعادة تأمين بشــكل رئيســي خارج  

المســـتحقة  (  مليون لاير ســـعودي 455: م2020)مليون لاير ســـعودي    417وتشـــتمل الذمم المدينة على مبلغ  .  ية الســـعوديةالمملكة العرب 

يوًما من تاريخ  90إلى  30تتطلب شــــروط أعمال الشــــركة دفع المبالغ خالل . بالعمالت األجنبية، وبالدوالر األمريكي بشــــكل رئيســــي

تمثل حـسابات أكثر . لمبرمة مع معيدي التأمين إجراء تـسوية في غـضون فترة زمنية معينة متفق عليهاوعادةً ما تتطلب الترتيبات ا. المعاملة

 .م2021ديسمبر  31من أقساط التأمين المدينة كما في ( %37: م2020ديسمبر  31)  %33ثالثة عمالء ما نسبته 

 

 الوديعة النظامية .14
 

من رأســمالها والبالغ  %10من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصــادر عن البنك المركزي الســعودي، قامت الشــركة بإيداع   58طبقاً للمادة 

ويتم .  لدى بنك تم اختياره من قبل البنك المركزي الســعودي(  مليون لاير ســعودي  125: م2020ديســمبر  31)مليون لاير ســعودي    125

 .ويمكن سحبها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي فقط السعودياالحتفاظ بالوديعة النظامية لدى البنك األهلي 
 

 النقد وما في حكمه .15
 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين 

   337,359  1,161,102 أرصدة البنك والنقد

   337,359      1,161,102 اإلجمالي 

    

    عمليات المساهمين 

   108,435    27,164 أرصدة البنك والنقد

   108,435     27,164 اإلجمالي 

    

 445,794    1,188,266 إجمالي النقد وما في حكمه 
 

مليون ريـــــــال   93:  م2020ديســمبر  31)مليون لاير ســعودي   74تشــتمل أرصــدة البنك والنقد على رصــيد حســاب تحت الطلب بمبلغ  

لدى أطراف أخرى ذات تصـنيف ائتماني مرتفع وفقاً  ( بما فيها التعرضـات خارج قائمة المركز المالي)يتم إيداع األرصـدة البنكية  (.  ـسعودي

 . لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز

 

 توزيعات الفائض الدائنة .16
 

 فائض عمليات التأمين 

وال تعد التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات  .  9و    8تستثمر عمليات التأمين فائض أموالها في االستثمارات على النحو المبين في اإليضاح  

سيتم إدراج االستثمارات في قائمة  .  م جزءاً من صافي الفائض المتاح للتوزيع على حاملي وثائق التأمين2021ديسمبر    31المتاحة للبيع في  

تم تخصيص فائض عمليات التأمين  .  الدخل الموحدة كفائض منسوب إلى عمليات التأمين عند بيع هذه االستثمارات أو تحقيق أرباح أو خسائر

 . م ويُنتظر استالم التفاصيل من حاملي وثائق التأمين السترداد تلك الفوائض2020 سنة لجميع السنوات حتى
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 البات الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرىالمط .17
   

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 1,029,764     450,680 ذمم دائنة لحاملي وثائق التأمين

 268,247  185,481 ذمم دائنة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 188,928     142,894 مصروفات مستحقة 

   19,172     18,542 مندوبي التسويق عمولة 

   142,535     42,800 حصة التأمين من توزيع األرباح الدائنة

   13,909     14,851 وزارة الحج والعمرة  - ذمم دائنة 

   21,366      21,221  مخصص الصرف النقدي لإلجازات 

   32,834      37,100 ( 1- 17)خطة ادخار الموظفين 

 --  47,149 ( 2- 17إيضاح )التزام عقد اإليجار 

   12,772  24,677 مطلوبات أخرى  

 985,395  1,729,527 

 

 

لدى الشركة خطة ادخار لموظفيها السعوديين يتم بموجبها خصم نسبة محددة من رواتب الموظفين بشكل دوري، حيث تقوم الشركة    1- 17

بلغ إجمالي عدد المشتركين في نهاية  .  الصناديق االستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةباستثمار هذا المبلغ من خالل أحد  

 (.  مليون لاير سعودي 20.6: م2020)مليون لاير سعودي  22.2باشتراك قدره ( موظفًا 253: م2020)موظفاً  267م 2021سنة 

 

 

 : يلي بيان بالحركة في التزامات عقود اإليجار فيما  17-2

 

 م 2021 

 

 م 2020

 بآالف الرياالت السعودية  

 --  --  يناير  1

   --   53,917 إضافات 

   --   626 تكلفة تمويلية

 --  ( 7,394) السداد 

 --  47,149 ديسمبر  31

 

 التزامات المنافع المحددة  . 18
 

يتم قيد االســتحقاقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب  .  الخدمة لموظفيها طبقاً لنظام العمل الســعودي الســائدتطبق الشــركة خطة مكافآت نهاية 

 . طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في حين يتم دفع التزام دفعات المنافع عند استحقاقها

 

 :زامات خالل السنة استناداً إلى قيمتها الحاليةفيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركات في االلت 

 

 :في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على قيمتها الحاليةالمثبتة فيما يلي المبالغ  18-1

 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 134,990  142,110 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

 142,110  134,990 

 

 الحركة في التزامات المنافع المحددة  18-2

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 129,480  134,990 الرصيد االفتتاحي 

 14,255  20,333 المحملة على قائمة الدخل الموحدة 

 5,721  ( 165) المحملة على قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 (14,466)  ( 13,048) منافع مدفوعة خالل السنة 

 134,990  142,110 الرصيد الختامي
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 ( يتبع)التزامات المنافع المحددة . 18
 

 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  18-3

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

   129,480     134,990 يناير 1القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة كما في 

   11,244     16,208 تكاليف الخدمة الحالية 

   3,011     4,125 تكاليف تمويل

   5,721  (  165) خسائر اكتوارية من تعديالت الخبرة ( / أرباح)

 (14,466)   ( 13,048) منافع مدفوعة خالل السنة 

   134,990     142,110 ديسمبر 31القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة كما في 

 

 

 االفتراضات االكتوارية األساسية 18-4

 

 : األساسية المستخدمة من قبل الشركة في تقييم مكافأة نهاية الخدمة فيما يلي مجموعة من االفتراضات االكتوارية

 

 م 2020  م 2021 

    

 %3  %3 معدل خصم التقييم

 % 6إلى  %0.5  %6 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الشرائح العمرية 

 

ــركات بالعملة المحلية   ــندات الشـ ــوق عميقة لسـ ــم التقييم بناًء على العائدات  "عالية الجودة"ونظًرا لعدم وجود أي سـ ، تم تحديد معدّل خصـ

 . 19من معيار المحاسبة الدولي  83المقدمة على سندات الحكومة السعودية كما هو منصوص في الفقرة رقم 

 

 تحليل حساسية االفتراضات اإلكتوارية  18-5

 

 : المنافع المحددةفيما يلي أثر التغيرات في حساسيات القيمة الحالية اللتزامات 

 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 األثر على التزامات المنافع المحددة  

    معدل خصم التقييم

 (4,766)  (  4,683) % 0.5زيادة بنسبة  -

   5,085    4,906 % 0.5نقص بنسبة  -

     المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الشرائح العمرية 

   5,005    4,706 % 0.5زيادة بنسبة  -

 (4,499)  (  4,530) % 0.5نقص بنسبة  -
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 جدول تطور المطالبات .19
 

ث  يعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك كل من المطالبات المعلنة والمتكبدة وغير المبلغ عنها عن كل سنة حواد 

ويوفر تطور مطلوبات التأمين .  المتتالية في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة، إلى جانب الدفعات المتراكمة حتى تاريخهمن السنوات  

 . مقياساً لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات
 

الحماية من التجربة والتطور السلبي للمطالبات  وتهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بأعمال التأمين لديها من أجل  

م وما بعدها والتي لم  2014ويتعلق تقدير المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بالتزامات المطالبات للفترات التي تبدأ من سنة  .  المستقبلية

 . يتم تطوير تجربة مطالباتها بشكل كامل
 

 . سب سنوات الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات الماليةيتم إجراء أكثر من وسيلتين تحليل للمطالبات ح 

 

 : جدول تطور إجمالي المطالبات متضمنة حصة إعادة التأمين 
 

 
 

        م2021

 

 م وما قبلها 2016
 

 م2017
 

 م2018
 

 م2019
 

 م2020
 

 م2021
 

 سنة الحادث  اإلجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية 

المطالبات تقدير تكلفة 

        :النهائية

  6,020,437   4,554,242  5,946,045  7,423,498  5,842,642   33,073,839 في نهاية سنة الحادث    

    5,521,225  7,129,338  8,583,529  7,065,784   33,969,439 بعد سنة    

     7,052,371  8,587,813  7,263,141   33,989,719 بعد سنتين   

      8,427,517  7,303,280   34,048,547 بعد ثالث سنوات    

       7,284,187   34,031,203 بعد أربع سنوات    

         33,956,906 بعد خمس سنوات    

التقدير الحالي للمطالبات  

 68,262,643 6,020,437  5,521,225  7,052,371 8,427,517  7,284,187   33,956,906 المتراكمة  

المدفوعات المتراكمة حتى  

 ( 65,821,813) ( 5,403,973) ( 5,209,984) ( 6,359,779) ( 8,107,618) ( 7,108,392) ( 33,632,067) تاريخه

قائمة  المثبتة  االلتزامات   في 

 2,440,830 616,464  311,241  692,592  319,899 175,795   324,839 المركز المالي الموحدة

 (40,101)       واإلحالل  التخريد

وغير  المتكبدة  المطالبات 

 1,770,241 1,615,518   103,582  5,388  6,372  12,114   27,267 المبلغ عنها 

 30,277       احتياطي عجز أقساط التأمين 

التسوية  تحت  المطالبات 

 4,201,247       واالحتياطيات

        م 2020

 

 م وما قبلها2015
 

 م 2016
 

 م 2017
 

 م 2018
 

 م 2019
 

 م 2020
 

 سنة الحادث  اإلجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية 

تقدير تكلفة المطالبات  

        :النهائية

  4,554,242  5,946,045   7,423,498   5,842,642   5,004,460    27,341,158 في نهاية سنة الحادث    

   7,129,338   8,583,529   7,065,784   6,045,645    28,069,379 بعد سنة    

      8,587,813  7,263,141   6,161,715    27,923,794 بعد سنتين   

       7,303,280  6,251,565    27,828,004 بعد ثالث سنوات    

        6,250,074   27,796,982 بعد أربع سنوات    

         27,781,129 بعد خمس سنوات    

التقدير الحالي للمطالبات  

 61,605,876 4,554,242 7,129,338 8,587,813   7,303,280 6,250,074 27,781,129 المتراكمة  

المدفوعات المتراكمة حتى  

 ( 59,057,771) ( 4,131,602) ( 6,240,366) ( 7,965,675) ( 7,100,444) ( 6,039,881) (  27,579,803) تاريخه

قائمة  المثبتة  االلتزامات   في 

   2,548,105 422,640    888,972    622,138  202,836  210,193  201,326 المركز المالي الموحدة

 ( 31,453)       واإلحالل  التخريد

وغير  المتكبدة  المطالبات 

 1,549,350 1,432,284   41,437   19,974   10,140   14,012   31,503 المبلغ عنها 

 52,401       احتياطي عجز أقساط التأمين

التسوية  تحت  المطالبات 

 4,118,403       واالحتياطيات
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 (يتبع)جدول تطور المطالبات .   19
 

 :  جدول تطور صافي المطالبات متضمنة حصة إعادة التأمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        م2021

 

 م وما قبلها 2016

 

 م2017

 

 م2018

 

 م2019

 

 م2020

 

 م2021

 

 سنة الحادث  اإلجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية 

تقدير تكلفة المطالبات 

        :النهائية

  5,764,221  4,370,007  4,773,695  5,219,686  5,444,158   26,043,900 في نهاية سنة الحادث    

     5,143,894  5,824,840  5,952,086  6,521,216   27,041,135 بعد سنة    

       5,840,405  6,302,817  6,693,505   27,213,751 بعد سنتين   

         6,297,516  6,713,412   27,220,649 بعد ثالث سنوات    

           6,702,493   27,203,968 بعد أربع سنوات    

              27,176,131 بعد خمس سنوات    

التقدير الحالي للمطالبات  

   56,924,660 5,764,221   5,143,894   5,840,405   6,297,516   6,702,493   27,176,131 المتراكمة  

المدفوعات المتراكمة حتى  

 ( 56,246,154) ( 5,333,855) ( 5,103,877) ( 5,810,428) ( 6,266,416) ( 6,665,283) ( 27,066,295) تاريخه

قائمة المثبتة  االلتزامات   في 

  678,506 430,366  40,017 ( 5,810,428)   31,100   37,210  109,836 المركز المالي الموحدة

 ( 40,101)       واإلحالل  التخريد

وغير   المتكبدة  المطالبات 

 1,440,998 1,296,646  97,459   4,992  2,951  5,921   33,029 المبلغ عنها 

 30,277       احتياطي عجز أقساط التأمين

التسوية  تحت  المطالبات 

 2,109,680       واالحتياطيات

        م 2020

 

 م وما قبلها2015

 

 م 2016

 

 م 2017

 

 م 2018

 

 م 2019

 

 م 2020

 

 سنة الحادث  اإلجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية 

        :تقدير تكلفة المطالبات النهائية

    4,370,007   4,773,695   5,219,686   5,444,158   4,468,422   20,905,829 في نهاية سنة الحادث    

      5,824,840   5,952,086   6,521,216   5,423,773   21,575,478 بعد سنة    

        6,302,817   6,693,505   5,618,128   21,617,362 بعد سنتين   

          6,713,412   5,631,093   21,595,623 بعد ثالث سنوات    

            5,628,993   21,589,556 بعد أربع سنوات    

              21,574,975 بعد خمس سنوات    

التقدير الحالي للمطالبات  

 50,415,044   4,370,007   5,824,840   6,302,817   6,713,412   5,628,993   21,574,975 المتراكمة  

المدفوعات المتراكمة حتى  

 (  49,829,509) ( 4,070,039) ( 5,779,322) ( 6,253,776) ( 6,662,809) ( 5,584,862) ( 21,478,701) تاريخه

قائمة  المثبتة  االلتزامات   في 

  585,535  299,968   45,518   49,041   50,603   44,131   96,274 المركز المالي الموحدة

 (  31,453)       واإلحالل  التخريد

المبلغ   وغير  المتكبدة  المطالبات 

   1,259,566   1,157,376   33,317   16,661  9,742   13,655   28,815 عنها 

   52,401       احتياطي عجز أقساط التأمين

التسوية  تحت  المطالبات 

   1,866,049       واالحتياطيات
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 الزكاة .  20
 

 : يعتمد مخصص الزكاة للسنة الحالية على ما يلي ( أ        

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

   1,250,000    1,250,000 رأس المال 

   1,629,843     2,051,875 احتياطيات ومخصصات افتتاحية وتسويات أخرى 

 ( 472,016)  (  470,936) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

 2,830,939     2,407,827   

   591,204     424,224 صافي الربح المعدل 

   62,074     72,972 من وعاء الزكاة  %2.578الزكاة بواقع 

   14,780     10,606 من صافي الربح المعدل  %2.5الزكاة بواقع 

 83,578     76,854 

 

من صافي  %2.5من وعاء الزكاة و  %2.578نظًرا ألن وعاء الزكاة للسنة أعلى من الربح الخاضع للزكاة، يتم احتساب الزكاة للسنة بواقع 

 . الربح المعدل للسنة
 

 : فيما يلي بياناً بالحركة في مخصص الزكاة للسنة ( ب

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

 255,554  346,224 يناير 1الرصيد في 

   76,854     83,578 المكون خالل السنة 

 44,275  --  المصروف للسنوات السابقة 

 (30,459)  (  14,779) دفعات خالل السنة 

   346,224     415,023 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 : موقف الربط( ج

وقد أصدرت الهيئة  .م2020م حتى  2014للسنوات من  "(  الهيئة)"قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

ورفضت الهيئة االعتراض الذي قدمته الشركة للسنوات  .  م حيث تم تقديم اعتراض عن هذه السنوات2018م إلى  2014ربوطاً للسنوات من  

وتواصلت الشركة مع لجنة تسوية  .  م وقدمت الشركة استئنافًا لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية2018م إلى  2014من  

والحقًا للسنة المنتهية في  .  م2018لى  م إ2014المنازعات من أجل مناقشة تسوية نقاط االستئناف الُمعترض عليها بشكل ودي للسنوات من  

وافق2021ديسمبر    31 بقيمة    تم،  المنازعات  تسوية  لجنة  تسوية مع  للسنوات من    221الشركة على  الهيئة  لربوط  مليون لاير سعودي 

ي ربط نهائي  م ولكنها لم تصدر أ2020م و2019باإلضافة إلى ذلك، شرعت الهيئة بإجراءات المراجعة للسنتين    .م2018م وحتى  2014

 .  يتعلق بهذه السنوات
 

المذكورة أعاله تأثيراً جوهرياً على    وترى اإلدارة أنه تم تكوين مخصصات كافية ومالئمة وأنه ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط

 .  م2021القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 رأس المال .21
 

مليار لاير  1.25: م2020)مليار لاير ســـعودي    1.25م، إن رأس المال المصـــرح به والُمصـــدر والمدفوع البالغ 2021ديســـمبر   31في  

 .لاير سعودي لكل سهم 10مليون سهم بقيمة  125يتكون من ( سعودي
 

 .ويخضع المساهمون بالشركة للزكاة: وفيما يلي بياناً بهيكل الملكية بالشركة 

 م 2021  

 المدفوع  المصرح به والُمصدر   

 بآالف الرياالت السعودية  األسهم عدد   

   790,255    790,255    79,025,509   مملوك بواسطة الجمهور 

 459,745 459,745    45,974,491  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

   125,000,000   1,250,000    1,250,000   
 

 م 2020  

 المدفوع  المصرح به والُمصدر   

 بآالف الرياالت السعودية  عدد األسهم  

   790,255    790,255    79,025,509   مملوك بواسطة الجمهور 

   236,127    236,127    23,612,685   العامة للتقاعد المؤسسة 

   223,618    223,618    22,361,806   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

   125,000,000   1,250,000    1,250,000   
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 ( يتبع)رأس المال  .21
 

خالل الســنة، وافق مجلس الوزراء الســعودي على دمج المؤســســة العامة للتقاعد في المؤســســة العامة للتأمينات االجتماعية، وبالتالي بلغت 

، المؤســســة العامة  %18.89المؤســســة العامة للتقاعد  : م2020ديســمبر   31)  %36.77نســبة ملكية المؤســســة العامة للتأمينات االجتماعية 

 (.%17.88ماعية للتأمينات االجت 

 

م 2021أبريل  6مليون لاير ســـعودي في   100م، أعلنت الشـــركة عن توزيع أرباح قدرها  2021ديســـمبر  31وخالل الســـنة المنتهية في 

 . لاير سعودي للسهم 0.8والتي تشكل 

 

 القروض قصيرة األجل .22
 

أشــهر ســايبور   3لمدة    لاير ســعودي مليون  400م، أبرمت الشــركة تســهيل ائتماني مع بنك الرياض بمبلغ وقدره  2020يونيو   28بتاريخ  

ــمبلغ   بسدادوخالل السنة، قامت الشركة  .  يوماً لعملياتها 360لمدة   %0.65زائداً  مع ذلك، ال يزال هذا .  مليون لاير سعودي بالكامل  400  ال

 .لتجديد سنويالتسهيل االئتماني يخضع 

 

 

 م 2021 

 

 م 2020

 بآالف الرياالت السعودية  

 --  401,998 يناير  1

   400,000  --  قرض تم الحصول عليه خالل السنة 

 1,998  3,748 تكلفة تمويل مستحقة خالل السنة 

 --  ( 405,746) المسدد خالل السنة 

 401,998  --  ديسمبر  31

 

 االحتياطي النظامي .23
 

من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصــادرة عن البنك المركزي الســعودي، يتعين على (  ز( )2) 70وفقاً لعقد تأســيس الشــركة ووفقاً للمادة 

بته  ركة اقتطاع ما نـس اوي قيمته رأس المال  %20الـش نوية إلى االحتياطي النظامي حتى تـس ويتم إجراء هذا التحويل  .  من صـافي أرباحها الـس

 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين بالشركة حتى يتم تصفية الشركة. ي نهاية السنةفقط ف

 

 توزيعات حصة التأمين .24
  

 : اتفاقية منافذ المشتركة ( 1)
 

ــركة في   ــد    25م إلى جانب  2015يناير    13وقعت الشـ ــيارات ضـ ــتركة المتعلقة بالتأمين على السـ ــركة تأمين أخرى اتفاقية منافذ المشـ شـ

ــارية المفعول اعتباراً من  ــبحت سـ ــؤولية تجاه الغير والتي أصـ ــيارات التي تدخل  . م2015يناير  1المسـ وتتعلق االتفاقية بالتأمين على السـ

شــركة تأمين    25م مع 2020ديســمبر  31م وحتى 2019يناير   1اعتباراً من   تم تجديد االتفاقية الحقاً لمدة ســتة.  المملكة العربية الســعودية

 .أخرى

 

 :وفيما يلي أبرز شروط االتفاقية المذكورة أعاله
 

 من صافي نتائج محفظة منافذ؛ %15تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  -

 المصروفات غير المباشرة ذات الصلة؛ و من إجمالي أقساط منافذ المكتتبة لتغطية  %4.25تحصل الشركة على نسبة  -

 . سيتم مشاركة النتيجة الصافية لمحفظة منافذ بعد خصم البندين المذكورين أعاله بالتساوي من قبل الشركة وشركات التأمين األخرى -

 

ــتركة جديدة تم توقيعها مع 2021يناير   1اعتباراً من  ــركة نجم لخدمات التأمين   3م، ووفقاً التفاقية مشـ ــركات تأمين أخرى وشـ ،  " نجم"شـ

ويتمحور الغرض .  وسـوف يتصـرف كوكيل نيابة عن شـركات التأمين في االتفاقية(  الموقع الخارجي)سـيكون نجم مسـؤوالً عن إدارة منافذ  

ــعودـية نـياـبة عن من إـعادة الهيكـلة ـهذه في التـعاـمل مع بيع وـث ائق الـتأمين للمركـبات األجنبـية التي ـتدـخل أو تعبر ـحدود المملـكة العربـية الســ

وسـيشـارك نجم وثائق التأمين بصـورة متسـاوية مع شـركات التأمين المشـاركة وسـيتم تسـجيل محاسـبة أقسـاط  .  شـركات التأمين المشـاركة

 . كل شركة من شركات التأمين المشاركة في القوائم المالية الخاصة بهاالتأمين وتكاليف المطالبات ذات الصلة بشكل منفصل من قبل 
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 (يتبع)توزيعات حصة التأمين   .24
 

 : اتفاقية العمرة المشتركة ( 2)
 

شـركة تأمين أخرى اتفاقية العمرة المشـتركة المتعلقة بالتأمين الصـحي والتأمين ضـد    28م إلى جانب  2020يناير   1وقعت الشـركة في  

وتتعلق االتفاقية بتأمين الحجاج ممكن يدخل أراضــــي . م2020يناير   1الحوادث العامة والتي أصــــبحت ســــارية المفعول اعتباراً من 

 .المملكة العربية السعودية

 

 :أعاله وفيما يلي أبرز شروط االتفاقية المذكورة
 

 من صافي نتائج محفظة العمرة؛ %2تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  -

 من إجمالي أقساط العمرة المكتتبة لتغطية المصروفات غير المباشرة ذات الصلة؛   %2.5تحصل الشركة على نسبة  -

 من أموال المحفظة االستثمارية؛   %0.3تحصل الشركة على نسبة  -

 من إجمالي أقساط العمرة المكتتبة من خالل وسيط؛  %7.5تدفع الشركة عمولة وساطة بنسبة  -

 من فائض محفظة العمرة لوزارة الحج والعمرة؛ و  %10تدفع الشركة  -

ي من قبل الشركة وشركات التأمين سيتم مشاركة النتيجة الصافية لمحفظة العمرة بعد خصم جميع البنود المذكورة أعاله بالتساو -

 . األخرى

 

 : 19- اتفاقية مشتركة للسفر وكوفيد ( 3)
 

ــركة في  ــفر وكوفيد  12م إلى جانب  2021أبريل  6وقعت الش ــتركة للس ــركة تأمين أخرى اتفاقية مش المتعلقة بالتأمين اإللزامي  19- ش

وتتعلق االتفاقية بتأمين . م2021أبريل  6أصـبحت سـارية المفعول اعتباراً من  19- على السـفر باإلضـافة إلى التغطيات المتعلقة بكوفيد

 .المواطنين المسافرين إلى الخارج

 :وفيما يلي أبرز شروط االتفاقية المذكورة أعاله
 

 ؛ و19- رسوم إدارية من إجمالي األقساط المكتتبة الخاصة بالسفر وكوفيد  %2.5تحصل الشركة على نسبة  -

يتبقى    19- من صافي نتيجة محفظة السفر وكوفيد   %30تحصل الشركة على نسبة   - تقاسم ما  بعد خصم البند المذكور أعاله ويتم 

 . بالتساوي مع شركات التأمين األخرى

 

 إيرادات االستثمار، صافي .  25
 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين 

    متاحة للبيع

 2,318  --  دخل توزيعات أرباح  - 

 102,833  87,192 دخل العموالت  - 

 52,336  58,559 ( 8إيضاح )ربح محقق من البيع  - 

 157,487  145,751 إيرادات االستثمار، صافي 

    

    عمليات المساهمين 

    متاحة للبيع

 6,124  --  دخل توزيعات أرباح  - 

 52,027  58,854 دخل العموالت  - 

 1,774  83,398 ( 8إيضاح )ربح محقق من البيع  - 

 (8,620)  (  3,818) رسوم استثمار   - 

 51,305  138,434 إيرادات االستثمار، صافي 

    

 208,792  284,185 إجمالي إيرادات استثمار، صافي 
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 المصروفات العمومية واإلدارية .26
 م 2020  م 2021 

 الرياالت السعودية بآالف  

   421,306    503,350 رواتب ومنافع 

   45,426    43,197 إعالن

   16,959    19,640 التأمين والمرافق والصيانة

   29,445    27,299 ( 6و  4إيضاح )االستهالك 

   10,576    15,864 اتصاالت 

   3,359    4,525 اللوازم المكتبية والطباعة 

   4,478    2,693 التدريب والتعليم 

   5,901    25,502 أتعاب مهنية

   9,165    952 تكلفة غير مباشرة محملة  

   32,104    45,524 الترخيص والرسوم األخرى  

 --  18,933 ضريبة قيمة مضافة غير قابلة لالسترداد وغرامات 

 49,443     38,789 أخرى 

 746,268     628,162   

 السهم األساسية والمخفضةربحية  .27
 

 . مليون سهم 125السنة على ( خسارة) /تم حساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة ربح 

 

 إيرادات استثمار مستحقة .28
 

مليون لاير  2.4: م2020)مليون لاير ســعودي   11ســجلت الشــركة إيرادات اســتثمار مســتحقة على اســتثمارات متاحة للبيع قدرها 

 (.سعودي

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .29
 

بالمجموعة، والشركات التي هم مالكوها  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا  

يتم .  الرئيسيين باإلضافة ألي منشآت أخرى يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو يؤثرون عليها بشكل جوهري

  وفيما يلي تفاصيل أهم المعامالت مع.  اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة ومجلس إدارتها

 :ديسمبر 31األطراف ذات العالقة التي تمت خالل السنة وأرصدتها ذات الصلة في  
 

 

 مبلغ المعامالت للسنة المنتهية 

  بآالف الرياالت السعودية  

 كما في ( دائن) /رصيد مدين 

 بآالف الرياالت السعودية 

 م 2020  م 2021  م 2020  م 2021 

        المساهمون الرئيسيون 

 6,786  15,951  62,906  56,298 مكتتبةأقساط تأمين 

 (476)  ( 2,457)  --  --  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 --  --   346  68 مطالبات مدفوعة لمقدمي الخدمات الطبية  

 --  --   134  145 خدمات أخرى   - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 --  --   125  --  مصروفات إيجار مدفوعة 

        

        الشركات الزميلة 

 --  75  742  887 أقساط تأمين مكتتبة

 --  --  3,983  3,755 أتعاب وصيل مدفوعة 

 223  582  7,297  6,848 رسوم ومطالبات الشركة المتحدة للتأمين 
        

شركات مسيطر عليها أو مسيطر عليها بشكل مشترك أو  

        جوهرياً من قبل األطراف ذات العالقة ممارس عليها تأثيراً 

 129,000  365,722  226,811  614,440 أقساط تأمين مكتتبة

 (821)  ( 4,670)  --  --  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 --  --   1,610  602 مطالبات مدفوعة لمقدمي الخدمات الطبية 

 (561)  ( 561)  763  1,666 مصروفات إيجار مدفوعة 
 

من األرباح المتبقية  %10شركة، يحق لمجلس اإلدارة في كل سنة الحصول على تعويض يصل إلى ما نسبته للنظام األساسي لل وفقًا

 .من عمليات المساهمين، على النحو المحدد، بناًء على قرار من الجمعية العامة
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 (يتبع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها     .29
 

 مكافأة وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين 
 

المديرين  التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار  السنوية والمكافآت والبدالت  الرواتب  أدناه  الجدول  يعرض 

 : م2020م و 2021ديسمبر  31التنفيذيين للسنة المنتهية في 

 م 2021

أعضاء مجلس  

المديرين  )اإلدارة  

  ( التنفيذيين 

أعضاء مجلس  

المديرين  )اإلدارة  

  ( التنفيذيين غير 

كبار التنفيذيين بما  

في ذلك الرئيس  

التنفيذي والمدير  

 المالي 

 بآالف الرياالت السعودية                

 رواتب ومكافآت 

 --  --      

                    

7,995 

 3,438    550  --  مخصصات 

 9,069    4,612  --  مكافأة سنوية 

   2,332      --  --  تعويضات نهاية الخدمة  

 22,834  5,162  --  اإلجمالي 
 

 م 2020

أعضاء مجلس  

المديرين )اإلدارة 

  ( التنفيذيين

أعضاء مجلس  

المديرين )اإلدارة 

  ( غير التنفيذيين

كبار التنفيذيين بما في 

ذلك الرئيس التنفيذي 

 والمدير المالي

 بآالف الرياالت السعودية                 

   7,279      --   -- رواتب ومكافآت 

   3,063    763  -- مخصصات 

 1,556      --   -- برامج تحفيزية

 8,710    3,780  -- مكافأة سنوية 

   819      --   -- تعويضات نهاية الخدمة 

 21,427  4,543  -- اإلجمالي 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .30
 

السوق األكثر  )إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة في السوق الرئيسية أو  

في تاريخ القياس وفق ظروف السوق الحالية بغض النظر عما إذا كان هذا السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام (  فائدة

 .  ييم أخرىطريقة تق

  

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

 . أدوات مالية ذات أسعار معلنة غير معدلة ألدوات مماثلة في أسواق نشطة:  سعر السوق المعلن:  1المستوى  -

األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع  :  2لمستوى  ا -

 . المدخالت الهامة وفقاً لبيانات السوق القابلة للمالحظة

 .  طرق تقييم تكون مدخالتها الهامة غير مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في السوق :  3المستوى  -
 

  يظهر الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية متضمنة بما في ذلك مستوياتها حسب التسلسل الهرمي للقيمة 

الدفترية تقارب ال يشمل الجدول القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة  .  العادلة

 . بشكل معقول قيمتها العادلة

  بآالف الرياالت السعودية    

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   م 2021

      استثمارات متاحة للبيع

      عمليات التأمين 

 97,316 --  97,316 --   صناديق استثمار

   988,328 --  180,200 808,128  ( ماليةحكومية وشركات وأوراق )استثمارات الدخل الثابت 

 275,414 --  --  275,414  أسهم حقوق الملكية - محافظ بإدارة الشركة 

 10,250 10,250 --  --   استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

 168,054 --  168,054 --   أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  1,083,542 445,570 10,250 1,539,362 
      

      عمليات المساهمين 

 592,160 --  592,160 --   صناديق استثمار

 167,809 --  35,985 131,824  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 51,099 --  --  51,099  أسهم ملكية  - استثمارات محلية في محفظة بإدارة الشركة  

 20,513 --  20,513 --   أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  182,923 648,658  -- 831,581 
      

 2,370,943 10,250 1,021,157 1,339,536  اإلجمالي 
 

  بآالف الرياالت السعودية    

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   م 2020

      استثمارات متاحة للبيع

      عمليات التأمين 

 263,364 -- 263,364 --  ( استثمارصناديق )صناديق محلية  

 1,478,376 -- 445,632 1,032,744  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 176,967 -- -- 176,967  أسهم حقوق الملكية - محافظ بإدارة الشركة 

 10,250 10,250 -- --  ( صكوك)استثمارات الدخل الثابت 

 89,707 -- 89,707 --  مدير المحفظة أموال مودعة لدى 

  1,209,711 798,703 10,250 2,018,664 
      

      عمليات المساهمين 

 627,028 -- 627,028 --  ( صناديق استثمار)صناديق محلية  

 167,022 -- 139,805 27,217  ( حكومية وشركات وأوراق مالية)استثمارات الدخل الثابت 

 111,141 -- -- 111,141  أسهم حقوق الملكية - محافظ بإدارة الشركة 

 53,145 53,145 -- --  استثمارات في حقوق ملكية خاصة 

 41,566 -- 41,566 --  أموال مودعة لدى مدير المحفظة 

  138,358 808,399 53,145 999,902 
      

 3,018,566 63,395 1,607,102 1,348,069  اإلجمالي 
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 ( يتبع)القيم العادلة لألدوات المالية .     30
 

إن القيمة .  إلى سعر إغالق السوق لذلك السهم اعتباًرا من تاريخ التقييم  1يستند تقييم كل استثمار يتم تداوله بشكل عام مصنف ضمن المستوى  

تستند إلى أسعار مستمدة من مصادر خارجية موثوقة،    2العادلة المستخدمة لتقييم االستثمارات ذات الدخل الثابت وصناديق االستثمار في المستوى  

بلومبرج وغيرها الملكية الخاصة المصنفة في المستوى  .  تشمل رويترز،  العادلة لالستثمار في حقوق  القيمة  على آخر قيمة بناًء    3يتم تحديد 

م، استثمرت 2021ديسمبر    31كما في  . م2020م و2021ديسمبر    31لم يتم أي مناقالت بين مستويات القيمة العادلة للسنة المنتهية في  .  مسجلة

ة مع متوافقمصنف تحت بند االستثمارات المتاحة للبيع في أوراق  (  مليار لاير سعودي  2.8:  م2020)مليار لاير سعودي    2.2الشركة مبلغ  

 .  صادرة عن شركة إسالمية وسيطة مسجلة في جزر كايمن  الشريعة األسالمية

 

المرابحة، واألرصدة البنكية    /ال تختلف القيم العادلة للودائع النظامية، وإيرادات االستثمار المستحقة على الودائع النظامية، وودائع المضاربة

ز المالي الموحدة والتي تظهر بالتكلفة المطفأة، بشكل كبير عن القيم الدفترية المدرجة في  والموجودات المالية األخرى المدرجة في قائمة المرك

 أو أنها تستحق السداد عند الطلب.  القوائم المالية الموحدة بسبب الطبيعة قصيرة األجل لألرصدة

 

 

    في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3تسوية قياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى 

  بآالف الرياالت السعودية      

  إجمالي الربح أو الخسارة المدرجة في     

 م 2021ديسمبر   31

 
  1الرصيد في  

 يناير 

  /مشتريات

 مبيعات  تحويالت 

قائمة الدخل  

 الدخل الشامل اآلخر  الموحدة 

  31الرصيد في  

 ديسمبر 

        عمليات التأمين 

استثمارات في حقوق ملكية     

 خاصة 

 

10,250  --  --  --  -- 10,250 

  10,250  --  --  --  -- 10,250 

        

        عمليات المساهمين 

استثمارات في حقوق ملكية  

 خاصة 

 

53,145  -- (53,145 )  --  --  -- 

  53,145  -- (53,145 )  --  --  -- 

        

 10,250 --  --  ( 53,145) --  63,395  اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

  بآالف الرياالت السعودية     

  إجمالي الربح أو الخسارة المدرجة في    

 

 

 م 2020ديسمبر  31

  1الرصيد في 

 يناير 

إعادة   /مشتريات 

 تصنيف

إعادة  /مبيعات 

 تصنيف

قائمة الدخل  

 الدخل الشامل اآلخر  الموحدة 

الرصيد في  

 ديسمبر  31

       عمليات التأمين 

 -- -- -- (6,341) -- 6,341 صكوك 

ملكية   حقوق  في  استثمارات 

 10,250 -- -- -- 10,250 -- خاصة 

 6,341 10,250 (6,341) -- -- 10,250 

       

       عمليات المساهمين 

استثمارات في حقوق ملكية  

 53,145 -- -- -- -- 53,145 خاصة 

       

 63,395 -- -- (6,341) 10,250 59,486 اإلجمالي 
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 ( يتبع)القيم العادلة لألدوات المالية .     30
 

 :3يعرض الجدول أدناه المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة والمستخدمة في تقييم االستثمارات في المستوى 

 

 البيان 

القيمة العادلة  

 كما في 

القيمة العادلة  

 كما في 

 مدخالت غير قابلة للمالحظة 

 

عالقات المدخالت   مجموعة المدخالت 

غير القابلة للمالحظة  

ديسمبر    31 بالقيمة العادلة 

لاير  )م  2021

 ( سعودي 

ديسمبر    31

لاير  )م  2020

 ( سعودي 

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021

حقوق   في  استثمارات 

 -- 63,395 --  ملكية خاصة 
معدل النمو 

 % 6السنوي 
 غير متاح % 25 - +/ --

 

 3تحليل الحساسية لالستثمارات في المستوى 

 

 

 القطاعات التشغيلية  .     31

 

. هاتماشياً مع عملية إعداد التقارير الداخلية بالشركة، فقد اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بشأن أنشطة الشركة وموجوداتها ومطلوبات 

 . وتم تحديد المعلومات المفصح عنها في هذا اإليضاح على أساس التقارير الحالية المقدمة لرئيس العمليات بوصفه صانع القرار

 

جودات القطاعات على الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية واالستثمارات المتاحة للبيع ال تشتمل مو

المرابحة والمصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وصافي الذمم المدينة وإيرادات االستثمار والنقد وما يعادله    /وودائع المضاربة 

ال تشتمل المطلوبات األخرى على توزيعات الفائض الدائنة  .  وعليه، يتم إدراجها في الموجودات غير الموزعة.  تأمينالخاصة بعمليات ال

معيدي   وأرصدة  األجل  والقروض قصيرة  األخرى  والمطلوبات  المستحقة  والمصروفات  الدائنة  والمطالبات  المحددة  المنافع  والتزامات 

 . وعليه، يتم إدراجها في المطلوبات غير الموزعة. مينالتأمين الدائنة الخاصة بعمليات التأ

 

بما في ذلك المصروفات المتعلقة بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها  )ال يتم رفع تقرير عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة  

صانع القرار ضمن القطاعات ذات الصلة، ويتم  إلى رئيس العمليات بوصفه  (  المتعلقة بأقساط التأمين المدينة واستهالك الممتلكات والمعدات 

 ً  . مراقبتها مركزيا

 

 

 م 2021ديسمبر   31

 

 

 عامل الحساسية 

التأثير على القيمة العادلة  

بسبب الزيادة في عامل  

 الحساسية 

التأثير على القيمة العادلة  

بسبب النقص في عامل  

 الحساسية 

 بآالف الرياالت السعودية   

    عمليات التأمين 

استثمارات في حقوق ملكية    

 خاصة 

 -- -- % تغير في األسعار 10 -+/

    

 

 

 م 2020ديسمبر  31

 

 

 الحساسية عامل 

التأثير على القيمة العادلة 

بسبب الزيادة في عامل  

 الحساسية 

التأثير على القيمة العادلة 

بسبب النقص في عامل  

 الحساسية 

 بآالف الرياالت السعودية   

    عمليات التأمين 

استثمارات في حقوق ملكية   

 خاصة 
 -  -  % تغير في األسعار 10 - +/

    

    المساهمين عمليات 

استثمارات في حقوق ملكية  

 خاصة 
 ( 5,315) 5,315 % تغير في األسعار 10 - +/
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 (يتبع)القطاعات التشغيلية  .31
 م 2021 

 القطاعات التشغيلية 

قطاع التأمين  

 * الصحي  

قطاع التأمين  

 الصحي 

 العمرة  -

قطاع التأمين  

 على المركبات 

قطاع التأمين على  

الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمين  

ضد الحوادث  

 العمرة   -العامة 

 قطاع السفر 

 19-وكوفيد

 

قطاع الحماية  

 واالدخار 

 

  -اإلجمالي 

 عمليات التأمين 

  -اإلجمالي 

عمليات شركة  

 تيجان الخليج 

  -اإلجمالي 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

            اإليرادات 
            إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 679,002   679,002 218 99,107 16,358 19,353 507,960 19,107 16,899 أفراد   -

 377,351   377,351 - - - 13,701 20,416 - 343,234 منشآت متناهية الصغر  -

 287,272   287,272 280 - - 16,694 8,731 - 261,567 منشآت صغيرة  -

 386,647   386,647 967 - - 38,904 18,807 - 327,969 منشآت متوسطة  -

 8,488,334   8,488,334 34,255 - - 1,521,347 62,695 - 6,870,037 شركات  -

 7,819,706 19,107 618,609 1,609,999 16,358 99,107 35,720 10,218,606   10,218,606 

 ( 78,906)   ( 78,906) ( 2,282) - - ( 76,624) - - - محلي -إعادة التأمين المسند 

 ( 1,515,582)   ( 1,515,582) ( 30,276) ( 2,727) ( 1,102) ( 1,396,897) - - ( 84,580) إعادة التأمين المسند، دولي 

 ( 20,719)   ( 20,719) - - ( 1,218) ( 15,554) ( 3,947) - - أقساط فائض الخسارة 

 4,466   4,466 4,466 - - - - - - إيرادات رسوم من التكافل 

 8,607,865   8,607,865 7,628 96,380 14,038 120,924 614,662 19,107 7,735,126 صافي األقساط المكتتبة 

 ( 678,203)   ( 678,203) ( 383) ( 4,164) ( 2,835) ( 19,717) ( 1,724) ( 3,520) ( 645,860) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 7,929,662   7,929,662 7,245 92,216 11,203 101,207 612,938 15,587 7,089,266 صافي األقساط المكتسبة 

 132,294   132,294 - - - 130,631 - - 1,663 عموالت إعادة التأمين 

 6,269   6,269 - - - 3,882 2,313 - 74 إيرادات اكتتاب أخرى 

 8,068,225   8,068,225 7,245 92,216 11,203 235,720 615,251 15,587 7,091,003 إجمالي اإليرادات 

            

            تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 6,764,042   6,764,042 34,421 3,681 14 291,816 414,487 7,122 6,012,501 إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

 ( 347,397)   ( 347,397) ( 31,661) ( 181) ( 10) ( 268,683) ( 5,821) - ( 41,041) المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من 

 6,416,645   6,416,645 2,760 3,500 4 23,133 408,666 7,122 5,971,460 األخرى المدفوعة   المنافعصافي المطالبات و

 84,323   84,323 ( 75) - - ( 5,681) ( 31,243) - 121,322 في المطالبات تحت التسوية، صافي التغيرات 

 181,432   181,432 398 20,108 2,367 7,133 ( 18,380) 1,118 168,688 التغيرات في احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها، صافي 

 ( 22,124)   ( 22,124) 93 - - ( 7,606) - - ( 14,611) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 6,660,276   6,660,276 3,176 23,608 2,371 16,979 359,043 8,240 6,246,859 األخرى المتكبدة   المنافعصافي المطالبات و

 ( 172)  - ( 172) ( 172) - - - - - - التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل 

 350,263  ( 14,929) 365,192 578 2,326 995 47,820 75,136 1,162 237,175 التأمين وثائق اقتناء تكاليف 

 137,541  - 137,541 3,139 3,110 1,128 12,333 5,487 1,242 111,102 مصروفات اكتتاب أخرى 

 62,861  - 62,861 - 42,105 5,028 - 12,605 3,123 - توزيعات حصة التأمين

 7,210,769  ( 14,929) 7,225,698 6,721 71,149 9,522 77,132 452,271 13,767 6,595,136 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب  
            

 857,456  14,929 842,527 524 21,067 1,681 158,588 162,980 1,820 495,867 صافي دخل االكتتاب 

            :إيرادات غير مخصصة( /  مصروفات)

 ( 746,268) ( 8,104) ( 368) ( 737,796)        مصروفات عمومية وإدارية

 ( 39,891) - - ( 39,891)        مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 284,185 138,434 - 145,751        إيرادات استثمار، صافي

حقوق  بطريقة  فيها في الشركات المستثمرالحصة في الربح من االستثمارات  
 - -        الملكية، صافي

18,602 

18,602 

 - - - -        االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

 ( 1,616) - ( 14,328) 12,712        إيرادات أخرى، صافي 

 372,468 148,932 233 223,303        الزكاة التخصيص و  قبلصافي ربح السنة 

 .مليون لاير سعودي 6,297يشمل إجمالي األقساط المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الطبي أعمال التأمين اإللزامي بقيمة * 



 شركة التعاونية للتأمين    

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  .31
 م2020  

 القطاعات التشغيلية 

قطاع التأمين  

 * الصحي  

قطاع التأمين  

 الصحي 

- 

 العمرة 

قطاع 

التأمين على  

  المركبات 

 ** 

التأمين  قطاع 

على  

الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمين ضد  

   -الحوادث العامة 

 العمرة 

قطاع 

الحماية  

 واالدخار 

 

عمليات   -اإلجمالي 

 التأمين

 

 

عمليات   -اإلجمالي 

 شركة تيجان الخليج 

  -اإلجمالي 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

           اإليرادات 
           إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 857,378   857,378 264 92,385 19,450 573,076 145,176 27,027 أفراد   -

 386,298   386,298 - - 18,651 19,070 - 348,577 منشآت متناهية الصغر  -

 280,480   280,480 186 - 24,146 11,812 - 244,336 منشآت صغيرة  -

 346,149   346,149 926 - 30,237 27,678 - 287,308 منشآت متوسطة  -
 7,191,463   7,191,463 30,326 - 1,453,399 44,993 - 5,662,745 شركات  -

 6,569,993 145,176 676,629 1,545,883 92,385 31,702 9,061,768   9,061,768 

 ( 95,769)   ( 95,769) ( 23,488) - ( 72,281) - - - محلي -إعادة التأمين المسند 

 ( 1,382,577)   ( 1,382,577) ( 5,326) - ( 1,375,919) - - ( 1,332) التأمين المسند، دولي إعادة 
 ( 22,184)   ( 22,184) - ( 2,903) ( 11,348) ( 7,933) - - أقساط فائض الخسارة 

 6,667   6,667 6,667 - - - - - إيرادات رسوم من التكافل 

 7,567,905   7,567,905 9,555 89,482 86,335 668,696 145,176 6,568,661 صافي األقساط المكتتبة 
 ( 525,520)   ( 525,520) 183 ( 14) 988 25,117 ( 22) ( 551,772) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

 7,042,385   7,042,385 9,738 89,468 87,323 693,813 145,154 6,016,889 صافي األقساط المكتسبة 

 116,726   116,726 - - 115,423 - - 1,303 إعادة التأمين عموالت 

 6,889   6,889 - - 1,476 4,051 - 1,362 إيرادات اكتتاب أخرى 

 7,166,000   7,166,000 9,738 89,468 204,222 697,864 145,154 6,019,554 يرادات إجمالي اإل
           

           تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 6,934,440   6,934,440 30,450 2,432 1,063,816 330,461 54,824 5,452,457 إجمالي المطالبات المدفوعة والمصروفات المتكبدة المتعلقة بالمطالبات
 ( 1,127,381)   ( 1,127,381) ( 28,456) - ( 1,038,634) ( 4,352) - ( 55,939) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 5,807,059   5,807,059 1,994 2,432 25,182 326,109 54,824 5,396,518 األخرى المدفوعة   المنافعصافي المطالبات و

 ( 30,363)   ( 30,363) 472 - 1,120 ( 887) - ( 31,068) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 ( 338,294)   ( 338,294) 471 31 ( 27,950) ( 11,914) 277 ( 299,209) التغيرات في احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها، صافي 
 49,571   49,571 ( 34) - 14,898 - - 34,707 احتياطي عجز أقساط التأمين التغيرات في 

 5,487,973   5,487,973 2,903 2,463 13,250 313,308 55,101 5,100,948 األخرى المتكبدة   المنافعصافي المطالبات و

 ( 1,462)  - ( 1,462) ( 1,462) - - - - - التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل 
 390,387  ( 8,180) 398,567 814 6,928 40,063 108,710 10,887 231,165 وثائق التأمين اقتناء تكاليف 

 129,953  - 129,953 815 11,814 6,101 3,434 14,172 93,617 مصروفات اكتتاب أخرى 

 142,535  - 142,535 - 62,712 - 22,072 57,751 - توزيعات حصة التأمين

 6,149,386  ( 8,180) 6,157,566 3,070 83,917 59,414 447,524 137,911 5,425,730 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 1,016,614  8,180 1,008,434 6,668 5,551 144,808 250,340 7,243 593,824 صافي دخل االكتتاب 

           :إيرادات غير مخصصة( /  مصروفات)

 ( 628,162) ( 5,997) ( 409) ( 622,165)       عمومية وإداريةمصروفات 
 ( 49,199) - - ( 49,199)       مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 208,792 51,305 - 157,487       إيرادات استثمار، صافي

بطريقة حقوق  ها في في الشركات المستثمرالحصة في الربح من االستثمارات  
 ( 108)       الملكية، صافي

- 
15,152 15,044 

 ( 4,812) ( 2,175) - ( 2,637)       االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

 6,792 680 ( 7,500) 14,292       إيرادات أخرى، صافي 

 565,069 58,965 271 506,104       الزكاة و  التخصيص قبلصافي ربح السنة 

 مع قطاع التأمين على المركبات.  السابقة** تم دمج أرقاع قطاع المنافذ للسنة    .مليون لاير سعودي 5,089يشمل إجمالي األقساط المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الطبي أعمال التأمين اإللزامي بقيمة * 



 شركة التعاونية للتأمين    

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 (يتبع)القطاعات التشغيلية  .31
 

 م 2021ديسمبر   31كما في  

 التشغيلية القطاعات  
قطاع التأمين  

 الصحي 

قطاع التأمين  

 الصحي  

- 

 العمرة 

قطاع التأمين  

على  

 المركبات 

قطاع التأمين  

على الممتلكات  

 والحوادث 

قطاع التأمين  

ضد الحوادث  

   -العامة 

 العمرة  

 قطاع السفر 

 19-وكوفيد

قطاع الحماية  

 واالدخار 

  -اإلجمالي 

 عمليات التأمين 

  -اإلجمالي 

شركة  عمليات 

 تيجان الخليج 

عمليات   -اإلجمالي 

 اإلجمالي  المساهمين 

 بآالف الرياالت السعودية  

            الموجودات  

 7,501   7,501 - - - 6,185 1,316 - - أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 127,951   127,951 266 6 233 17,206 22,666 272 87,302 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

 1,762,324   1,762,324 19,885 - - 1,718,172 24,053 - 214 معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسويةحصة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ 

 329,243 14,183 622 73 285,544 4,250 - 24,571 عنها 

 

 329,243 

 717,382   717,382 7,837 122 211 695,698 2 - 13,512 المكتسبة حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

            : الموجودات غير الموزعة

تشمل عقارات استثمارية واستثمارات في  )استثمارات 

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية واستثمارات  
مرابحة وإيرادات   / متاحة للبيع وودائع مضاربة 

 3,307,728        ( استثمارات مستحقة

 

3,005,248 6,312,976 

 3,222,001   3,222,001        ذمم مدينة، صافي 

 1,188,266 17,064 10,100 1,161,102        نقد وما في حكمه

 965,373 129,497  835,876        موجودات أخرى غير موزعة 

 14,633,017 3,151,809 10,100     11,471,108        إجمالي الموجودات  

            

            المطلوبات 

 3,372   3,372 3,372 - - - - - - احتياطي أنشطة تكافل

 2,400,729   2,400,729 21,289 - - 1,848,995 183,610 - 346,835 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 1,770,241   1,770,241 15,440 20,730 2,471 288,600 135,974 1,395 1,305,631 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 30,277   30,277 93 - - 10,088 - - 20,096 احتياطي عجز أقساط التأمين

 42,289   42,289 1,221 - - 40,616 - - 452 دخل عمولة غير مكتسب 

 5,031,265   5,031,265 8,740 4,286 3,060 769,500 329,233 3,542 3,912,904 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

            : مطلوبات غير موزعة

 503,409   503,409        أرصدة معيدي التأمين الدائنة 

 1,812,371 432,189 3,918 1,376,264        مطلوبات أخرى غير موزعة  

      11,593,953 432,189 3,918     11,157,846        إجمالي المطلوبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة التعاونية للتأمين    

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  .31
 م 2020ديسمبر  31كما في  

 القطاعات التشغيلية
قطاع التأمين 

 الصحي

قطاع التأمين 
 الصحي  

- 

 العمرة

قطاع التأمين 

على 

 *المركبات

قطاع التأمين 

على الممتلكات 

 والحوادث 

قطاع التأمين 
ضد الحوادث  

  -العامة 

 العمرة  

 سفر قطاع 

 19-وكوفيد

قطاع الحماية 

 واالدخار

  -اإلجمالي 

 عمليات التأمين 

عمليات  -اإلجمالي 

 اإلجمالي  المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية  

           الموجودات  

 12,723  12,723 - - - 12,280 443 - - أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 134,724  134,724 213 - 1 18,052 23,982 2 92,474 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 
 1,962,570  1,962,570 19,389 - - 1,919,448 23,712 - 21 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ 

 289,784  289,784 11,025 - - 264,912 6,503 - 7,344 عنها 
 683,698  683,698 3,407 - - 680,291 - - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

           : الموزعةالموجودات غير  

تشمل عقارات استثمارية واستثمارات في  )استثمارات 
شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية واستثمارات  

مرابحة وإيرادات   / متاحة للبيع وودائع مضاربة 

 6,303,352 2,929,752 3,373,600        ( استثمارات مستحقة
 3,480,553 - 3,480,553        ذمم مدينة، صافي 

 445,794 108,435 337,359        نقد وما في حكمه

 1,103,596 127,774 975,822        موجودات أخرى غير موزعة 

 14,416,794 3,165,961 11,250,833        إجمالي الموجودات  

           

           المطلوبات 

 3,544  3,544 3,544 - - - - - - احتياطي أنشطة تكافل
 4,319,378  4,319,378 3,927 - 14 734,376 327,507 22 3,253,532 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

 2,516,652  2,516,652 20,868 - - 2,055,952 214,512 - 225,320 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 1,549,350  1,549,350 11,884 - 31 260,835 156,607 277 1,119,716 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
 52,401  52,401 - - - 17,694 - - 34,707 احتياطي عجز أقساط التأمين

 37,538  37,538 777 - - 36,761 - - - دخل عمولة غير مكتسب 

           : مطلوبات غير موزعة
 254,559  254,559        أرصدة معيدي التأمين الدائنة 

 2,874,010 359,490 2,514,520        مطلوبات أخرى غير موزعة  

 11,607,432 359,490 11,247,942        إجمالي المطلوبات  

 مع قطاع التأمين على المركبات.  السابقة* تم دمج أرقاع قطاع المنافذ للسنة 



 شركة التعاونية للتأمين    

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 المعلومات اإلضافية  .32

 

 قائمة المركز المالي الموحدة  (أ

 

 م 2020ديسمبر  31كما في   م2021ديسمبر  31كما في  

 التأمينعمليات  

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

 اإلجمالي   التابعة

 

 عمليات التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي   التابعة

 بآالف الرياالت السعودية  

    الموجودات 
 

   
   125,000   125,000     -           125,000   125,000     - وديعة نظامية 

  2,774  2,774     -                3,050    3,050     - النظامية دخل مستحق من الوديعة 

   191,851     -   191,851     236,970     -    236,970 ممتلكات ومعدات، صافي 

  7,708     -  7,708     16,627     - 16,627 موجودات غير ملموسة 

  62,138     -  62,138  60,850     -    60,850 عقارات استثمارية 

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة 

  85,319  85,319     -     89,556 89,556     - حقوق الملكية 

  3,018,566   999,902  2,018,664     2,370,943    831,581    1,539,362 استثمارات متاحة للبيع 

  3,134,932  1,843,467  1,291,465     3,780,598 2,079,975 1,700,623 مرابحة  /ودائع مضاربة 

     -  27,091 ( 27,091)      - 227,129 ( 227,129) إلى عمليات المساهمين  /مستحق من 

 776,263     - 776,263  583,726 1,447     582,279 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  12,723     -  12,723     7,501     -    7,501 أقساط فائض خسارة مؤجلة 

   134,724     -   134,724     127,951     - 127,951 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

  1,962,570     -  1,962,570     1,762,324     -    1,762,324 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  

   289,784     -   289,784     329,243     - 329,243 مبلغ عنها وغير 

   683,698     -   683,698     717,382     -    717,382 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 3,480,553     - 3,480,553  3,222,001     - 3,222,001 ذمم مدينة، صافي 

  2,397  1,064  1,333     11,029    4,136    6,893 إيرادات استثمار مستحقة 

   445,794   108,435   337,359     1,188,266     27,164 1,161,102 نقد وما في حكمه

 14,416,794  3,193,052 11,223,742  14,633,017 3,389,038    11,243,979 إجمالي الموجودات 

        

        المطلوبات 

 252,086 - 252,086     258,163 - 258,163 الدائنة توزيعات الفائض 

   134,990 -   134,990     142,110 -    142,110 التزامات المنافع المحددة 

  2,774  2,774     -         3,050    3,050     -     عائد دائن على الوديعة النظامية 

مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات 

 1,729,527  4,081 1,725,446  985,395 9,404 975,991 أخرى

   401,998 -   401,998   - - - قروض قصيرة األجل 

  3,544 -  3,544     3,372 -    3,372 احتياطي أنشطة تكافل 

  2,516,652 -  2,516,652     2,400,729 -    2,400,729 إجمالي مطالبات تحت التسوية   

  1,549,350 -  1,549,350     1,770,241 -    1,770,241 المتكبدة وغير مبلغ عنهااحتياطيات المطالبات 

  52,401 -  52,401     30,277 -    30,277 احتياطي عجز أقساط التأمين 

  37,538 -  37,538     42,289 - 42,289 دخل عمولة غير مكتسب 

  4,319,378 -  4,319,378     5,031,265 -    5,031,265 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

   254,559 -   254,559     503,409 -    503,409 أرصدة معيدي التأمين الدائنة 

  6,411 6,411     -     8,630 8,630     - توزيعات أرباح مستحقة 

 346,224 346,224     -  415,023 415,023     - زكاة دائنة 

 11,607,432 359,490 11,247,942  11,593,953 436,107     11,157,846 إجمالي المطلوبات 

        

        حقوق الملكية 

  1,250,000  1,250,000 -   1,250,000  1,250,000 - رأس المال 

 1,144,183 1,144,183 -  1,197,495 1,197,495 - احتياطي نظامي 

  89,536  93,475 ( 3,939)  152,513    46,284 106,229 لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة 

 ( 20,261)     -            ( 20,261)  ( 20,096)     -            ( 20,096) إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

 345,904 345,904 -  459,152 459,152 - أرباح مبقاة 

 2,809,362 2,833,562 ( 24,200)  3,039,064 2,952,931 86,133 إجمالي حقوق الملكية 

 14,416,794 3,193,052 11,223,742  14,633,017 3,389,038 11,243,979 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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 (يتبع )المعلومات اإلضافية .   32
 

 قائمة الدخل الموحدة  (ب

 

 

 

 

 

 م 2020  م 2021 

 عمليات التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

 اإلجمالي  التابعة 

 

 عمليات التأمين 

عمليات  

المساهمين  

ة والشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 بآالف الرياالت السعودية  

        اإليرادات 
  9,061,768    9,061,768   10,218,606     10,218,606 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 1,478,346)  ( 1,478,346)  ( 1,594,488)  ( 1,594,488) إعادة التأمين المسند 

 ( 22,184)  ( 22,184)  ( 20,719)  ( 20,719) أقساط فائض الخسارة 

  6,667   6,667     4,466     4,466 إيرادات رسوم من التكافل 

  7,567,905   7,567,905  8,607,865  8,607,865 صافي األقساط المكتتبة          

 ( 525,520)  ( 525,520)  ( 678,203)  ( 678,203) التغييرات في األقساط غير المكتسبة، صافي 

  7,042,385   7,042,385     7,929,662     7,929,662 صافي األقساط المكتسبة          

   116,726    116,726  132,294  132,294 عموالت إعادة التأمين 

  6,889   6,889     6,269     6,269 إيرادات اكتتاب أخرى  

  7,166,000   7,166,000     8,068,225  8,068,225 إجمالي اإليرادات           

         

        تكاليف ومصروفات االكتتاب 

  6,876,704   6,876,704     6,750,880     6,750,880 المطالبات المدفوعة إجمالي 

  57,736   57,736     13,162     13,162 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 

 ( 1,127,381)  ( 1,127,381)  ( 347,397)  ( 347,397) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

األخرى  المنافعصافي المطالبات و          

  5,807,059   5,807,059     6,416,645     6,416,645 المدفوعة  

 ( 30,363)  ( 30,363)  84,323  84,323 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ  

 ( 338,294)  ( 338,294)  181,432  181,432 عنها، صافي 

  49,571   49,571  (  22,124)  (  22,124) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

األخرى  المنافعصافي المطالبات و          

  5,487,973   5,487,973     6,660,276     6,660,276 المتكبدة 

 ( 1,462)  ( 1,462)  ( 172)  ( 172) التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل 

 390,387 ( 8,180)   398,567     350,263 ( 14,929)    365,192 وثائق التأمين اقتناء تكاليف 

   129,953    129,953     137,541     137,541 مصروفات اكتتاب أخرى 

   142,535    142,535  62,861  62,861 توزيعات حصة شركات التأمين 

 6,149,386 ( 8,180)  6,157,566     7,210,769 ( 14,929)    7,225,698 إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب 

        

 1,016,614 8,180 1,008,434  857,456 14,929 842,527 صافي دخل االكتتاب 

 

        إيرادات تشغيلية أخرى( / مصروفات)

 ( 628,162) ( 5,997) ( 622,165)   ( 746,268) ( 8,472) ( 737,796) مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 49,199)     - ( 49,199)   ( 39,891)     - ( 39,891) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

   208,792  51,305   157,487     284,185    138,434    145,751 إيرادات استثمار، صافي 

في شركات الحصة في الربح من االستثمارات 

  15,044  15,152 ( 108)      18,602 18,602 - بطريقة حقوق الملكية، صافيها في مستثمر

 ( 4,812) ( 2,175) ( 2,637)       - - - االستثمارات المتاحة للبيع االنخفاض في قيمة 

 6,792 ( 7,500)  14,292  ( 1,616) ( 14,328)    12,712 إيرادات أخرى، صافي 

   565,069   58,965    506,104     372,468     149,165   223,303 الزكاة التخصيص و قبلصافي ربح السنة 

     -   455,494 ( 455,494)       -    200,973 ( 200,973) المساهمينالفائض المحول إلى عمليات 

   565,069   514,459  50,610     372,468 350,138     22,330 قبل الزكاة و  التخصيصصافي ربح السنة بعد 

 ( 121,129) ( 121,129) -  ( 83,578) (  83,578) - مصروف الزكاة للسنة 

 443,940 393,330 50,610  288,890   266,560 22,330 صافي ربح السنة بعد الزكاة 
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية . 32
 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة  (ج

 

  

 م 2020  م 2021  

 
عمليات  

 التأمين 

عمليات  

المساهمين  

  ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

المساهمين  

  ة والشرك

 اإلجمالي  التابعة

 الرياالت السعودية بآالف  

 443,940 393,330 50,610  288,890 266,560 22,330 صافي ربح السنة بعد الزكاة  

        

        : الدخل الشامل اآلخر
        
الدخل   قائمة  إلى  أخرى  مرة  تحويلها  يعاد  لن 

        : الموحدة في سنوات الحقة 

 (5,721) -  (5,721)  165 - 165 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 
        
سيعاد تحويلها مرة أخرى إلى قائمة الدخل الموحدة  

        : في سنوات الحقة

        استثمارات متاحة للبيع 

 (27,884)   41,127 (69,011)  205,609 36,882 168,727 صافي التغير في القيمة العادلة   - 

   401 (49,699)  ( 141,957) ( 83,398) ( 58,559) الدخل الموحدة صافي المبالغ المحولة إلى قائمة  - 

        

(49,298) 

        

الحصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر 

 فيها بطريقة حقوق الملكية  

 - (675 ) (675 )   - (754) (754) 

 360,283 434,104 (73,821)  352,032 219,369 132,663 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

        

        : المطابقة

صافي الربح العائد إلى عمليات التأمين :  يخصم

 (50,610)    ( 22,330)   المحول إلى توزيعات الفائض الدائنة 

 309,673      329,702   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية  .32
 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة      (د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020  م 2021  

 
عمليات  

 التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك 

 اإلجمالي  التابعة 

 

 عمليات التأمين 

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة 

 بآالف الرياالت السعودية  

        : األنشطة التشغيلية

 514,459 514,459 -  350,138 350,138 - الزكاة و التخصيص صافي ربح السنة قبل

        : تسويات للبنود غير النقدية

 50,610 - 50,610  22,330 - 22,330 صافي الربح العائد إلى عمليات التأمين 

 29,445     - 29,445  27,299     - 27,299 استهالك 

  1,057     -  1,057     5,019     -    5,019 إطفاء موجودات غير ملموسة 

  49,199     -  49,199     39,891     - 39,891 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 ( 163,302) ( 58,151) ( 105,151)  ( 146,047) ( 58,854) ( 87,193) دخل توزيعات األرباح والعموالت 

 ( 54,110) ( 1,774) ( 52,336)  ( 141,957) ( 83,398) ( 58,559) ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع  

  4,812  2,175  2,637   -  -  - االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

 1,998 - 1,998  4,374 -  4,374 تكلفة تمويلية 

الحصة في الربح من االستثمارات في شركات 

 ( 15,044) ( 15,152)   108  ( 18,602) ( 18,602) - مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، صافي 

  14,255     -  14,255     20,333     -    20,333 التزامات المنافع المحددة مخصص 

 (26,506   ) 189,284   162,778  (8,178  ) 441,557 433,379 

        : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ( 532,351) - ( 532,351)  190,104 ( 1,447) 191,551 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ( 5,009) - ( 5,009)  5,222 - 5,222 أقساط فائض خسارة مؤجلة 

 ( 13,879) - ( 13,879)  6,773 - 6,773 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة 

  1,137,876 -  1,137,876     200,246 -    200,246 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

  37,940 -  37,940  (  39,459) - (  39,459) مبلغ عنها 

  32,261 -  32,261  (  33,684) - (  33,684) المكتسبة حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 ( 2,033,858) - ( 2,033,858)  218,661 - 218,661 ذمم مدينة، صافي 

 ( 269,261) - ( 269,261)  248,850 - 248,850 أرصدة معيدي التأمين الدائنة 

   493,259 -   493,259     711,887 -    711,887 إجمالي أقساط غير مكتسبة 

 ( 5,785) - ( 5,785)  4,751 - 4,751 دخل عمولة غير مكتسب 

 ( 1,168,239) - ( 1,168,239)  ( 115,923) - ( 115,923) إجمالي مطالبات تحت التسوية  

 ( 376,234) - ( 376,234)  220,891 - 220,891 احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

  49,571 -  49,571  (  22,124) - (  22,124) التأمين احتياطي عجز أقساط  

 ( 1,462) - ( 1,462)  ( 172) - ( 172) احتياطي أنشطة تكافل 

مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات 

 727,848 ( 79) 727,927  ( 791,281) 5,323 ( 796,604) أخرى

 774,360 193,160 967,520  (1,935,422 ) 441,478 (1,493,944 ) 

 ( 14,466)     - ( 14,466)  ( 13,048)  ( 13,048) المدفوع من التزامات المنافع المحددة 

 ( 6,110)     - ( 6,110)  ( 16,253)  ( 16,253) فائض مدفوع لحاملي وثائق التأمين خالل الفترة 

 ( 30,459) ( 30,459)     -  ( 14,779) ( 14,779) - زكاة مدفوعة خالل السنة 

المستخدمة  )/التدفقات النقدية الناتجة منصافي 

 ( 1,544,979) 411,019 ( 1,955,998)  923,440 178,381    745,059 األنشطة التشغيلية ( في
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 ( يتبع)المعلومات اإلضافية  . 32
 

 (يتبع)قائمة التدفقات النقدية الموحدة  (د

 

 

 

 م 2020  م2021  

 

 عمليات التأمين

 عمليات  

 المساهمين 

   ةوالشرك 

 اإلجمالي  التابعة

 

 عمليات التأمين

عمليات  

المساهمين  

 ةوالشرك

 اإلجمالي  التابعة  

 بآالف الرياالت السعودية 

        : األنشطة االستثمارية

   2,180,756  969,535   1,211,221  1,726,137 661,285 1,064,852 المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 ( 2,470,208) ( 693,086) ( 1,777,122)  ( 872,905) ( 456,082) ( 416,823) شراء استثمارات متاحة للبيع 

  /استحقاق ودائع المضاربةالمتحصل من 

   10,697,416   5,723,747   4,973,669    7,221,957  4,106,967   3,114,990 المرابحة 

 ( 10,292,972) ( 5,605,750) ( 4,687,222)  ( 7,867,623) ( 4,343,475) ( 3,524,148) المرابحة  /إيداع في ودائع المضاربة

   167,238    59,229   108,009        137,415       55,782     81,633 دخل توزيعات األرباح والعموالت مستلم

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في  

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق  

   20,241   20,241     -    13,690   13,690     - الملكية  

 ( 13,454)     - ( 13,454)  (14,780)     - (14,780) شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 4,794)     - ( 4,794)  (13,938)     - (13,938) شراء موجودات غير ملموسة 

(/ المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 284,223   473,916 ( 189,693)  329,953    38,167 291,786 الناتجة من األنشطة االستثمارية 

        

        : األنشطة التمويلية

المتحصل من قروض ( / المسدد من)

 400,000 - 400,000  ( 400,000) - ( 400,000) قصيرة األجل 

 - - -  (7,394) - (7,394) المسدد من التزامات عقود إيجار 

 - - -  (5,746)  (5,746) تكاليف تمويل مدفوعة 

 - - -  (97,781) (97,781) - توزيعات أرباح مدفوعة

 - ( 785,649)  785,649  - ( 200,038)   200,038 مستحق للمساهمين

(/ المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 400,000 ( 785,649) 1,185,649  ( 510,921) ( 297,819) ( 213,102) الناتجة من األنشطة التمويلية 

         

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل  

 ( 860,756) 99,286 ( 960,042)  742,472 (81,271)  823,743 السنة

   1,306,550  9,149   1,297,401    445,794   108,435   337,359 بداية السنة نقد وما في حكمه في 

  445,794 108,435 337,359   1,188,266 27,164  1,161,102 نقد وما في حكمه في نهاية السنة

        

        : معلومات إضافية غير نقدية

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات  

 ( 77,182)    41,528 ( 118,710)   63,652 (46,516) 110,168 للبيع المتاحة  

الحصة من الدخل الشامل اآلخر  

لالستثمارات في شركات مستثمر فيها  

 ( 754)  ( 754)      -  (675) (675)     - بطريقة حقوق الملكية 

 - - -  (56,350) - (56,350) إثبات موجودات حق االستخدام 

 - - -  53,917 - 53,917 التزامات عقود اإليجار إثبات 

خسارة من إعادة قياس التزامات المنافع  

 ( 5,721)      - ( 5,721)   165     - 165 المحددة

إعادة التصنيف إلى استثمارات متاحة 

للبيع من استثمارات في شركات مستثمر  

 10,250 - 10,250  - - - فيها بطريقة حقوق الملكية
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 إدارة المخاطر .   33
 

 مخاطر التأمين  (أ

 

اتـجة ة ـن الـب أـكد من مبلغ وتوقـيت أي مـط ا في ذـلك ـعدم الـت ه بـم أمين هي مـخاطر وقوع ـحدث مؤمن علـي وتتمحور  .  إن المـخاطر بموـجب عقود الـت

. القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين  تتجاوز  المنافعالمخاطر الرئيســـية التي تواجهها الشـــركة بموجب هذه العقود في أن المطالبات الفعلية ودفعات  

التي تم تقديرها في األـساس والتطور الالحق   المنافعالفعلية المدفوعة والتي تزيد عن   المنافعوهذا يتأثر بمدى تكرار المطالبات وـشدة المطالبات و

 .للمطالبات طويلة األجل والتطور

 

يتم تحســـين تباين المخاطر من خالل تنويع مخاطر الخســـارة لمحفظة كبيرة من عقود التأمين على أســـاس أن المحفظة األكثر تنوعاً تكون أقل  

ــة للتأثر في جميع المجاالت بالتغير في أي مجموعة فرعية من ــين تباين المخاطر من . المحفظة، وكذلك للنتائج غير المتوقعة  عرض كما يتم تحس

 .خالل االختيار والتطبيق الدقيق الستراتيجية التأمين والمبادئ التوجيهية وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين

 

يتم  . مع اختالف حدود االسـتبقاء حسـب خطوط اإلنتاج  يتم وضـع جزء كبير من أعمال إعادة التأمين المسـندة وفقاً للمعاهدة واألسـاس االختياري

الوثيقة األـساـسية ويتم عرـضها في  منافع تقدير المبالغ القابلة لالـسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتماـشى مع االفتراـضات المـستخدمة للتحقق من 

 .قائمة المركز المالي الموحدة كموجودات إعادة تأمين

 

ــركة ترتي  ــة بها، وبالتالي هناك  ورغم أن لدى الشــ ــرة تجاه حاملي وثائق التأمين الخاصــ بات إعادة تأمين، إال أنها ال تُعفى من التزاماتها المباشــ

ــة بموجب ترتيبات ــندة، بالقدر الذي ال يتمكن فيه أي معيد تأمين من الوفاء بالتزاماته المفترضــ إعادة   تعرض ائتماني يتعلق بإعادة التأمين المســ

 .التأمين هذه

 

 تكرار وشدة المطالبات 

 

لمخاطر يمكن أن يتأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات واالضطرابات البيئية واالقتصادية والجوية وتركز ا

حدت الشركة من مخاطرها عن طريق فرض .  وتدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله.  وأعمال الشغب المدنية وما إلى ذلك

الحد من التعرض للكوارث   التأمين من أجل  مثل األعاصير والزالزل  )أقصى مبالغ للمطالبة على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة 

التعرض للكوارث بناًء على رغبة   ويتمحور الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه في الحد من(.  واألضرار الناجمة عن الفيضانات

 .   الشركة في تقبل المخاطر وفقاً لما تقرره اإلدارة

 

 تركز مخاطر التأمين 

 

 .ويتم التركيز الرئيسي على قطاع التأمين الصحي. تراقب الشركة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئات أعمال التأمين

 

ت  إجراء  المخاطر من خالل  تركز  الشركة  الجغرافيتراقب  الموقع  نفس  في  تغطيها  يتم  التي  المتعددة  للمخاطر  الزالزل .  قييم  لمخاطر  بالنسبة 

وبالنسبة لمخاطر الحريق والممتلكات، يعتبر المبنى المحدد والمباني المجاورة له والتي من الممكن .  والفيضانات، تصنف مدينة كاملة كموقع واحد

بالنسبة للمخاطر البحرية، فإن المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر   وبالمثل،.  أن تتأثر بالحادثة كموقع واحد

وتجري الشركة تقييماً لتركز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها .  واحد عند تقييم تركز المخاطر

 . لها في مستويات مقبولة للشركةللحد من مثل هذه التعرضات وجع

 

ة داخل ونظراً ألن الشركة تمارس نشاطها فقط في المملكة العربية السعودية، وبالتالي، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثائق التأمين المكتتب 

 . المملكة العربية السعودية

 

 المصادر الرئيسية لعدم التأكد عند تقدير دفعات المطالبات المستقبلية 

 

بالغ عنها أم تتعلق المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بتقييم المطالبات قيد التسوية، سواء تم اإل

ئق التأمين الناشئة  ويتعين على اإلدارة استخدام حكم كبير عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثا.  ال، وتشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة

تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما .  عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين

تستخدم .  ت المقدرةعالية من الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبا

عوامل  األحكام النوعية لتقييم المدى الذي قد ال تطبق فيه االتجاهات السابقة في المستقبل، على سبيل المثال وقوع لمرة واحدة والتغيرات في  

القرارات القضائية والتشريعات  كما يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل  .  السوق مثل الموقف العام للمطالبة والظروف االقتصادية

 . الحكومية على التقديرات

 

ية المتوقعة وبشكل خاص، يجب عمل تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والتكلفة النهائ 

 .  الموحدةللمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي 
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 ( يتبع)مخاطر التأمين  (  أ

 

 الطريقة المستخدمة لتحديد االفتراضات 

المقصود من الطريقة المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات تحت التسوية هو أن يؤدي إلى تقديرات محايدة للنتيجة  

طبيعة العمل تجعل من الصعب جداً التكهن بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات  إن  .  األكثر احتماالً أو المتوقعة

ويجري تقييم كل مطالبة مبلغ عنها وذلك على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من الجهات  .  المبلغ عنها

 .وتتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة .  ة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلةالتي تقوم بالمعاين 
 

هذه   وفي مثل   يخضع تقدير المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بدرجة كبيرة لعدم التأكد مقارنة بتقدير تكلفة سداد المطالبات المبلغ عنها للشركة،

ويأخذ التقدير بعين االعتبار طريقة اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة .  الحالة، تكون المعلومات عن حادث المطالبة متوفرة

 .  التأمين
 

احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط )تم تحديد مطلوبات أقساط التأمين بحيث أن مجموع مخصصات مطلوبات أقساط التأمين  

فعول  يكون كافياً لخدمة المصروفات والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين السارية الم(  نتيجة اختبار كفاية المطلوبات

يتم تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات المعتمدة التي تستند إلى الخبرة .  بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة 

 . خالل الفترة المنتهية من العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة
 

 تحليل الحساسية 

ومع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مؤكدة .  شركة أن المطلوبات الخاصة بمطلوبات عقود التأمين تحت التسوية في نهاية السنة سوف تكون كافيةترى ال

ات وتتأثر المطلوبات الخاصة بمطالبات التأمين بافتراض.  وقد تختلف الدفعات الفعلية عن مطلوبات المطالبات الواردة في القوائم المالية الموحدة

 . ولم يكن من الممكن تحديد مدى تأثر كل متغير من المتغيرات مثل التغييرات التشريعية أو عدم التأكد في عملية التقدير. مختلفة
 

  :سيؤثر على الربح من عمليات التأمين كما يلي( بالصافي بعد خصم إعادة التأمين)في معدل المطالبة  %10إن التغيير االفتراضي بنسبة 
 ن عمليات التأمين  الفائض م 

 م 2020 م 2021 % 10 - +/تأثير التغيير في نسبة المطالبة بواقع 

 بآالف الرياالت السعودية  

 137,238 164,778 قطاع التأمين الصحي 

 28 140 العمرة  - قطاع التأمين الصحي  

 34,090 29,128 قطاع التأمين على المركبات  

 15,012 14,157 والحوادث قطاع التأمين على الممتلكات 

 3 240 العمرة  -قطاع التأمين ضد الحوادث العامة 

 -  2,011   19- السفر وكوفيد

 234 275 قطاع الحماية واالدخار 

 210,729 186,605 

 مخاطر إعادة التأمين  (ب
 

ــركة خالل   ــأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشـ ــياق االعتيادي لألعمال بإبرام االتفاقيات مع أطراف  لتقليل المخاطر المالية التي قد تنشـ السـ

 .أخرى ألغراض إعادة التأمين

ركات إعادة التأمين ومتابعة ال ركة تقييماً للوضـع المالي لـش ركات إعادة التأمين، تجري الـش ائر كبيرة نتيجة إفالس ـش تركيز ولتقليل تعرضـها لخـس

 .ية متشابهة والنشاطات أو الظروف االقتصادية لمعيدي التأمينعلى مخاطر االئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغراف
 

ــركة ولجنة إعادة التأمين ــوابط  .  يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشـ ويمكن تلخيص الضـ

 :كما يلي
 

والذي يجب أال يقل عن (  مثل ستاندرد آند بورز)الحد األدنى لتصنيف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها   -

BBB أو ما يعادلها. 

 .سمعة شركات إعادة تأمين معينة -

 . عالقة العمل الحالية أو السابقة مع معيدي التأمين -
 

ــركة بإجراء   ــيلية للقوة المالية والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة  كما تقوم الشـ مراجعة تفصـ

ديســـمبر  31كما في . المتطلبات المحددة ســـابقاً من قبل مجلس إدارة الشـــركة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين

 .لم يكن هناك أي تركيز جوهري في أرصدة إعادة التأمين م،2020م و2021
 

طالبات  إن عقود إعادة التأمين المسـندة ال تعفي الشـركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تظل الشـركة مسـؤولة عن جزء الم

 . لتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمينقيد التسوية المعاد تأمينها بالقدر الذي يفشل فيه معيد التأمين بالوفاء با
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 مخاطر السوق   (ج

  السوق في احتمالية التذبذب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق أو األسعار السوقية لألوراق   تتمثل مخاطر

 . المالية أو األداة، والتغير في معنويات السوق وأعمال المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق

ورغم قيام مجلس .  ة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات حذرة ومتماشية مع رأس المال المتاحويتأكد مجلس إدار

المتعلقة بمخاطر السوق تعد مسؤولية فريق لجنة االستثمار بشكل   اإلدارة بإعطاء توجيهات وأهداف استراتيجية غال أن مهمة إدارة المخاطر 

ويتم التخفيف من هذه .  بإعداد تنبؤات تظهر تأثير التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطريقوم الفريق . رئيسي

. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. المخاطر من خالل االختيار الصحيح لألوراق المالية

، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم والصكوك، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي باإلضافة إلى ذلك

 . للشركات المستثمر فيها

 . مخاطر العمالت، مخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى: تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر هي 

 مخاطر العمالت 

 .  مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

المرابحة والتي تتم في الغالب بالدوالر   /لدى الشركة معامالت بعمالت أجنبية تتعلق بأعمال التأمين واالستثمارات المتاحة للبيع وودائع المضاربة 

. نظراً ألن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، ال تتعرض الشركة لمخاطر نتيجة تعاملها بالدوالر األمريكي.  األمريكي والريال السعودي

إن المعامالت التي تم بعمالت أخرى بخالف الريال السعودي والدوالر األمريكي ال تعد جوهرية، وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخاطر 

 . العملة

 مخاطر أسعار العموالت 

أسعار العموالت على الشركة في حدوث تغييرات    تتمثل مخاطر.  تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت

وتعد مخاطر أسعار العمولة محدودة بفعل  .  في أسعار العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية المحملة بمعدل عمولة ثابت

 . مراقبة التغيرات في أسعار العموالت واالستثمار في أدوات ذات معدل عمولة متغيرة

 1.5:  م2020)سعودي  لاير  مليون    1.46  بمبلغنقطة أساس في عوائد الفائدة قد ينتج عنها تغيير في ربح السنة    100زيادة أو نقص بمقدار  إن أي  

 (. مليون لاير سعودي 

 : استحقاقها هي كما يليم، إن استثمارات الشركة المحملة بعمولة وغير محملة بعمولة للشركة وتواريخ 2020م و2021ديسمبر  31كما في 

 اإلجمالي  غير مرتبطة بعمولة  أكثر من سنة  أقل من سنة  

 بآالف الرياالت السعودية  عمليات التأمين 

     م 2021

 1,700,623 - - 1,700,623 مرابحة  /ودائع مضاربة 

    1,539,362 551,034 988,328 - استثمارات متاحة للبيع

 1,161,102    1,161,102 - - نقد وما في حكمه 

    4,401,087 1,712,136 988,328 1,700,623 اإلجمالي 
     

     م 2020

   1,291,465 -  -    1,291,465 مرابحة  /ودائع مضاربة 

   2,018,664 1,146,823 847,267 24,574 استثمارات متاحة للبيع

   337,359   337,359 -  -  نقد وما في حكمه 

   3,647,488 1,484,182 847,267 1,316,039 اإلجمالي 
     

     عمليات المساهمين 

     م 2021

 2,079,975     -     - 2,079,975 مرابحة  /ودائع مضاربة 

    831,581    663,773     167,808 - استثمارات متاحة للبيع

 27,164    27,164     -     - نقد وما في حكمه 

    2,938,720 690,937 167,808 2,079,975 اإلجمالي 
     

     م 2020

   1,843,467     -      -    1,843,467 مرابحة  /ودائع مضاربة 

   999,902 825,570 171,284 3,048 استثمارات متاحة للبيع

   108,435   108,435     -      -  نقد وما في حكمه 

   2,951,804 934,005 171,284 1,846,515 اإلجمالي 
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 ( يتبع )مخاطر السوق   (  ج

في أسعار العمولة لالستثمارات على الدخل والدخل الشامل اآلخر للشركة ستكون   %10ونقص قدره    %10إن تأثير التغير االفتراضي بزيادة قدرها  

  : كما يلي

 

 التغير في السعر 

األثر على ربح  

 الشركة 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

   الدخل اجمالي األثر على 

 الشامل للشركة 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

األثر على حقوق  

الملكية اإلجمالية  

 للشركة 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 14,604 14,604 14,604 % 10  -+ /  م 2021ديسمبر   31

 15,486 15,486 15,486 %10 -+ /  م 2020ديسمبر  31

 مخاطر األسعار األخرى 

بخالف ) مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق

الية الفردية المحددة أو مصدرها، ، سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل األداة الم(تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة 

مليون لاير سعودي    395إن استثمارات الشركة التي تبلغ قيمتها  .  أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق

.  تقبلية لألوراق المالية المستثمر فيهامعرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القيمة المس(  مليون لاير سعودي   288:  م2020)

 . وتقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع محافظها المستثمر فيها ومراقبة التطورات بطريقة نشطة في األسواق

والدخل الشامل اآلخر للشركة ستكون في أسعار السوق لالستثمارات على الدخل    %10ونقص قدره    %10إن تأثير التغير االفتراضي بزيادة قدرها  

  : كما يلي

 

 التغير في القيمة العادلة 

 األثر على ربح الشركة 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

األثر على الدخل الشامل  

 اآلخر للشركة

 بآالف الرياالت السعودية  

 32,651 32,651 % 10  -+ /  م 2021ديسمبر   31

 28,810 28,810 %10 -+ /  م 2020ديسمبر  31

 

وعليه، فإن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة .  م2020م و2021ديسمبر    31يستند تحليل الحساسية المعروض إلى مركز المحفظة كما في  

لتأثر موجودات الشركة بالحركات المستقبلية في قيمة االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة تم اإلفصاح عن االستثمارات في .  أن يكون مؤشراً 

 .  30في إيضاح  3المستوى 
 

 مخاطر االئتمان  (د

. االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخســــارة مالية  مخاطر

مبين  ا هوبالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو القيمة الدفترية كم

 .في قائمة المركز المالي الموحدة

ى الذمم وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الرقابة على االئتمان الخاصة بالشركة والرقابة عل

بتقدير مخصصات االنخفاض في القيمة المحددة   تقوم اإلدارة.  المدينة القائمة على أساس مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة

باإلضافة إلى المخصصات المحددة، تقوم الشركة أيضاً بتكوين مخصص إضافي للمحفظة، يتم تقديره على أساس  . على أساس كل حالة على حدة

باألطراف المقابلة األخرى عن طريق إيداع تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق  .  جماعي، استناداً ألعمار أقساط التأمين المدينة

تقوم الشركة بإبرام عقود إعادة تأمين مع أطراف أخرى معروفة وذات جدارة ائتمانية .  الودائع واالستثمارات لدى مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة

 (. أو أعلى Aذات تصنيف )

للمكون  االئتمان  لمخاطر  التعرض  من  األقصى  الحد  التالي  الجدول  الموحدةويعرض  المالي  المركز  قائمة  في  المالئمة   : ات 

 م 2020  م 2021 
 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين   -الموجودات  

   337,359  1,161,102 نقد وما في حكمه 

 3,480,553  3,222,001 ذمم مدينة، صافي 

    2,018,664     1,539,362 استثمارات متاحة للبيع

   1,291,465  1,700,623 مرابحة  /ودائع مضاربة 

   1,333     6,893 إيرادات استثمار مستحقة 

 776,263     582,279 موجودات أخرى 

 بما في ذلك المطالبات المتكبدة )حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية، صافي  

 ( وغير المبلغ عنها  
2,091,567    

 
2,252,354   

 10,157,991     10,303,827 اإلجمالي  



 شركة التعاونية للتأمين    

 (شركة مساهمة سعودية)
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 ( يتبع)مخاطر االئتمان ( د

 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات المساهمين  -الموجودات  

   108,435     27,164 نقد وما في حكمه 

 999,902  831,581 استثمارات متاحة للبيع

   1,843,467     2,079,975 مرابحة  /ودائع مضاربة 

   1,064  4,136 إيرادات استثمار مستحقة 

   127,774     128,050 ( بما في ذلك اإليرادات المستحقة)وديعة نظامية  

 3,080,642  3,070,906 اإلجمالي  

 

 تركيز مخاطر االئتمان

 

االئتمان عندما يكون للتغيرات في عوامل االقتصاد وقطاع العمل تأثير مماثل على مجموعات من أطراف أخرى التي يكون   يتوفر تركيز مخاطر

من أنشطة (  %99حوالي  :  م2020)  % 99يتم تنفيذ حوالي  .  إجمالي التعرض االئتماني مهماً بالنسبة إلجمالي التعرض االئتماني الخاص بالشركة

وتتنوع محفظة األدوات المالية الخاصة بالشركة على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع  .  ة في المملكة العربية السعوديةاالكتتاب الخاصة بالشرك

للحصول على تفاصيل حول تركيز   13راجع إيضاح  .  مختلف األطراف المقابلة ذات جدارة ائتمانية، مما يقلل من أي تركيز هام لمخاطر االئتمان

( مليار لاير سعودي  2.8:  م2020)مليار لاير سعودي    2.2تتعرض الشركة لمخاطر جوهرية بمبلغ  .  لقة بالذمم المدينةمخاطر االئتمان المتع

 (. 8راجع إيضاح )الصادرة عن شركة كاستل لالستثمار المحدودة    مالية وفقا للشريعة األسالميةمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع في أوراق 

 

 لمخاطر االئتمانتعرض االستثمارات 

 

يعرض الجدول أدناه معلومات حول تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل تصنيف الموجودات وفقاً للتصنيف االئتماني للشركة لألطراف 

أو من  /و ( وفقاً لستاندرد آند بورز) BBB- إلى  AAتشير تصنيفات درجة االستثمار إلى الشركات التي تتمتع بوضع ائتماني سليم من . المقابلة

Aaa    إلىBaa3  ( وفقاً لوكالة موديز  .) وتعد التصنيفات التي تقل عن الحد المذكور كدرجة استثمار فرعي مع مخاطر عالية من التعثر في السداد . 

 

 

وعمالء من   تتألف محفظة الشركة بشكل رئيسي من العمالء الحكوميين.  أخرى األقساط المدينة المستحقة من حاملي وثائق التأمينيشمل بند  *  

  .مرتفع ائتمانيالشركات ذوي تصنيف 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  

 الموجودات  

 االستثمار درجة  عمليات التأمين 

دون درجة  

 االستثمار 

درجات  

 درجة االستثمار  * أخرى

دون درجة  

 االستثمار

درجات  

 * أخرى

 -  -    2,018,664  - - 1,539,362 استثمارات متاحة للبيع

 -  -    1,291,465  - -    1,700,623 مرابحة  /ودائع مضاربة 

 3,480,553 -      -   3,222,001 -     - ذمم مدينة، صافي 

 -  -  1,333  - - 6,893 إيرادات استثمار مستحقة 

     -  -    337,359      - -    1,161,102 نقد وما في حكمه 

 3,480,553 -    3,648,821  3,222,001 - 4,407,980 اإلجمالي  

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  

 الموجودات 

 درجة االستثمار  المساهمين عمليات 

دون درجة  

 االستثمار 

درجات  

 * أخرى

 

 درجة االستثمار

دون درجة  

 االستثمار

درجات  

 * أخرى

 -  -    999,902  - - 831,581 استثمارات متاحة للبيع

 -  -    1,843,467  - -    2,079,975 مرابحة  /ودائع مضاربة 

 -  -    1,064  - - 4,136 إيرادات استثمار مستحقة 

 -  -    108,435  - -    27,164 نقد وما في حكمه 

 -  -    2,952,868  - - 2,942,856 اإلجمالي  
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 مخاطر السيولة ( هـ

 

لدى  .  السيولة هي مخاطر أن الشركة سوف تواجه صعوبة في جمع األموال لتلبية االلتزامات والتعهدات المرتبطة بالمطلوبات المالية   مخاطر

وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من  .  الشركة نظام إدارة نقدي مناسب، حيث يتم مراقبة التحصيالت النقدية اليومية والدفعات بشكل منتظم

 .حفاظ على استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات المالية واالستثمار في الموجودات المالية السائلةخالل ال 

 

 :  يلخص الجدول أدناه استحقاقات االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020  م 2021 جدول ملف االستحقاق 

 بآالف الرياالت السعودية   الرياالت السعودية بآالف  

 الموجودات  

 أقل من سنة  عمليات التأمين  

أكثر من  

 اإلجمالي  سنة

 

 اإلجمالي  أكثر من سنة أقل من سنة 

   2,018,664 -  2,018,664  1,539,362 - 1,539,362 استثمارات متاحة للبيع

   1,291,465 -    1,291,465     1,700,623 -     1,700,623 مرابحة  /ودائع مضاربة 

 3,480,553 -  3,480,553  3,222,001 -  3,222,001 ذمم مدينة، صافي 

مصروفات مدفوعة مقدماً  

 776,263 -  776,263  582,279 -  582,279 أخرى  وموجودات

   1,333 -    1,333    6,893 -    6,893 إيرادات استثمار مستحقة 

   337,359 -    337,359  1,161,102 -    1,161,102 نقد وما في حكمه 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

   1,962,570 -    1,962,570  1,762,324 - 1,762,324 تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

   289,784 -    289,784     329,243 -     329,243 المتكبدة وغير مبلغ عنها 

 10,157,991 -  10,157,991      10,303,827 -     10,303,827 اإلجمالي  

        

 المطلوبات  

        عمليات التأمين   

   254,559 -    254,559  503,409 - 503,409 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

   2,516,652 -    2,516,652     2,400,729 -    2,400,729 إجمالي مطالبات تحت التسوية   

احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير 

   1,549,350 -    1,549,350  1,770,241 - 1,770,241 عنها مبلغ 

 52,401 -  52,401     30,277 -    30,277 احتياطي عجز أقساط التأمين 

   3,544 -    3,544      3,372 -    3,372 احتياطي أنشطة تكافل 

ومصروفات مستحقة  مطالبات دائنة 

 1,725,446 -  1,725,446  928,842 -       928,842 ومطلوبات أخرى 

 -  -  -   47,149 38,876 8,273 التزامات عقود إيجار 

   134,990 -         134,990                142,110 -    142,110 التزامات المنافع المحددة 

 401,998 -  401,998  - - - قروض قصيرة األجل 

   252,086 -    252,086     258,163 -    258,163 توزيعات الفائض الدائنة

 6,045,416 38,876     6,084,292  6,489,028  -   6,489,028 

        

 3,668,963 -  3,668,963  4,219,535 ( 38,876) 4,258,411 مجموع فجوة السيولة 
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 ( يتبع)مخاطر السيولة   ( هـ

 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  

 الموجودات 

 أقل من سنة  عمليات المساهمين 

أكثر من  

 اإلجمالي  سنة

 

 أقل من سنة 

أكثر من 

 اإلجمالي  سنة 

 999,902 171,284 828,618  831,581 - 831,581 استثمارات متاحة للبيع

 1,064 -  1,064  4,136 -  4,136 إيرادات استثمار مستحقة 

 1,843,467 -  1,843,467  2,079,975 -  2,079,975 مرابحة  /ودائع مضاربة 

بما في ذلك  )وديعة نظامية  

 127,774 125,000 2,774  128,050 125,000 3,050 ( اإليرادات المستحقة

 108,435 -  108,435  27,164 - 27,164 نقد وما في حكمه 

 3,080,642 296,284 2,784,358  3,070,906 125,000 2,945,906 اإلجمالي  

        
 المطلوبات  

        عمليات المساهمين 

        

        

 6,411 -  6,411  8,630 -  8,630 توزيعات أرباح مستحقة 

 2,774 -  2,774  3,050 -  3,050 عائد دائن على الوديعة النظامية

مطالبات دائنة ومصروفات  

 4,081 -  4,081     9,404 -  9,404 مستحقة ومطلوبات أخرى 

 21,084     - 21,084  13,266  - 13,266 

        

 3,067,376 296,284 2,771,092  3,049,822 125,000 2,924,822 مجموع فجوة السيولة 
 

السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية المذكورة أعاله، تحتفظ الشركة بموجودات سائلة تتكون من نقد وما في حكمه وأوراق مالية  إلدارة مخاطر

 . ويمكن بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة. استثمارية
 

 : ويتوقع ان يتم تحقيق الموجودات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي

 . شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة 12تسويتها خالل /يتم االحتفاظ باالستثمارات المتاحة للبيع ألغراض إدارية ويتوقع استحقاقها •

 . من المتوقع أن تتحقق إيرادات االستثمار المستحقة خالل شهر إلى ثالثة أشهر من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة •

المرابحة المصنفة هي ودائع تم إيداعها لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع بتاريخ استحقاق خالل ستة أشهر    /ودائع المضاربة  •

 . من تاريخ اإليداع

 . النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب •

والحوادث وعادةً مت يتم تحقيقها خالل إن حصة معيدي التأمين من المطالبات قيد التسوية تتعلق بشكل رئيسي بقطاع التأمين على الممتلكات  •

 .شهر على أساس تسوية األرصدة مع معيدي التأمين 6إلى  3
 

 :من المتوقع أن يتم تسوية المطلوبات ذات استحقاق يقل عن سنة واحدة كما يلي

 .التأمينيتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة على أساس ربع سنوي وفقاً لشروط اتفاقيات إعادة  •

عادةً ما يتم تسوية وثائق .  من المتوقع أن يتم تسوية معظم إجمالي المطالبات قيد التسوية خالل شهرين وفقاً للجداول الزمنية النظامية للسداد •

 . التأمين على الممتلكات والحوادث بسبب الطبيعة المتأصلة خالل شهر واحد من تاريخ استالم تقرير المسؤول عن الخسارة

 . متوقع أن يتم تسوية المطالبات الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ نهاية الفترةمن ال •

 . يجب تسوية توزيعات الفائض الدائنة خالل ستة أشهر من اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي يتم فيه اعتماد القوائم المالية الموحدة •
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 مخاطر التشغيل  (و 
 

التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات والتكنولوجيا   مخاطر 

ن والسوق والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للشركة ومن العوامل الخارجية غير مخاطر االئتما

وتنشأ مخاطر التشغيل عن كافة .  لسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثماروا

 . أنشطة الشركة 
 

تها وبين تحقيق هدفها تهدف الشركة إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي تحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار المالية التي تلحق بسمع

تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر . االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين

 : وتشمل هذه المسؤولية الرقابة على المجاالت التالية . التشغيل
 

 مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ متطلبات الفصل المناسب بين المهام بين  -

 متطلبات التسوية ورصد المعامالت؛ -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والنظامية األخرى؛  -

 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية؛ -

 ر المحددة؛ متطلبات التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي يتم مواجهتها، وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات لمواجهة المخاط -

 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و -

 .سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر  -
 

 . تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارة مخاطر التشغيل
 

 إدارة رأس المال .   34
 

تمرة وااللتزام بمتطلبات رأس مال المنظمين   أة مـس مالها للتأكد من قدرتها على البقاء كمنـش ركة رأـس ركة مع تدير الـش واق التي تعمل فيها الـش لألـس

ويتكون هيكل رأس مال الشـركة من حقوق ملكية تنسـب إلى .  زيادة العائد إلى أصـحاب المصـلحة من خالل تحسـين رصـيد الدين وحقوق الملكية

 . حاملي األسهم والتي تشمل رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة
 

من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التأمين التعاوني التي تبين بالتفصــيل  66وفقاً لتعليميات البنك المركزي الســعودي التي وردت بالمادة 

ــركة الحفاظ على هامش مالءة يعادل أعلى الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة الت  نفيذية للبنك هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه، يتعين على الشـ

 :المركزي السعودي

 

 مليون لاير سعودي 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •

 هامش مالءة ألقساط التأمين •

 هامش مالءة للمطالبات •
 

ــمبر   31في   ــركة أعلى من الحد األدنى لهامش المالءة الذي تتطلبه الالئحة التنفيذية  2021ديسـ ــتوى المالءة المالية للشـ لنظام مراقبة  م، كان مسـ

مليون لاير  1,250م، يتكون هيكل رأس مال الشــــركة من رأس المال المدفوع وقدره 2021ديســــمبر  31كما في . شــــركات التأمين التعاوني

رأس مال : م2020ديـسمبر  31)مليون لاير ـسعودي   459مليون لاير ـسعودي وأرباح مبقاة قدرها   1,197ـسعودي، واحتياطيات نظامية قدرها  

ــعودي و احتـياطـيات نـظامـية ـقدرـها    1,250ـقدره  ـمدفوع ــعودي وأرـباح مبـقاة ـقدرـها    1,144مليون لاير ســ مليون لاير   345.9مليون لاير ســ

 .في قائمة المركز المالي الموحدة( سعودي

 

 ربح محقق من موجودات مالية، صافي .   35
 

 م 2020  م 2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين 

   52,336  58,559 ربح محقق من موجودات مالية متاحة للبيع 

   52,336  58,559 ربح محقق من موجودات مالية، صافي 

    

    عمليات المساهمين 

   1,774  83,398 ربح محقق من موجودات مالية متاحة للبيع 

   1,774  83,398 ربح محقق من موجودات مالية، صافي 
 
 
 
 
 



 شركة التعاونية للتأمين    

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31
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 االلتزامات المحتملة .   36
 

مليون لاير   258بمبلغ    نيابة عنها  خطابات ضمان صادرة عن البنوكب   التزامات محتملة تتعلقالشركة  لدى  م، كانت  2021ديسمبر    31كما في  

 . خالل السياق االعتيادي لألعمال  من( مليون لاير سعودي 200: م2020ديسمبر  31)سعودي  

 

مع   الحال  هو  كما  الشركة،  لألعمالتخضع  االعتيادي  السياق  خالل  للتقاضي  التأمين،  لشركات  العظمى  بتكوين .  الغالبية  الشركة  قامت  وقد 

، وترى اإلدارة أن إنهاء هذه القضايا أمام المحاكم ليس من المتوقع أن يكون له تأثير جوهري  القائمةالمخصصات المالئمة التي تتعلق بالقضايا  

 . على القوائم المالية الموحدة
 

 مستحق إلى عمليات التأمين /مستحق من المساهمين  .37
 

مليون لاير سعودي نتج عنه رصيد مستحق من عمليات التأمين  201من فائض عمليات التأمين بمبلغ  %90 على  المساهمون حصلخالل السنة،  

 . مليون لاير سعودي 227م بمبلغ  2021ديسمبر  31كما في 

 

 إعادة تصنيف وتعديل أرقام المقارنة  .38
 

وقد تم إجراء هذه التغييرات لعرض األرصدة والمعامالت  . الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحاليةمبالغ تم إعادة تصنيف بعض 

 .موحدة واألرباح المبقاةليس لهذه التغييرات تأثير على قائمة الدخل ال. الموحدة للمجموعة بشكل أفضل في القوائم المالية

 

رصيد مذكور سابقًا   بنود القوائم المالية 

الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 تأثير التعديل 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 الرصيد كما تم تعديله 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 776,263 159,368 616,895 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 252,086 167,193 84,893 الدائنةتوزيعات الفائض 

 1,729,527 (7,825) 1,737,352 مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 

من أجل  "  إيرادات أخرى، صافي( /  مصروفات)إلى  "  وثائق التأميناقتناء  تكاليف  "مليون لاير سعودي من    8.1أعادت الشركة تصنيف مبلغ  

 . قائمة الدخل الموحدة للمجموعةعرض المعامالت بشكل أفضل في  

 

 األحداث الالحقة  .39
 

مليون لاير سعودي   221المالية بمبلغ  الزكوية والضريبية الخالفات ، وافقت الشركة على تسوية الزكاة مع لجنة تسوية   2022أ. في فبراير 

 (. 20)راجع إيضاح  2018إلى  2014للسنوات المقررة من 

 

فيما يتعلق بالتقييم المستمر   لجنة التسوية الضريبيةالحكم التفصيلي والمنطق الصادر عن    لجنة التسوية الضريبية، قدمت    2022ب. في يناير  

، قدمت الشركة استئنافًا   االمانة العامة للجان الضريبية( من قواعد ولوائح  2)  40لضريبة القيمة المضافة. بناًء على ما ورد أعاله ووفقًا للمادة  

 (. 10)راجع المالحظة يوًما بعد استالم حكم الحكم  30، أي في غضون  2022فبراير  16في  لجنة التسوية الضريبيةإلى 

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة  .40
 

 (.م2022مارس  10: الموافق)هـ 1443شعبان   7تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 




