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 امـع - 0

التحارة  زارةشنننركة سنننالمة للتأمين التعاوني )"الشنننركة"(، شنننركة مسننناهمة سنننعودية، مسنننحلة في المملكة العربية السنننعودية بموزب ارار و

الشنننركة مسنننحلة بمدياة زدة بموزب السنننحل  إنم(. 0337مايو  26هـنننننننن )الموافر 2308ربيع الثاني  02/ ق بتاريخ 2202والصنننااعة رام 

  .م(0337مايو  00هـ )الموافر 2308زمادع اوول  6بتاريخ  3303262662رام التحاري 
 

 :عاوان الشركة المسحل هو

 ،برج سالمة

  رير المدياة

 ،3303صادوق بريد 

 ،02322زدة  

 .المملكة العربية السعودية
 

أهداف الشنننركة ممارسنننة أعمال التأمين التعاوني واونشننن ة المتعلقة ب  في المملكة العربية السنننعودية. تم ادراج الشنننركة في سنننوق المال  إن

م. الشركة مملوكة بالكامل من ايل ال رح العام ومن 0338يااير  2م. بدأت الشركة م اولة أعمالها في 0337مايو  00السعودي "تداول" في 

 عوديين.مساهمين س
 

مع لوامح  بما يتوافر اللوامح الداخلية للشننركةووزارة التحارة واالسننتثمار بشننأن تعديل الياك المرك ي اسننتلمت الشننركة خ ابات الموافقة من 

الموافقة ( وبااي علي  تمت م0327 يونيو 6)الموافر  هـ2308رمضان  22في العادية الشركات الحديد. تم عقد ازتماع الحمعية العمومية نظام 

 .  على اللوامح الداخلية الحديدة للشركة
 

 أسس اإلعداد - 2

 العرض أسس  .أ
 

ع ل م0302يونيو  03للفترة الماتهية في كما في وللشننننننركة تم إعنداد القوامم المنالية اوولية الموز ة   -( 03)معيار المحاسننننننية الدولي رام وفقا

محاسيين ودية للالهيئة السع الصادرة عنوالمعايير واإلصدارات اوخرع  ربية السنعوديةكما هو معتمد في المملكة الع رير المالي اوولي""التق

 .القانونيين
   

عدا االستثمارات )ما االستثماراتتم إعداد القوامم المالية اوولية الموز ة على أساس ميدأ االستمرارية وميدأ التكلفة التاري ية ، باستثااي اياس 

 ن المتواعة. االتي يتم تقييمها باست دام  ريقة وحدة االمتمالت امات ماافع الموظفين و ،المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق( بقيمتها العادلة
  

مة ديتم عره ااممة المرك  المالي اوولية الموز ة على اسنناس السننيولة. باسننتثااي الممتلكات والمعدات والوديعة الاظامية ومكافيت نهاية ال 

بات دات والم لو، أما زميع الموزواوخرعوالم نالينات تحنت التسننننننوينة والم نالينات المتكيندة والتي لم يتم اإلبالا عاهنا واالحتيا ات الفاية 

 اوخرع فهي ذات  ييعة اصيرة اوزل، ما لم يال على خالف ذلك.
 

ع لمت ليات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالمحة التافيذية(، فإن  يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مست لة لكل من قوفقا

تسننحيل الموزودات والم لوبات واإليرادات والمصننروفات العامدة بشننكل واضننح وي من هذه "عمليات التأمين" و"عمليات المسنناهمين". يتم 

 . (22 )أنظر إيضاح العمليات في الحسابات ال اصة
 

ع ال تتضننننمن القوامم المالية اوولية الموز ة زميع المعلومات واإلفصنننناحات الم لوبة للقوامم المالية السنننناو لى إ ية بالكامل، و يحب أن تقراع زايا

 م.0303ديسمير  02للساة الماتهية في زاب مع القوامم المالية الساوية كما في و
 

 يمكن إعتيار القوامم المالية اوولية الموز ة م شراع للاتامج المتواعة للساة المالية ككل. ال
 

 يذكر غير ذلك.تم عره القوامم المالية اوولية الموز ة بالريال السعودي واد تم تقريي  وارب ألف ما لم 
 

 األحكام الهامة والتقديرات المحاسبية واالفتراضات  .ب

لمحاسيية ايت لب اعداد القوامم المالية اوولية الموز ة القيام بازتهادات وتقديرات وافتراضات من ايل اإلدارة والتي ت ثر على ت يير السياسات 

 يرادات والمصاريف المسحلة، اد ت تلف الاتامج الفعلية عن هذه التقديرات.والميالغ المصرح عاها فيما يتعلر بالموزودات والم لوبات واال
 

در اإعداد هذه القوامم المالية اوولية الموز ة، فإن اوحكام الحوهرية التي اتيعتها اإلدارة في ت يير السياسات المحاسيية للشركة والمص وفي إ ار

 02السياسات الم يقة في القوامم المالية الساوية كما في  ياسات إدارة الم ا ر هي نفسس والتي تتضمن الرميسية لعدم التيقن من التقديرات

المالية  اامت الشركة بمرازعة المصادر الرميسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم اإلفصاح عاها في القوامم ومع ذلك، م.0303ديسمير 

في التقديرات بشكل معقول كما  رة غير اادرة في الوات الحالي على تحديد مقدار عدم اليقينالساوية اوخيرة على خلفية زامحة كورونا. إن اإلدا

الموز ة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع، وعكس أي تغييرات م لوبة في فترات إعداد  المالية اوولية ( حول القوامم02هو ميين في إيضاح )

 .التقارير المستقيلية
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01 

 

 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 موسمية العمليات  .ج
 

 موسمية اد ت ثر على عمليات التأمين في الشركة. تغييراتال توزد 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3

المالية  ساةلإن السياسات المحاسيية المست دمة في إعداد هذه القوامم المالية الموز ة ال ت تلف عن السياسات المحاسيية للقوامم المالية الصادرة ل

 .م0303ديسمير  02كما في 
 

بل ق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتعديالتها المطبقة من (أ

 الشركة: 

لت حي  معايير الدولية للمحاسـية )"المحلس"( والتي دخالمعايير والتعديالت والتغييرات الحديدة التالية للمعايير الحالية الصـادرة عن محلس ال

ع  هوكما  -ت ييقها من ايل الشركة تم م 0302يااير  2التافيذ في  :  مااسيا
 

 ,3ومعيار المحاسبة الدولية  09، 2، 3، ,: تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2المرحلة  -نموذج معيار سعر الفائدة 
  

بسعر فامدة بديل شي   "IBORالتعديالت إعفايات م اتة تتااول آثار التقارير المالية عادما يتم استيدال سعر فامدة معروه بين الياوك " توفر

 تشمل التعديالت الوسامل العملية التالية: "RFRخاٍل من الم ا ر "
 

  رات في سعر التي يت ليها الاموذج مياشرة، ليتم التعامل معها كتغييوسيلة عملية تت لب تغييرات تعاادية، أو تغييرات في التدفقات الاقدية

 الفامدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفامدة في السوق.

  تغييرات ممكاة والتي يت ليها نموذجIBOR . ليتم إزراؤها للتحو  من التعيين وتوثير التحو  دون واف عالاة التحو 

  االض رار إلى تليية المت ليات المحددة بشكل مافصل عادما يتم ت صيل أداة توفير إعفاي م ات للماشيت منRFR  كتحو  لمكون

 الم ا ر.
 

. تعت م ز ةالموإن اعتماد المعايير المعدلة والتفسيرات التي تا ير على الشركة ليس لها أي تأثير زوهري على هذه القوامم المالية اوولية 

 في الفترات المستقيلية إذا أصيحت اابلة للت يير. الشركة است دام الوسامل العملية 
 

 م2120يونيو  31لما بعد  ,0-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد09تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

الوسيلة العملية لعقود اإليحار، لتمديد  26م، عدل محلس معايير المحاسية الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 0302 خالل عام

 03للسماح للمستأزرين بت ييق  على امتيازات اإليحار التي ت ثر الت فيضات في مدفوعات اإليحار على المدفوعات المستحقة في أو ايل 

بما في  ر،م، مع السماح بالت يير الميك0302أبريل  2هذا التعديل يا ير على التقارير الساوية والفترات التي تيدأ في أو بعد م. 0300يونيو 

 م.0302 يونيو 03ذلك القوامم المالية غير المصرح بإصدارها في 
 

 لي لم تتأثر بهذا التعديل.الشركة، بصفتها مستأزراع، على أي امتياز إيحار خالل الفترة الحالية وبالتا لم تحصل
 

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

ير المعايير يفيما يلي المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حي  التافيذ حتى تاريخ إصـــدار القوامم المالية اوولية الموز ة. تعت م الشـــركة ت 

 التالية حالما تصيح ايد التافيذ:
 

 

التعديالتالمعيار /   

 

 البيان

يسري مفعوله اعتباراً من الفترات التي 

 تبدأ في أو بعد التواريخ التالية 

( 27المعيار الدولي للتقارير المالية )  انظر االيضاح أدناه  عقود التأمين 

(2المعيار الدولي للتقارير المالية )  انظر االيضاح أدناه اودوات المالية 
 

 " عقود التأمين"  -( 03المعيار الدولي للتقارير المالية )

 نظرة عامة

م ويحدد المعيار ميادئ االعتراف والقياس والعره واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار 0327مايو 28صدر هذا المعيار في 

 ".   عقود التأمين" -( 3) الدولي للتقارير المالية
 

 ني ير المعيار الحديد على عقود التأمين الصادرة وعلى زميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع م ايا المشاركة االختيارية بشر  أ

ع بإصدار عقود تأمين. يت لب المعيار فصل العااصر التالية من عقود التأمين:   تقوم الماشأة أيضا

 المشتقات الضماية، في حال تحقر بعض المعايير المحددة،  (2

 عااصر االستثمار المحددة، و (0

 أي وعد لتحويل بضامع محددة أو خدمات ال تتعلر بالتأمين.   (0
 

ر المالية ( والمعيار الدولي للتقاري2يحب احتساب هذه العااصر بشكل مافصل وفقي للمعايير ذات الصلة )المعايير الدولي للتقارير المالية )

(2, .) 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة(  –المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب
 

 )تتمة( –" عقود التأمين"  -( 03المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

 

 القياس 
 

الذي يسمح للم من عليهم االستمرار في است دام السياسات المحاسيية  (3) وعلى الاقيض من مت ليات المعيار الدولي للتقارير المالية

 نماذج القياس الم تلفة التالية :  (27) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية,032وغراه القياس القاممة ايل شهر يااير 
 

 العااصر التأسيسية" التالية:"يستاد الاموذج العام إلى 
  

 وازب تحقيقها، والتي تتكون من: التدفقات الاقدية ال (أ

 ،التقديرات المرزحة المحتملة، للتدفقات الاقدية المستقيلية 

  ،التعديل الذي يعكس القيمة الواتية للمال )أي ال صم( والم ا ر المالية المرتي ة بهذه التدفقات الاقدية المستقيلية 

  .تعديل الم ا ر المتعلقة بالم ا ر غير المالية 
 

ات التعاادية: يمثل هامش ال دمات التعاادية الربح غير المحقر لمحموعة عقود التأمين، ويتم إدراز  حالما تقوم الماشأة هامش ال دم (ب

يتم تسحيل أي عح  في التدفقات الاقدية  .بتقديم خدمات في المستقيل. ال يمكن أن يكون هامش ال دمات التعاادية بالسالب في بداية العقد

في نهاية كل فترة تقرير مالي الحر، يتم إعادة اياس القيمة الدفترية لمحموعة  .في بداية العقد ضمن ااممة الدخل التي يحب استيفاؤها

 عقود التأمين لتشمل كل من: 
 

 الت ام التغ ية المتيقي الذي يتكون من استيفاي التدفقات الاقدية المتعلقة بال دمات المستقيلية وهامش ال دمات التعاادية لمحموعة 

 عقود التأمين في ذلك التاريخ. 

 في ذلك التاريخ. عقود التأمين  ب دمات سابقة تم توزيعها على الت ام الم اليات المتكيدة الذي يتم اياس  كتدفقات نقدية محقق  متعلق 
 

ع بحسب التغيرات في التدفقات الاقدية التي تتعلر بال دمات  ن أن يكون بالسالب، المستقيلية لكن ال يمكيتم تعديل هامش ال دمات التعاادية الحقا

لى ع وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات الاقدية التي ت يد عن هامش ال دمات التعاادية المتيقي في الربح أو ال سارة. تضاف الفامدة

تدفقات في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية لل الهامش ال دمات التعاادية بمعدالت ثابتة عاد االعتراف اوولي بالعقد )معدل ال صم المست دم

مية ك الاقدية التقديرية(. إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش ال دمات التعاادية إلى الربح أو ال سارة استااداع إلى وحدات التغ ية التي تعكس

  الماافع المقدمة ومدة التغ ية المتواعة للعقود المتيقية في محموعة عقود التأمين.
 

ليها بـ "عقود المشاركة المياشرة"(. يتم عمل هذا  ريقة الرسوم المتغيرة هي  ريقة إل امية لقياس العقود بم ايا مشاركة مياشرة )يشار إ

ع يتم إعادة تقييمها الحق التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقر هذه المعايير في بداية العقد وال مش ال دمات ا. بالاسية لهذه العقود، يتم تعديل ها

 التعاادية إضافة إلى ضمن الاموذج العام لتشمل: 
 

 التغيرات في حصة الماشاة من القيمة العادلة للياود اوساسية.  (2

 التغيرات في تأثير القيمة الواتية للمال والم ا ر المالية التي ال تتعلر بالياود اوساسية.  (0
 

ع إلت ام التغ ية المتيقي في حال كانت ال ريقة تقدم اياس الميس ة من أزل اياسإضافة إلى ذلك، يسمح ب ريقة توزيع اواسا   ي تلف  ال ا

ل عقد في محموعة عقود التأمين لمدة ساة واحدة أو أال. وبهذه ال ريقة يتم مواممة موذج العام أو أن فترة التغ ية لكبشكل زوهري عن الا

ع اصعتراف االولي ناط المستلم عاد االالت ام التغ ية المتيقي مع القس للت يير  التدفقات الاقدية المكتسية من التأمين. يظل الاموذج العام اابالع  ا

يتوزب على الماشأة تعديل التدفقات الاقدية المستقيلية للقيمة ال ماية للاقد وتأثير الم ا ر المالية  من أزل اياس الم اليات المتكيدة. إال ان  ال

 ة المتواعة سيتم دفعها / استالمها خالل ساة واحدة أو أال من تاريخ الم اليات التي يتم تكيدها. في حال أن التدفقات الاقدي
 

 تاريخ السريان 

في المعيار الدولي للتقارير  2وتأزيل اإلعفاي الم ات للمعيار الدولي للتقارير المالية  27إن التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ع ، 3المالية  ع ت يير المعيار الدولي للتقارير المالية 0300يااير  2هو حاليا اإليرادات من العقود مع  - ,2م. يُسمح بالت يير الميكر إذا تم أيضا

 اودوات المالية. تاوي الشركة ت يير المعيار في تاريخ دخول  حي  التافيذ. - 2العمالي والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 التحول

يير المعيار بأثر رزعي، إال إن  في حال كان الت يير بأثر رزعي لمحموعة من عقود التأمين غير محٍد، يحب على الماشأة عادمذ يحب ت 

 اختيار:
 

 ريقة الت يير المعدلة بأثر رزعي؛ أو  

 .ريقة القيمة العادلة  
 

 العرض واالفصاح 

 .السياسات المحاسيية لعقود التأمين مع التعديالت على العره واإلفصاحتتواع الشركة أن ي دي المعيار الحديد إلى تغيير في 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(
 )تتمة( - المالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 م2321يونيو  03لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 )ألف ريال سعودي(

 

02 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( ب( 

 "عقود التأمين" )تتمة( –( 03المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

 التأثير

ع في مرحلة تصميم  ( والذي يت لب ت وير وتصميم عمليات وإزرايات زديدة لألعمال 27تافيذ المعيار الدولي للتقارير المالية )الشركة حاليا

( وتقييم مفصل لمت ليات العمل. فيما يلي المحاالت 27بما في ذلك أي ت ويرات للاظام م لوبة بموزب المعيار الدولي للتقارير المالية )

 الذي أحرزت  الشركة: الرميسية ايد التصميم وحالة التقدم

 ملخص التأثير مجال التأثير

 

 التأثير المالي

( اامت 27من ت يير المعيار الدولي للتقرير المالي ) 0خالل اوثر المالي الذي تم تافيذه كح ي من المرحلة 

وهري زالشركة بتقييم اوثر المالي لت يير وتافيذ المعيار وخلصت إلى أن التأثير على ت يير المعيار غير 

 .ون زميع المحفظة م هلة لاموذج اياس  ريقة توزيع اواسا  الميس ة

نفذت الشركة   0( على مت ليات بيانات إضافية. خالل المرحلة 27يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية ) تأثير الييانات

بموزب  الييانات الم لوبعملية اياس مرزعية مفصلة وحددت الييانات الم لوبة للمعيار وتوصلت إلى ااموس 

 .0المرحلة 

تعمل الشركة على ادخال نظام تكاولوزيا معلومات زديد م ور من شأن  تسهيل ت يير المعيار، وكح ي من  أنظمة تقاية المعلومات

 "20"زرين تحارب الاظام، استعانت الشركة بمقدم خدمة 

التأثير على إتفاايات إعادة 

 التأمين

ع على ترتييات إعادة التأمين ال اصة بالشركة وخلل إلى أن زميع ترتييات إعادة   تم إزراي تقييم مفصل أيضا

التأمين م هلة للحصول على  ريقة توزيع اواسا ، واد اختارت الشركة ت يير  ريقة توزيع اواسا  على 

 الماتحات الم هلة.

 

 

التأثير على السياسات 

 واونظمة الراابية

تعمل الشركة على تحديث السياسات واإلزرايات المحاسيية والمالية لتغ ية المت ليات الحديدة واإلضافية 

 التالية: 

 التفكيك • 

 مستوع التحميع• 

 نماذج القياس • 

 ماهحيات تعديل الم ا ر • 

 مت ليات العره واإلفصاح الحديدة• 

للتأكد من أن القوامم المالية متوافقة مع المعيار الدولي إن الدليل المعدل الذي ستتيع  اإلدارة المالية هو 

 ( في تاريخ السريان.27للتقرير المالي )

 

 الموارد اليشرية

ع بتعيين موظفين م هلين بشكل مااسب لديهم فهم شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي  ستقوم الشركة أيضا

 (، كما ستوفر دورات تدرييية للموظفين الحاليين.27)

 

 

 

 

 خ ة الت يير

الذي ت لب  27أكملت الشركة م خراع مرحلة التصميم من تافيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رام 

ت وير وتصميم عمليات وإزرايات زديدة لألعمال بما في ذلك ت ورات الاظام الم لوبة بموزب المعيار 

تفصيلي لمت ليات العمل. فيما يلي المحاالت الرميسية في والتقييم ال 27الدولي إلعداد التقارير المالية رام 

 مرحلة التصميم والتي انح تها الشركة على نحو التالي: 

 الحوكمة والرقابة

( والذي يتضمن إنشاي لحاة 27وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 الت يير وتوزيع اودوار والمس وليات مع أصحاب المصلحة. توزيهية للراابة لرصد التقدم المحرز في

 اإلطار التشغيلي

 صممت الشركة الحوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تضمات: 

 وضع سياسة بيانات شاملة وااموس بيانات. • 

ت اوخيرة ( ووضع اللمسا27" لمت ليات المعيار الدولي للتقرير المالي )Green 20إعداد مقدم ال دمة" • 

ع إلى زاب مع خ ط التافيذ والتكامل.   على التصاميم لألنظمة زايا

 (. 27االنتهاي من العمليات الرميسية الم تلفة الالزمة لالنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )• 

 إزراي تقييم للموارد الحديدة الم لوبة، إن وزدت.• 

 اإلطار الفني والمالي

لشركة أوراق سياسات م تلفة تشمل العديد من المسامل الفاية والمالية بعد االنتهاي من ارارات السياسة أكملت ا

(. واد تم ات اذ ارارات السياسة بعد المداوالت 27الم لوبة بموزب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

ع، تمت الموافقة على غاليية أوراق السياسة من ايل اللحاة التوزيهية  الالزمة بين أصحاب المصلحة. حاليا

 ( التابعة للشركة.27لمشروع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 خطة المراجعة

بعد مرحلة التصميم، بدأت الشركة خ تها نحو تافيذ المرحلة الرابعة، على  سييل المثال؛ التافيذ والتشغيل 

إلعداد التقارير المالية  ( للتوصل الى اراام 27لدولي للتقارير المالية )التحرييي، وبدأت الشركة تافيذ المعيار ا

 من خالل ازراي العمليات التحرييية على اساس زماي. 27رام 
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03 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(  (ب

 األدوات المالية  - ,المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 :. يتااول المعيار الحديد الياود التالية المتعلقة باودوات المالية02م ليحل محل معيار المحاسية الدولي 0323يوليو  03صدر هذا المعيار في 
 

  التصنيف والقياس

لتحديد ما إذا كان يتم اياس اوصل المالي بالتكلفة الم فأة أو القيمة العادلة من خالل (  ريقة واحدة 2يست دم المعيار الدولي للتقرير المالي )

 الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة. يتم اياس اوصل المالي بالتكلفة الم فأة إذا تحقر كالع ما يلي:
  

  تفاظ بالموزودات من أزل تحصيل تدفقات نقدية تعاادية وتم االحتفاظ باوصل في نموذج أعمال هدف  االح . 2

الفامدة على و ت دي الشرو  التعاادية لألصل المالي في تواريخ محددة الى الحصول على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات الميلغ اوصلي . 0

 اوصلي القامم. الميلغ
 

الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير اورباح أو ال سامر المحققة من خالل الربح أو ال سارة يتم اياس اوصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 :عاد الييع، في حال استيفاي الشر ين التاليين
 

  موزودات مالية. و االحتفاظ باوصل في نموذج أعمال هدف  االحتفاظ بالموزودات من أزل تحصيل تدفقات نقدية تعاادية ولييع. 2

ع فامدة على أصل الميلغ القامم. تعاادية للالشرو  ال. 0  تدفقات الاقدية تمثل مدفوعات الميلغ اوصلي وتعتير أيضا
 

ي، ميتم اياس اوصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة. باإلضافة إلى ذلك، وعاد االعتراف الميد

لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة إذا كان من شأن  استيعاد أو ت فيض الفرواات يمكن للشركة است دام ال يار 

  .المحاسيية بشكل زوهري
 

ع إزراي اختيار ال رزعة في  لعره التغييرات الالحقة في ال يمة قبالاسية ودوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتازرة، يمكن للشركة أيضا

 .رادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك اورباح وال سامر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات اورباح في اورباح أو ال سامالع
 

مة العادلة يقباإلضافة إلى ذلك، بالاسية لاللت امات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة، فإن مقدار التغير في ال

راف تلاللت ام المالي العامد إلى التغييرات في م ا ر االمتمان لتلك االلت امات يتم االعتراف ب  في الدخل الشامل اآلخر، ما لم ي دي االع

 امر. سبيثار التغييرات في م ا ر االمتمان ال اصة بااللت ام في الدخل الشامل اآلخر الى حالة عدم ت ابر محاسيي في اورباح أو ال
 

 الهبوط في القيمة

( خسامر االمتمان المتواعة، مقارنة ب سامر االمتمان المتكيدة بموزب 2يعكس نموذج هيو  القيمة بموزب المعيار الدولي للتقرير المالي )

امتماني ايل االعتراف ، حدوث حدث 2(. لم يعد من الضروري، بموزب نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي 02المعيار المحاسيي الدولي )

ع بحساب ال سامر االمتمانية المتواعة والتغيرات في تلك ال سامر االمتمانية المت اعة. يتم وب سامر االمتمان. وبدالع من ذلك، تقوم الشركة دامما

 .ووليتحديث ميلغ خسامر االمتمان المتواعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في م ا ر االمتمان ماذ االعتراف ا
 

 محاسبة التحوط 

( مت ليات زديده لمحاسية التحو  كي تتماشى محاسية التحو  بشكل أارب مع إدارة الم ا ر. تعمل 2يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

ة التحو  مع سيعلى تأسيس ماهج يقوم بشكل أكير على ميادئ الاموذج العام لمحاسي  التحو . تا ير التعديالت على كامل محا المت ليات

لقيمة ا استثااي تحو ات القيمة العادلة لم ا ر سعر الفامدة ) التي يشار اليها  بـ "التحو ات الكلية للقيمة العادلة" (. فيما يتعلر بتحو ات

ع في معيار المحاسية الدولي ) الستثااي بشكل كيير نظرا (. تم است دام هذا ا02العادلة، اد تستمر الماشأة بت يير مت ليات محاسية التحو  حاليا

 لكون محلس معايير المحاسية الدولي يعالج حاليا محاسية التحو  الكلية كمشروع مافصل.
 

 تاريخ السريان 

( "عقود التامين" : تم ت يير 3م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )0328يااير  2( 2كان تاريخ سريان المعيار الدولي )

 يرسيتم 20( "عقود التامين" التي صدرت في 3( "اودوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2المعيار الدولي للتقرير المالي )

( 3( القامم بالسماح للماشيت  بإصدار عقود التامين ضمن ن اق المعيار الدولي للتقرير المالي )3م، والتعديالت على المعيار المالي )0326

ين" ( "عقود التام27( ايل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الحديد )2للت فيف من بعض آثار ت يير المعيار الدولي للتقرير المالي )

 الصادر عن محلس معايير المحاسية الدولي حي  التافيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 
 

 ( حتى: 2ت يير اعفاي م ات للمعيار الدولي للتقرير المالي ) -2
 

 تاريخ سريان معيار التأمين الحديد أو  (أ
 

تاريخ. يقترح محلس المعايير المحاسيية الدولي تمديد م او بعد هذا ال0300يااير  2فترات التقرير المالي الساوي التي تيدأ في  (ب

( في المعيار الدولي للتقرير 2( والمعيار الدولي للتقرير المالي )27االعفاي الم ات لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

الل فترة التأزيل. ان هذا ال يار متاح م. هااك حازة إلفصاحات إضافية تتعلر بالموزودات المالية خ0300يااير  2( إلى 3المالي )

ع. أو:2فقط للماشيت التي ترتيط أنش تها بشكل دامم بالتأمين ولم ت ير المعيار الدولي للتقارير المالية )  ( سابقا
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04 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( ب( 

 األدوات المالية )تتمة(  - ,المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

(، بالاسية للموزودات المالية المحددة، يتم استيعاد تأثيرات بعض الفرواات المحاسيية التي تظهر 2ت يير المعيار الدولي للتقرير المالي ) -0

 ترة اوولية توزد حازة إلفصاحات إضافية.ايل ت يير معيار عقود التامين الحديد من الربح او ال سارة. خالل الف
  

 م:0327يااير  2اامت الشركة بتافيذ تقييم مفصل في بداية 
 

( )بما في ذلك عااصر 3مقارنة القيمة الدفترية لم لوبات الشركة الااشئة عن العقود ضمن ن اق المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2

 بعقود التأمين( مع محموع القيمة الدفترية لحميع م لوباتها.الودامع أو المشتقات الضماية التي ال ترتيط 
 

مقارنة إزمالي القيمة الدفترية لم لوبات الشركة التي ترتيط بالتأمين مع محموع القيمة الدفترية لحميع م لوباتها. استااداع إلى هذه  (0

المالي  الشركة تأزيل ت يير المعيار الدولي للتقريرالتقييمات است اعت الشركة تحديد أنها م هل  لإلعفاي الم ات. وبالتالي، اررت 

( حتى تاريخ دخول معيار عقود التامين الحديد حي  التافيذ. ان اإلفصاحات الم لوبة والتي تتعلر بالموزودات المالية خالل فترة 2)

 التأزيل مدرزة ضمن القوامم المالية للشركة.
 

 تقييم االثر

ع بتقييم أثر ت (، إعتياراع من تاريخ نشر هذه القوامم المالية اوولية الموز ة، لم 2 يير وتافيذ المعيار الدولي للتقرير المالي )تقوم الشركة حاليا

ت يير ليتم بعد تقييم اوثر المالي لت يير المعيار بشكل كامل من ايل الشركة. تتواع الشركة تأثر التصايف والقياس للموزودات المالية نتيحة 

 ( حيث أن الشركة ال زالت بصدد إزراي مرازعة مفصلة.2للتقرير المالي )المعيار الدولي 
 

 وودائع ألجل حكمه  في النقد وما -8

 تي:يتألف من اآلالتدفقات النقدية  في قائمةالمتضمن النقد وما في حكمه  نا (أ
  

 عمليات التأمين 

م2020ديسمبر  31      م1223يونيو  03   

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

لدى البنوك وفي الصندوقنقد    80,436  47,892 

 

 عمليات المساهمين 

م    1232يونيو  03  م2020ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

نقد لدى البنوك   130,430  111,354 

 159,246  181,141 اإلجمالي
 

 ودائع ألجل  (ب

 عمليات التأمين 

م2020ديسمبر  31      م2321يونيو  03   

 )مراجعة(  مراجعة( )غير 

 148,318  11,211 ودائع ألجل 
 

إن الودائع ألجل محتفظ بها في البنوك التجارية بالريال السعودي وتستحق عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل لها تاريخ استحقاق 
القيمة الدفترية لهذه الودائع ألجل بشكل معقول هي القيم العادلة في تاريخ  إن محدد يزيد عن ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهر.

 التقرير.
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05 

 

 ، صافي معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و -3
 

  يلي:  مام تتكونأن أقساط التأمين المدينة 
 م2020ديسمبر  31  م    2321 يونيو 03 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

 74,563  18,683 حملة وثائق التأمين 

 3,701  6,412 مستحق من معيدي التأمين

 41,312  78,264 

 (37,368)  (04,383) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

، صافي وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين   82,112  40,896 
 

 / السنة كما يلي: نت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل الفترةكا

م2020ديسمبر  31      م2321 يونيو 03   

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 37,130  01,064 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 238  1,112 المخصص المكون خالل الفترة / السنة 

 37,368  04,383 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

 استثمارات  -6

  تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 التأمينعمليات  
 م2020ديسمبر  31  م2321 يونيو 03 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

أ(-6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   14,613  103,021 

ج(-6) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  13,333  10,000 

عمليات التامين  – اإلجمالي  134,613  113,021 

 

 عمليات المساهمين 
 م2020ديسمبر  31  م2321 يونيو 03 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

أ(-6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  33,311  48,947 
ب(-6)استثمارات متاحة للبيع   1,120  1,923 

ج(-6)استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   33,014  4,983 

عمليات المساهمين - اإلجمالي  112,014  55,853 

 168,874  221,310 اإلجمالي 
 

 أ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 الحركة في استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي: 
 

 عمليات التأمين  

م    1232يونيو  03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   130,321  25,926 
خالل الفترة / السنة   اضافات  -  81,931 

 (4,644)  (0,133) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 11,211  103,213 
 (192)  )316( التغيرات في القيمة العادلة   

النهائيالرصيد   14,613  103,021 
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 )تتمة(  - استثمارات -6

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

 
 

 مصدر القيمة العادلة

م    2321يونيو 03 م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة(   

 31,661  01,131 مدرجة إستثمارات في أوراق مالية

 55,068  38,832 )**(صافي قيمة األصول  وحدات في صناديق صكوك محلية 
 16,292  12,382 )**( صافي قيمة األصول أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية*

  14,613  103,021 

 
 عمليات المساهمين 

م    1232 يونيو 03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   84,181  53,562 
خالل الفترة / السنة  اضافات  2,361  - 

 (8,427)  (2,333) استبعادات خالل الفترة / السنة

 84,168  45,135 
 3,812  6,110 التغيرات في القيمة العادلة 

النهائيالرصيد   33,311  48,947 

 
م    1232يونيو  03 مصدر القيمة العادلة  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 10,041  1,611 صافي قيمة األصول** وحدات في صناديق العقار المحلية
محافظ محلية*أوراق مالية محتفظ بها في إدارة   15,705  13,133 صافي قيمة األصول** 

 23,201  21,613 مدرجة أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

 48,947  33,311  اإلجمالي 

  
 * تدار وفقاً لتقدير مالية محلية منظمة )" إدارة المخاطر الخاصة"( 

 مدير األصول.** صافي قيمة االصول: صافي قيمة االصول كما اعلن 
 

 ب(  استثمارات متاحة للبيع 

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 
 

 عمليات المساهمين   

م    1232يونيو  03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   1,120  1,923 

النهائيالرصيد   1,120  1,923 

 

ألف ريال سعودي(  1,923م: 2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي ) 1,923غير مدرجة لألوراق المالية المتاحة للبيع تبلغ القيمة الدفترية  -
 الوصول إلى قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها. لعدم إمكانيةتم تقييمها بالتكلفة 
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 )تتمة( -استثمارات  -6

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقج( 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

 عمليات التأمين   

م    1232 يونيو 03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   13,333  18,530 

 (8,530)  - استبعادات خالل الفترة / السنة 

النهائيالرصيد   13,333  10,000 

 

 المساهمينعمليات  
م    1232 يونيو 03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   8,140  18,449 
/ السنة لفترةاخالل  اضافات  33,333  - 

 -  003  خالل الفترة / السنة إطفاء
خالل الفترة / السنة استبعادات  -  (13,466) 

النهائيالرصيد   33,014  4,983 
 

 ات الفنية ياالحتياط -1

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 1-1

 : يلي مامات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط يتكون
 

م    1232 يونيو 03  م2020ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

تحت التسويةإجمالي المطالبات   38,313  56,863 

القابلة للتحقق من الخردة والتعويض : القيمةيطرح  (01,026)  (29,109) 

بالصافي  المطالبات تحت التسوية  16,181  27,754 

 121,706  111,661 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 3,096  3,616 احتياطيات فنية أخرى 

 108,136  152,556 

    يخصم: 

 (20,910)  (13,001) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

 (11,782)  (11,338) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

 (26,411)  (32,692) 

 119,864  131,213 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 
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 )تتمة( -االحتياطيات الفنية  -1
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  1-2
 

 األقساط غير المكتسبة كاالتي: في  الحركة    

 الستة أشهر المنتهية في 03 يونيو 2321م  

(مراجعة)غير      

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 113,302 (20,213) 214,032 الرصيد في بداية الفترة 

 132,813 (18,641) 111,316 األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (18,160) 10,101 (131,032) األقساط المكتسبة خالل الفترة 

 230,248 (28,412) 224,316 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م      

  )مراجعة(  

التأمينمعيدي  اإلجمالي    صافي 

 207,820 (21,858) 229,678 الرصيد في بداية السنة 

 359,964 (67,659) 427,623 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (372,752) 66,247 (438,999) األقساط المكتسبة خالل السنة 

 195,032 (23,270) 218,302 الرصيد في نهاية السنة 

 
 أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات  -4

 ينتأمعمليات ال 

 م2020ديسمبر  31      م2321 يونيو 03 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 2,115  8,333 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,728  2,428 سلف موظفين

 300  033 ودائع

 178  - عمولة مستحقة

 36,726  03,144 أرصدة مدينة أخرى*

 01,061  42,047 

 

 عمليات المساهمين 

 م2020ديسمبر  31  م2321 يونيو 03 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

 185  131 أرصدة مدينة أخرى

 42,232  01,314 اإلجمالي

 
قامت الشركة التي طورت نظام المحاسبة بإعداد المعامالت المالية في نظام ساب من خالل نظام  2020خالل عام حسب إفادة اإلدارة، )*( 

تكوين االعمال المركزية اآللي، حيث تتم معالجة جميع العمليات تلقائياً وإغالقها في حسابات وسيطة من خالل النظام على الفور. لم 
تراكمها في الحسابات الوسيطة بسبب عدم اكتمال التسجيل في دفتر األستاذ  تتمكن اإلدارة من تحديد تفاصيل هذه المعامالت وسبب

وعدم وجود البيانات التي توضح تفاصيل هذه االختالفات والمعامالت القائمة. وقامت اإلدارة بالرفع إلى الشركة المطورة وعقد اجتماع 
صيل واألسباب الكامنة وراء هذه االختالفات في النظام والتي أدت مع ممثلها في المملكة العربية السعودية لتزويد إدارة الشركة بالتفا

ئل اإلى وجود هذه المبالغ المتراكمة في النظام. تعتقد اإلدارة أن القوائم المالية قد تم إعدادها على افتراض االستمرارية وسيتم حل المس
 .إلدارة، بناًء على تقييم ام2021من عام  الثالثالفنية والبرمجية خالل الربع 
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 الوديعة النظامية  -1
م    1232 يونيو 03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 37,500  01,333 الوديعة النظامية 

 
ً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية   37,5من رأس المال المدفوع البالغة  ٪15لدى الشركة وديعة نظامية تعادل وفقا

السعودي. بلغت العمولة المستحقة  البنك المركزيمليون ريال سعودي( لدى بنك حدده  37,5: م2020ديسمبر  31)مليون ريال سعودي 
مليون ريال سعودي( وإن  3,67: م2020ديسمبر  31)مليون ريال سعودي  3,76السعودي مبلغ  المركزي لبنكعلى الوديعة النظامية ل

  السعودي. البنك المركزيهذه الوديعة النظامية غير متاحة للسحب بدون موافقة من 
  
 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى -13
م2020ديسمبر  31      م2321 يونيو 03   
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 6,704  4,084 مصاريف مستحقة
تأمينمبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء   11,316  11,298 

 12,363  11,118 موردون آخرون ومطلوبات أخرى

 01,614  30,365 

 
 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -11

 : تياآل تتكون من التعهدات واإللتزامات المحتملةإن  (أ
م    1232 يونيو 03  م2020ديسمبر  31    
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

حكوميين خطابات الضمان لصالح عمالء غير  133      700 
هيئة الزكاة والدخل والجمارك خطابات الضمان لصالح   1,333  9,500 

 13,233  10,200 

 
تدخل الشركة في عقود تأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق العمل العادي. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو تحديد النتائج  (ب

قيد التنفيذ  (القضايا، ال تعتقد اإلدارة أن أي إجراءات من هذا القبيل )بما في ذلك القائمة والمحتملةالنهائية لجميع اإلجراءات القانونية 
لتزامات اومع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين مخصصات لتغطية أي ، على نتائجها المالية جوهرياريخ التقرير سيكون لها تأثير في ت

 .محتملة
ريال سعودي( فيما يتعلق مليون  0,7: م2020ريال سعودي )مليون  0,7قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بقيمة ج( 

مليون  9,5: م2020مليون ريال سعودي ) 9,5بمبلغ  والضريبة والجماركلزكاة اهيئة لت كما قدمت ضمان بالتأمين على السيارا
 .م2012م إلى 2008ريال سعودي( فيما يتعلق بالتقييم الزكوي للسنوات 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -12

 

ريخ االقيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في ت
 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:        

 إليه للموجودات والمطلوبات، أو في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول  -
 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمه للوصول للموجودات و المطلوبات.  -

 
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية الموجزة.
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

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

 ;أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس  نشط لنفس األداة المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق
 

المستتتوى الثاني: األستتعار المتداولة في األستتواق المالية النشتتطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أستتاليب تقييم أخرى تحدد كافة مدخالتها 
 الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و 

 

 ات السوق القابلة للمالحظة.  المستوى الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلوم
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 )تتمة( – القيمة العادلة لألدوات المالية -12
 

  القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ
 

 ةيوضتتتح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستتتتوياتها في التستتتلستتتل الهرمي للقيم
 استتتتتةقالعادلة لألدوات المالية المقاستتتتتة بالقيمة العادلة. ال تتضتتتتتمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير الم

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.   

 القيمة العادلة  عمليات التأمين      

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى  

      م )غير مراجعة(2321يونيو  03

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 14,613 66,188 - 01,131  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  01,131 - 66,188 14,613 

 

 القيمة العادلة  عمليات التأمين 

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى  

      م )مراجعة(2020ديسمبر  31

     بالقيمة العادلة:موجودات مالية يتم قياسها 

 103,021 71,360 - 31,661  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  31,661 - 71,360 103,021 

 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين  

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى  

      م )غير مراجعة(2321يونيو  03

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 33,311 23,042 - 21,613  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -

  21,613 - 23,042 33,311 

 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين 

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى  

      م )مراجعة(2020ديسمبر  31

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 48,947 25,746 - 23,201  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -

  23,201 - 25,746 48,947 
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 القطاعات التشغيلية  - 10

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

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

عمل تقريرها  متتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية التي يت

لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك الذي في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات 

 التشغيلية.
 

 م.2020ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
 

، المدينة بالصافي معيدي التأمينذمم و القطاعات النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، صافي أقساط التأمينال تتضمن موجودات 

ذات عالقة، االستثمارات والممتلكات والمعدات. وبالتالي تم  ةالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من جه

وزعة. ال تتضمن مطلوبات القطاعات، مطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، مصاريف إدراجها ضمن الموجودات غير الم

 خرى، والتزامات منافع الموظفين. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير الموزعة.أمستحقة ومطلوبات 
 

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

إن معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات والمطلوبات للشركة 

ة المنتهيوالستة أشهر  لفترة الثالثة أشهرالدخل مجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي وم، 2020ديسمبر  31و  م2021 يونيو 30في  كما 

 :في ذلك التاريخ كما يلي
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 )تتمة(  - القطاعات التشغيلية -10

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م1232يونيو  03كما في    
 )غير مراجعة(

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

       الموجودات 
التأمين من األقساط غير حصة معيدي 

 225,02 - 225,02 ,3523 ,03533 053,9 المكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 035333 - 035333 ,03513 (05312) - تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 005332 - 005332 ,05,9 ,593, 29, المتكبدة غير المبلغ عنها

تأمين مؤجلةتكاليف إقتناء وثائق   3532, 215,3, 25039 295,92 - 295,92 

 90,5210 2335000 39252,1    موجودات غير موزعة

 ,9,35,9 2335000 2215,33    إجمالي الموجودات 

       المطلوبات

 22,51,9 - 22,51,9 035090 03353,0 335322 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 35,22 - 35,22 ,05,2 25103 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ,09532 - ,09532 225333 (,,0950) 50,3, مطالبات تحت التسوية

 0005990 - 0005990 25,21 5223,, 015302 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 359,9 - 359,9 902 35903 05230 احتياطيات فنية أخرى 

 0235,29 315912 35222,    مطلوبات وفائض غير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     290539, 315912 2,05,31 
       

       حقوق المساهمين

 2315111 2315111 -    رأس المال 

 35113 35113 -    االحتياطي النظامي 

 (2,5,33) (2,5,33) -    خسائر المتراكمة

 2195131 2195131 -    إجمالي حقوق المساهمين  

قياس إلتزامات المنافع إحتياطي إعادة 
 المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

   
(32) - (32) 

 ,,,2135 2195131 (32)    إجمالي حقوق الملكية
    

   

 ,9,35,9 2395932 2905309    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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  القطاعات التشغيلية )تتمة( -10

  

م )مراجعة(2020ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

لموجودات ا        
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 00,073 - 00,073 ,7,02 ,27,,2 - المكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 
 03,223 - 03,223 00,306 (06,,2) - التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 22,780 - 22,780 0,6,2 7,780 2,038 المتكبدة غير المبلغ عنها

 02,303 - 02,303 2,827 23,203 330,, تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 603,0,3 63,,038 723,,30    موجودات غير موزعة

 722,000 63,,038 30,770,    إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 028,030 - 028,030 23,623 2,2,7,7 ,30,20 أقساط تأمين غير مكتسبة

 0,700 - 0,700 2,827 2,806 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 07,7,3 - 07,7,3 03,323 (22,267) 8,237 مطالبات تحت التسوية

عنهاالمطالبات المتكبدة غير المبلغ   28,3,8 233,330 0,036 202,736 - 202,736 

 0,326 - 0,326 3,6 0,073 073 احتياطي عجز أقساط تأمين

 ,203,32 03,722 626,,2    احتياطيات فنية أخرى

 386,,3, 03,722 373,087    مطلوبات وفائض غير موزعة

       إجمالي المطلوبات 
       

       حقوق المساهمين

 0,3,333 0,3,333 -    رأس المال 

 330,, 330,, -    االحتياطي النظامي 

 (,38,73) (,38,73) -    خسائر متراكمة

 036,028 036,028 -    إجمالي حقوق المساهمين
       

إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 
 (0,) - (0,)    المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

الملكية إجمالي حقوق     (,0) 036,028 036,036 

 722,000 032,327 ,373,00    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 )تتمة(  -القطاعات التشغيلية  -10
 

 
 

م )غير مراجعة( 1232يونيو  03ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث  

 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 
     إيرادات

 606199 76081 666888 - فردي
 66648 76909 56748 86466 كبير

 46557 488 76650 76648 متوسط
 46865 676 76519 56460 صغير

 66811 76778 878 86648 متناهية الصغر 

 7716086 46186 686850 786160 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (76667) (76667) 
أجنبي  -  - (66471) (188) (706719) 

 - (66471) (56891) (756084) 
     مصروفات فائض الخسارة

محلي -  (155) (586) (970) (76907) 
أجنبي  -  (76069) (549) - (76958) 

 (76608) (875) (970) (56851) 
 7056916 76675 686867 746618 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (76178) 788 (16114) 86605 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
 7006885 76686 116671 506611 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 76658 697 664 - عموالت إعادة التأمين 
 (98) - (98) - إيرادات اكتتاب أخرى

 7056887 56666 166118 506611 مجموع اإليرادات 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 666817 881 106686 716048 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (776596) (550) (706548) (119) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 116499 491 806154 786515 صافي المطالبات المدفوعة 
 (776050) 56575 (756568) (641) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 96566 (787) 46180 (76560) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 866175 56466 896766 746098 صافي المطالبات المتكبدة
أخرىفنية التغير في احتياطيات   (76861) (57) 48 (76889) 

 46811 197 56878 76990 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  
 756890 40 706689 76151 مصاريف اكتتاب أخرى

 686988 96904 886841 786808 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 716768 (408) 756556 86915 صافي )خسارة( / دخل االكتتاب
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (981)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (576091)    مصاريف عمومية وإدارية 
 56066    ايرادات االستثمارات

 76676    أرباح غير محققة من االستثمارات
 998    إطفاء حتى تاريخ االستحقاق

أخرى إيرادات     46 

 (716778)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 60    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
     

 (76800)    الزكاة 

 (76450)    صافي خسارة الفترة 
الفترة العائد إلى عمليات التأمين  خسارةصافي      - 

الفترة العائد إلى المساهمين  خسارةصافي      (76450) 
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 )تتمة(  - القطاعات التشغيلية -10

 
 

 
 

م )غير مراجعة( 1232يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال  

 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي إيرادات
     

 09,5321 25321 0935121 - فردي
 0,5232 35232 25101 015202 كبير

 025903 25230 5021, 35212 متوسط
 015333 253,3 35222 25322 صغير

 205030 05213 05019 ,0,590 متناهية الصغر 

 23352,3 025103 0,25321 ,39533 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (250,3) (250,3) 
أجنبي  -  - (0,531,) (35213) (235303) 

 - (0,531,) (353,1) (2359,,) 
     مصروفات فائض الخسارة

محلي -  (91,) (092) (333) (0502,) 
أجنبي  -  303 0532, (223) 05,09 

 (2,9) 053,2 (921) 99, 
 2015293 95113 9,,0935 395292 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (5230,) (253,0) (025230) 53,0, التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 2125102 35209 0335323 225,33 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ,2513 ,2501 05,31 - عموالت إعادة التأمين 
 31 - 31 - إيرادات اكتتاب أخرى

 21951,3 35323 0335313 225,33  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 09,5031 ,,053 0335013 325923 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (0,5219) (33,) (035,13) (05392) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 0315322 393 0035311 0,,325 صافي المطالبات المدفوعة 
 (35233) 033 (25,39) (302) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (5,03,) 333 (25,30) (35320) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 03352,2 05133 01,53,3 ,225,2  صافي المطالبات المتكبدة
 25911 039 05223 05210 أخرىفنية التغير في احتياطيات 

 0159,1 05303 95123 35022 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  
 2050,2 003 0,5333 05312 مصاريف اكتتاب أخرى

 ,09,5,9 25,33 ,039523 3,,315 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
     

 395003 259,1 0,5293 ,035,3 صافي دخل االكتتاب
 

    

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (05032)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (,,2052)    مصاريف عمومية وإدارية 
 ,3502    ايرادات االستثمارات

 35333    غير محققة من االستثمارات أرباح 
 333    إطفاء حتى تاريخ االستحقاق

 33    أخرى إيرادات

 (335393)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
     

 25332    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 (35111)    الزكاة 

 (,22)    الفترة  خسارةصافي 
 -    الفترة العائد إلى عمليات التأمين  خسارةصافي 

 (,22)    الفترة العائد إلى المساهمين  خسارةصافي 
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 )تتمة(  - القطاعات التشغيلية -10

 
 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م )غير مراجعة( 
 
 تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي أخرى مركبات

     إيرادات
 68,917 658 68,259 - فردي
 9,035 1,306 2,727 5,002 كبير

 7,401 984 5,060 1,357 متوسط
 3,141 476 1,354 1,311 صغير

 8,125 252 1,352 6,521 متناهية الصغر 
 96,619 3,676 78,752 14,191 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 
محلي  -  - - (156) (156) 
أجنبي  -  - (7,776) (2,368) (10,144) 
 - (7,776) (2,524) (10,300) 

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  - (49) (66) (115) 
أجنبي  -  - (1,528) (244) (1,772) 
 - (1,577) (310) (1,887) 

 84,432 842 69,399 14,191 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
التأمين غير المكتسبة، صافيالتغيرات في أقساط   14,531 (7,011) (415) 7,105 

 91,537 427 62,388 28,722 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 565 923 (358) - عموالت إعادة التأمين 
 466 - 466 - إيرادات اكتتاب أخرى

 92,568 1,350 62,496 28,722 مجموع اإليرادات 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 59,354 147  25,552  33,655 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (1,997) (121) (1,876) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 57,357 26 23,676 33,655 صافي المطالبات المدفوعة 
 1,272 571 1,030 (329) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (23,636) 116  (17,413) (6,339) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 34,993 713 7,293 26,987 صافي المطالبات المتكبدة
 1,066 (749) 2,090 (275) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين 

أخرىفنية التغير في احتياطيات   521 (1,042) (641) (1,162) 
 4,173  543   2,072  1,558 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  

 3,109 37 1,186 1,886 مصاريف اكتتاب أخرى

 42,179 (97) 11,599 30,677 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 50,389 1,447 50,897 (1,955) صافي )خسارة( / دخل االكتتاب
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (2,565)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (20,593)    مصاريف عمومية وإدارية 
 2,414    ايرادات االستثمارات

 3,052    أرباح غير محققة من االستثمارات

 (17,692)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 32,697    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 (1,500)    الزكاة 

 31,197    صافي دخل الفترة 
الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي      (3,206) 

 27,991    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين 
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 )تتمة(  -القطاعات التشغيلية  -10

 
  

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م )غير مراجعة( 
 
 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 

     إيرادات
 222,220 72,,2 03,,227 - فردي

 220,,2 0,233 607,, 7,006  كبير
 323,,2 ,0,30 ,7,32 3,383  متوسط
 20,270 2,782 0,068 8,300  صغير

 ,22,03 326 0,070   307,,2 متناهية الصغر 

 280,327 2,802 207,036 083,,0 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (020) (020) 
أجنبي  -  - (20,607) (,,776) (22,330) 
 - (20,607) (6,268) (22,72,) 

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  - (32) (66) (22,) 
أجنبي  -  (2,033) (0,207) (,,6) (3,720) 
 (2,033) (0,286) (600) (3,238) 

 2,7,723 0,332 203,620 00,283 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 02,0,2 (2,022) 7,207 03,820 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 282,370 2,6,3 208,603 8,720, صافي أقساط التأمين المكتسبة
 0,062 2,732 2,668  - عموالت إعادة التأمين 
 ,88 - ,88 - إيرادات اكتتاب أخرى

 220,007 0,0,2 202,280 8,720,  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 260,860 72,  230,872 2,320, إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (8,037) (66) (8,232) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ,,6,,,2 20, 703,,2 2,320, صافي المطالبات المدفوعة 
 (23,728)  2,623  (20,200) (0,086)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (20,036) 007 (200,,2) 0,002 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 207,622 33,,0 66,686 ,8,36, صافي المطالبات المتكبدة

 (002) (33,) 3,333 (,3,00) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين 
 (2,260) (632) (2,330) 02, أخرىفنية التغير في احتياطيات 

 ,2,33 2,238 3,3,, 0,080 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  
 8,630 68 3,073 3,033 مصاريف اكتتاب أخرى

 233,077 02,,0 38,,72 60,008 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 32,3,3 803 ,2,67, (,0,33) االكتتاب صافي )خسارة( / دخل
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (0,603)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (30,306)    مصاريف عمومية وإدارية 
 6,2,0    ايرادات االستثمارات

 (,0,00)    غير محققة من االستثمارات خسائر

 (32,7,0)    األخرىإجمالي المصاريف التشغيلية 
     

 7,028    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
     

 (0,333)    الزكاة 

 3,028    صافي دخل الفترة 
 (,87)    الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي 

 0,300    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين 
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   ذات عالقة أطرافوأرصدة مع معامالت   -18

 تتأثر أو سيطرة مشتركة تحت الواقعة والمنشآت للشركة العليا اإلدارة وموظفي والمدراء المؤسسين المساهمين العالقة ذات الجهات تمثل
 من والمعتمدة واألحكام االعتيادية للشتتروط وفقا العالقة ذات األطراف تلك مع المعامالت جميع تتم .األطراف هؤالء قبل من هام بشتتكل

 .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة قبل
 

 مبالغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية في  طبيعة المعاملة 

الشررررركات التي تسررررطير عليها األطراف ذات 
عالقة أو تسرررريطر عليها بشرررركل مشررررتر  أو 

 تتأثر بشكل هام بها

 
يونيو 03  
م1232  

يونيو 30  
م2020  

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 81 - إيجار مدفوع شركة جبل ادساس المحدودة 

 326 - عموالت تأمين  شركة كونكرد للتأمين ووساطة التأمين 

 163 - خدمات مستلمة  شركة تأجير العالمية 
 

 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارتعويضات 
 م2321يونيو  03 

 )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(

 1,951 1,226 رواتب ومزايا أخرى 

 1,432 1,626 مكافأة نهاية الخدمة

 2,432 3,383 

 1,200 1,262 أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافأة للمكلفين بالحوكمة 
 

  الزكاة  -13
 

 فترة / للسنةلل حملالم (أ
 

 .بشكل رئيسي إلى تعديالت حسب لوائح وأنظمة الزكاة الحاليةتعود الفروقات بين القوائم المالية والنتائج الزكوية 
 

 السنة الفترة / حركة المخصص خالل 
 م2020ديسمبر  31 م2321يونيو  03 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 25,131 01,101 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة

 6,000 0,333 المحمل للفترة / السنة 

*السنةالمدفوع خالل الفترة /   (1,244) - 

 31,131 26,480 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

 مليون ريال سعودي. 4,963*تتضمن دفع ضريبة استقطاع بقيمة 

 الوضع الزكوي  (ب

 م وحصلت على الشهادة الزكوية والضريبية.2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في قدمت الشركة اإلقرار الزكوي 
 

فروقات والتي تمثل مليون ريال سعودي  17,1بمبلغ  م2012إلى  م2006ربطاً للسنوات من  الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت هيئة
ريال  مليون 3,4 بمبلغضريبة االستقطاع تأخير مليون ريال فروق ضريبة االستقطاع وغرامة  4,4مليون ريال ومبلغ  9,3 بمبلغزكوية 

مليون ريال سعودي وسّددت جزءا من غرامات التأخير  4,4بمبلغ  االستقطاعالفروق في ضريبة سعودي . قامت الشركة بتسوية مبلغ 
)إيضاح  لسنوات المذكورةلالزكاة  اتفروقعن مليون ريال لصالح الهيئة  9,5مليون ريال وأصدرت خطاب ضمان بقيمة  3,1والبالغة 

، صدر قرار االمانة العامة للجان الضريبية بالتزام زكوي وضريبة 2021 يونيو 30قاً للفترة المنتهية في ، الح2021يوليو  31في . (11
 مليوم ريال سعودي. 4,7استقطاع بمبلغ 
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 )تتمة(الزكاة   -13

  )تتمة( الوضع الزكويب( 

 

على التقييم ورفض مليون ريال سعودي. وقد تم االعتراض  1,2بفرق زكاة إضافي بمبلغ تطلب فيه  م2014أصدرت الهيئة تقييماً لعام 
سيصل التزام الزكاة  مبلغ إلى اللجنة التمهيدية للجان الضريبية وينتظر قرارها. تعتقد اإلدارة أن االعتراض من قبل الهيئة. تم تصعيد القضية

 مليون ريال سعودي. 1,2إلى 
 

مليون ريال سعودي، ومبلغ  14,1 إضافية بمبلغبفروقات زكوية  تلباط حيث، م2018إلى  م2015ربط للسنوات من بتقديم قامت الهيئة 
، قامت الشركة بتسوية فروق خالل الفترةمليون ريال سعودي.  7بمبلغ  م2018إلى  م2014االلتزام لضريبة االستقطاع لألعوام من 

ن حجم (. تعتقد اإلدارة أراماتالغضريبة االستقطاع للحصول على مزايا فترة العفو الحكومية المعدلة للمرحلة األولى )اإلعفاء الكامل من 
 مليون ريال. 14,7 في حدودالتزام الزكاة 

 
   رأس المال  -16

 10مليون سهم عادي  قيمة السهم  25مليون ريال سعودي مقسم إلى  250 والمدفوع بالكامل مال الشركة المرخص والمصدر سأيبلغ ر
 ريال سعودي.

 

 إدارة رأس المال  -11

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

 ل المصرح بها والمطلوبة على أساسبإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس الما الشركةتقوم 
الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال 

 من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم. 
 

 برأس المال المفروضة خارجيا خالل الفترة المالية. أوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة اإلدارة، إن الشركة قد مجلس براي
 

 السهم  / )خسارة(  ربحية-14

ئمة لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقالخسارة( ال/ ) الدخلربحية / )خسارة( السهم يتم احتسابها للفترة بتقسيم صافي 
 السنة. / للفترة
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 معلومات إضافية -11

الموجزةقائمة المركز المالي األولية أ(    
 م )مراجعة(2020ديسمبر  31 م )غير مراجعة(2321 يونيو 03 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       الموجودات
 2,2,036 222,0,3 37,820 ,,02350 01353,3 235,19 نقد وما في حكمه

 238,028 - 238,028 352,0, - 352,0, ودائع ألجل  

 33,826 - 33,826 225,32 - 225,32 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 00,073 - 00,073 225,02 - 225,02 حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 

 مطالبات تحتالحصة معيدي التأمين من 
 03,223 - 03,223 035333 - 035333 التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير 
 مبلغ عنها 

005332 - 005332 
22,780 - 22,780 

 02,303 - 02,303 295,92 - 295,92 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 268,873 8,0,,, 220,302 2205103 ,002530 01,59,3 إستثمارات

مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مصاريف  335393 030 33530, 30,337 28, 30,000 

 02,207 - 02,207 215039 - 215039 ، بالصافيأصول  حق استخدام

 7,2,3 - 7,2,3 ,3530 - ,3530 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 02,,3 - 02,,3 95313 - 95313 موجودات غير ملموسة، بالصافي

 33,,07 33,,07 - 335311 335311 - وديعة نظامية 

 0,668 0,668 - ,3533 ,3533 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 07,,00 07,,00 - (,21523) (,21523) - مستحق من عمليات التأمين

 2215,33 2395932 933531, ,30,770 032,327 730,862 

 (07,,00) (07,,00) - ,21523 ,21523 - : العمليات المتداخلة (يطرحزائداً / )

الموجودات إجمالي  2215,33 2335000 9,35,9, ,30,770 038,,63 722,000 
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -11

)تتمة(  -أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة           

م )غير مراجعة(1223 يونيو 03  م )مراجعة(2020ديسمبر  31   

 
 عمليات
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 عمليات
التأمين   

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       المطلوبات

 13,522 - 13,522 66896 - 66896 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 30,365 - 30,365 966866 - 966866 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 19,922 - 19,922 506796 - 506796 التزامات االيجار

 7,037 - 7,037 76968 - 76968 ذمم معيدي تأمين دائنة

 218,302 - 218,302 5566068 - 5566068 اقساط تأمين غير مكتسبة

 3,733 - 3,733 96645 - 96645 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

 27,754 - 27,754 786146 - 786146 مطالبات تحت التسوية

غير مبلغ عنها مطالبات متكبدة  7776887 - 7776887 121,706 - 121,706 

 3,096 - 3,096 86868 - 86868 إحتياطيات فنية أخرى

 9,701 - 9,701 66574 - 66574 إلتزامات منافع الموظفين 

 15,149 - 15,149 786746 - 786746 توزيع فائض مستحق 

 31,131 31,131 - 586649 586649 - مخصص الزكاة
البنك المركزي عمولة مستحقة إلى 

 3,668 3,668 - 96186 96186 - السعودي

 32,537 - 32,537 (506486) - (506486) مستحق لعمليات المساهمين

 4406606 906805 4176877 502,824 34,799 537,623 

 (32,537) - (32,537) 506486 - 506486 : العمليات المتداخلة(يطرحزائداً / )

 505,086 34,799 470,287 4676610 906805 4876986 إجمالي المطلوبات
       

       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 - 5806000 5806000 - رأس المال
 5,003 5,003 - 86009 86009 - احتياطي نظامي

 (48,705) (48,705) - (466689) (466689) - خسائر متراكمة

 206,298 206,298 - 5086080 5086080 - إجمالي حقوق المساهمين
إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 

 (52) - (52) (85) - (85) المتعلقة بعمليات التأمين المحددة

 206,246 206,298 (52) 5086666 5086080 (85) إجمالي حقوق الملكية

 711,332 241,097 470,235 ,9,,9,3 2395932 2905309 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 10,200 9,500 700 015211 5311, 311 التعهدات واإللتزامات المحتملة
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        )تتمة(    - إضافيةمعلومات  -11

    الموجزةقائمة الدخل األولية ب(   
أشهر المنتهية في الثالثة   

م )غير مراجعة(1223 يونيو 03  م )غير مراجعة(2020 يونيو 30   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       االيرادات
 96,619 - 96,619 7716086 - 7716086 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 7716086 - 7716086 96,619 - 96,619 
     -  أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (76667) - (76667) (156) - (156) 
أجنبي  -  (706719) - (706719) (10,144) - (10,144) 

 (756084) - (756084) (10,300) - (10,300) 
       مصروفات فائض الخسارة

محلي  -  (76907) - (76907) (115) - (115) 
أجنبي  -  (76958) - (76958) (1,772) - (1,772) 

 (56851) - (56851) (1,887) - (1,887) 

 84,432 - 84,432 7056916 - 7056916 صافي اقساط التأمين المكتتبة
 7,105 - 7,105 (76178) - (76178) التغيرات في اقساط التامين غير المكتسبة، بالصافي 

 91,537 - 91,537 7006885 - 7006885 صافي اقساط التأمين المكتسبة
 565 - 565 76658 - 76658 عموالت إعادة التأمين 
 466 - 466 (98) - (98)  ايرادات إكتتاب اخرى

 92,568 - 92,568 7056887 - 7056887 مجموع اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 59,354 - 59,354 666817 - 666817 اجمالي المطالبات المدفوعة

 (1,997) - (1,997) (776596) - (776596) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 57,357 - 57,357 116499 - 116499 صافي المطالبات المدفوعة

 1,272 - 1,272 (776050) - (776050) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها، 
 (23,636) - (23,636) 96566 - 96566 بالصافي

 34,993 - 34,993 866175 - 866175 صافي المطالبات المتكبدة 
 1,066 - 1,066 - - - التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 (1,162) - (1,162) (76889) - (76889) التغير في احتياطيات فنية أخرى
 4,173 - 4,173 46811 - 46811 تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 3,109 - 3,109 756890 - 756890 مصاريف اكتتاب أخرى

 42,179 - 42,179 686988 - 686988 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

االكتتاب صافي دخل  716768 - 716768 50,389 - 50,389 
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -,0

)تتمة( - ب( قائمة الدخل األولية الموجزة      

المنتهية فيالثالثة أشهر      

م )غير مراجعة(2120يونيو  31  م )غير مرازعة( 0303يونيو  03   

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المحموع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (,6,,0) - (,6,,0) (393) - (393) م صل الديون المشكوك في تحصيلها

 (20,,03) (2,038) (,22,08) (205133) (05213) (0,5931) مصاريف عمومية وإدارية

 0,323 723 2,733 ,,251 3,, 051,0 دخل االستثمارات

 0,3,0 2,203 2,200 ,05,0 25233 (933) أرباح غير محققة من إٍستثمارات

 - - - 333 333 - إ فاي حتى تاريخ االستحقاق

 - - - ,2 - ,2 أخرع إيرادات

 (27,620) 606 (28,008) (035003) 253,1 (0,52,3) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 00,627 606 00,362 1, 253,1 (25311) صافي الدخل / )الخسارة(  قبل الزكاة

 (33,,2) (33,,2) - (05311) (05311) - ال كاة

 02,227 (863) 00,362 (05221) 1,, (25311) صافي الدخل / )الخسارة( بعد الزكاة

 (07,222) 863 (,,08,8) 05221 (1,,) 25311 الفامض المحول إلى المساهمين 
       

 0,036 - 0,036 - - - صافي النتائج من عمليات التأمين
    

   

لسهم )بالريال السعودي اربحية  /)خسارة( 

    للسهم الواحد(
   

 333,,0 333,,0 - 235111 235111 - لعدد اوسهم القاممة )باآلالف(المتوسط المرزح 

 2,20 2,20 - (1019) (1019) - السهم األساسية والمخفضةربحية  /)خسارة( 

 

 ج( قائمة الدخل الشامل اآلخر
أشهر المنتهية في الثالثة  

)غير مراجعة( م2120 يونيو 31    م )غير مرازعة(0303 يونيو 03 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المحموع

العائدة إلى  الدخل  للفترة )الخسارة( /صافي 

 07,222 07,222 - (05221) (05221) - المساهمين

الشامل األخر الدخل  - - - - - - 

الشاملة للفترة الدخل   )الخسارة( /إجمالي   - (05221) (05221) - 07,222 07,222 
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 )تتمة(           إضافيةمعلومات  -11

   ( قائمة الدخل األولية الموجزةد  
 الستة أشهر المنتهية في 

م )غير مراجعة(1232يونيو  03  م )غير مراجعة(2020يونيو  30   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       االيرادات
 280,327 - 280,327 5986568 - 5986568 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 5986568 - 5986568 280,327 - 280,327 

       أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (250,3) - (250,3) (020) - (020) 

أجنبي  -  (235303) - (235303) (22,330) - (22,330) 

 (586866) - (586866) (22,72,) - (22,72,) 

       مصروفات فائض الخسارة

محلي  -  (0502,) - (0502,) (22,) - (22,) 

أجنبي  -  05,09 - 05,09 (3,720) - (3,720) 

 886 - 886 (3,238) - (3,238) 

 2,7,723 - 2,7,723 5706588 - 5706588 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في اقساط التامين غير المكتسبة، 
 02,0,2 - 02,0,2 (66587) - (66587) بالصافي 

 282,370 - 282,370 5056074 - 5056074 صافي اقساط التأمين المكتسبة

 0,062  - 0,062  46096 - 46096 عموالت إعادة التأمين 

  ,88  - ,88  90 - 90  ايرادات إكتتاب اخرى

 220,007 - 220,007 5086069 - 5086069 مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 260,860 - 260,860 7866780 - 7866780 اجمالي المطالبات المدفوعة

 (8,037) - (8,037) (766408) - (766408) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

المدفوعةصافي المطالبات   7806144 - 7806144 2,,,6,, - 2,,,6,, 

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 
 (23,728) - (23,728) (86499) - (86499) بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ 
 (20,036) - (20,036) (66671) - (66671) عنها، بالصافي

 207,622 - 207,622 7986464 - 7986464 صافي المطالبات المتكبدة 

 (002) - (002) - - - التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 (2,260) - (2,260) 5,800 - 5,800 التغير في احتياطيات أخرى

 ,2,33 - ,2,33 706860 - 706860 تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 8,630 - 8,630 576764 - 576764 مصاريف اكتتاب أخرى 

 233,077 - 233,077 7866686 - 7866686 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 32,3,3 - 32,3,3 395003 - 395003 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -11

)تتمة( -( قائمة الدخل األولية الموجزة د         

 الستة أشهر المنتهية في 

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30 مراجعة( م )غير2321يونيو  03 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (2,634) - (2,634) (76715) - (76715) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 (42,036) (1,253) (40,783) (476566) (76146) (966847) مصاريف عمومية وإدارية 

 6,153 1,559 4,594 96746 681 56765 دخل االستثمارات 
 (3,235) (1,755) (1,480) 35333 95003 (339) )خسائر( / أرباح غير محققة من إٍستثمارات

 - - - 333 333 - إطفاء حتى تاريخ االستحقاق
 - - - 11 - 11 أخرى إيرادات

 (41,752) (1,449) (40,303) (996989) 86881 (966050) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 7,298 (1,449) 8,747 56185 86881 (56608) قبل الزكاة الدخل/ )الخسارة( صافي 

 (3,000) (3,000) - (96000) (96000) - الزكاة

 4,298 (4,449) 8,747 (546) 56881 (56608) بعد الزكاة الدخل/ )الخسارة(  صافي

 (3,423) 4,449 (7,872) 546 (56881) 56608 المحول إلى المساهمين 

 875 - 875 - - - صافي النتائج من عمليات التأمين 

       

ربحية السهم )بالريال السعودي / )خسارة( 
 للسهم الواحد(

      

 25,000 25,000 - 333,,0 235111 - )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 السهم األساسية والمخفضة )خسارة( / ربحية
- (1010) (3032) - 0,14 0,14 
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 )تتمة(         - إضافيةمعلومات  -11

( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة          ـه      
 الستة أشهر المنتهية في   

 م )غير مراجعة( 2020يونيو  30 )غير مراجعة(م 2321يونيو  03 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

العائدة  لفترةلدخل ال / خسارة(ال)صافي 
 3,423 3,423 - (,22) (,22) - إلى المساهمين

 - - - - - - الدخل الشامل االخر 

الشاملة للفترة  (الخسارة)إجمالي الدخل /   - (22,) (22,) - 3,423 3,423 
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 )تتمة(         - إضافيةمعلومات  -11

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة          

 فترة الستة أشهر المنتهية في  

م )غير مراجعة(2120يونيو  31  مرازعة(م )غير 0303يونيو  03   

 المحموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 7,028 6,300 ,87 25332 25332 - الدخل للفترة ايل ال كاة

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

ممتلكات ومعداتاستهالك   05,,1 - 05,,1 0,,88 - 0,,88 

 886 - 886 251,2 - 251,2 إ فاي الموزودات غير الملموسة 

 2,222  2,222 053,0 - 053,0 استهالك حر است دام االصول 

 6,0  6,0 332 - 332 تكاليف تمويل عن الت امات االيحار

 0,603 - 0,603 05032 - 05032 م صل ديون مشكوك في تحصيلها

غير محققة من االستثمارات بالقيمة  خسامر/  )أرباح(

 ,0,00 ,,2,7 2,383 (35333) (95003) 339 العادلة خالل ااممة الدخل

محققة من استثمارات خسامر/  رباح(او)  (,,9) - (,,9) - - - 

(333) - إ فاي استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحاق  (333)  - - - 

 35130 (359,9) 35333 22,307 8,278 22,03, 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 26,322 - 26,322 (,3522) - (,3522) ااسا  تامين وذمم معيدي تأمين مدياة بالصافي

 2,082 - 2,082 (05322) - (05322) حصة معيدي التأمين من االاسا  غير المكتسية 

 (2,032) - (2,032) 35333 - 35333 حصة معيدي التأمين من الم اليات تحت التسوية

 7,328 - 7,328 ,22 - ,22 حصة معيدي التأمين من م اليات متكيدة غير ميلغ عاها 

 0,370 - 0,370 (35,22) - (35,22) تكاليف إاتااي وثامر تأمين م زلة 

 (2) 2 (0) 25302 32 259,1 مصاريف مدفوعة مقدما وموزودات أخرع

 (073) (073) - (0,) (0,) - وديعة نظاميةعمولة مستحقة على 

 3,326 - 3,326 (3,,35) - (3,,35) م اليات مستحقة لحملة وثامر التأمين

 26,020 - 26,020 5333, - 5333, مصاريف مستحقة وم لوبات أخرع

 2,203 - 2,203 (35930) - (35930) ذمم معيدي تأمين داماة

 (00,638) - (00,638) 53,2, - 53,2, ااسا  تأمين غير مكتسية 

 (,02) - (,02) ,21 - ,21 عموالت إعادة التأمين غير مكتسية 

 (27,,20) - (27,,20) (005113) - (005113) م اليات تحت التسوية 

 (,03,06) - (,03,06) (015123) - (015123) م اليات المتكيدة غير الميلغ عاها 

 (002) - (002) - - - احتيا ي عح  أاسا  تأمين

 (2,260) - (2,260) 25911 - 25911 احتيا يات فاية أخرع

 073 073 - 0, 0, -     الياك المرك ي السعوديعموالت مستحقة إلى 

 (05331) (35992) (353,2) (2,083) 8,272 (2,03,) 

 (663) - (663) (2,3) - (2,3) الت امات ماافع الموظفين المدفوعة

 - - - (,,352) (,,352) - ال كاة المدفوعة

)المستخدم في( الناتج من األنشطة / من صافي النقد 

 (2,862) 8,272 (23,338) (035093) (015,31) (25203) التشغيلية
       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (82,202) - (82,202) (25193) (25193) - شراي استثمارات 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحاقشراي   - (315111) (315111) -  - 

 28,,0 - 28,,0 35,11 25131 35331 المحصل من بيع استثمارات 

 (2,3,333) (233,333) (3,333,) (0115111) (0115111) - اإلستثمار في ودامع أزلة 

 ,0,2,83 22,037 08,,263 0325103 0115111 325103 المحصل من ودامع وزل

 - - - (25131) - (25131) شراي موزودات غير ملموسة

 (222) - (222) (,22) - (,22) شراي ممتلكات ومعدات

الناتج األنشطة )المستخدم في( من / صافي النقد 

 02,002 (620) 00,323 ,0522 (315103) 305293 االستثمارية

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(072) (,33) - (,33) الت امات اإليحار المدفوعة  - (072)  

 - (7,332) 7,332 - 9,,325 (9,,325) المستحر إلى عمليات المساهمين 

373,7 (,33) 9,,325 (335332) األنشطة التمويلية ( /المستخدم في)صافي النقد   (7,332) (072)  

 02,370 07 02,306 (025133) (35,30) (251,9) صافي التغير في الاقد وما في حكم  

ةالاقد وما في حكم ، في بداية الفتر  235,,2 0005332 03,5229 06,803 2,,77 08,322 

 7,383, 2,623 873,,, ,,02350 01353,3 235,19 النقد وما في حكمه، في نهاية الفترة
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 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -23

وافق تتوافق مع عرض الفترة الحالية. هذه التغييرات تم تلخصيها كما هو موضح أدناه، لتتعها لمأرقام المقارنة وجتم إعادة تصنيف بعض 
 السعودي: البنك المركزي مع متطلبات 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل األولية الموجزة، وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة تم عرضها  ،في السابق
بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي تم دمجها معاً لعرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة 

 وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة.  الدخل األولية الموجزة

 ن ن المبلغ "المستحق إلى / من" عمليات التأمين وعمليات المساهمين التي سبق عرضها بشكل منفصل في قائمة مركز المالي، واآلإ
 يتم إستبعادها. 

  عرض بشكل منفصل كمصروف في بين عمليات المساهمين وعمليات التأمين وت 90/10حصة فائض عمليات التأمين موزعة بنسبة
 .قائمة الدخل األولية

 

 "(11-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -21

"( على أنه وباء اعترافا بانتشاره السريع في 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيدم2020مارس  11في 
ً  الوباءجميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا  على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات  أيضا

، هاأراضي حدودإغالق بالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  قامتفي جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. 
 على مستوى الدولة. الكامل ليات اإلغالق وحظر التجولوفرضت عم قواعد إرشادية حول التباعد اإلجتماعيوأصدرت 

 

وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية  ،تعمل الشركة حيث المملكة العربية السعوديةفي  19-نتشار فيروس كوفيدإل كنتيجة
 لوقائيةاي واتخذت سلسلة من اإلجراءات ، قامت إدارة الشركة بتقييم أثارها على عملياتها بشكل استباق تلك األسواقواالقتصادية في 

 لضمان: اإلستباقية والتدابير
 

 .صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل 

 وبقاءه محمياً وسليم استمرارية اعمالها في جميع أنحاء المملكة  . 
 

، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم الهام والوضع سريع التطور وحاالت عدم التأكد المحيطة وكما هو الحال مع أي تقدير
بني على مباستمرارية وشدة الوباء، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة 

 تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم. ، وستواصل الشركة إعادةالتقديرات
 

 االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي 
د في عاستنادا إلى تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين قد سا

)مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل  الطبيةالشركة انخفاضا في المطالبات ، شهدت الخطرالحد من أي تأثير سلبي. خالل 
 المطالبات. فيرئيسي( مما أدى إلى انخفاض 

 

 لقطاع المركباتاالحتياطيات الفنية 
إلى جميع  م2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم 19-لوباء كوفيدا كنتيجة إلنتشار

ميع الوثائق تمديد فترة صالحية جبشركات التأمين  علىالتعميم  نصخرى، األمور األشركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين 
سيارات الأمين ت لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق المركبات الفرديةالحالية للتأمين على 

 هذا التعميم. إصدار المكتتبة في غضون شهر واحد من بالتجزئة الجديدة
 

من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثائق  العديدناقشت اإلدارة باإلشتراك مع الخبير االكتواري المعين 
 ديدها لفترة الشهرين.مبمثابة وثيقة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بناء على المطالبات المتوقعة للفترة التي تم ت المركباتتأمين 
 

شهراً على اعتبار أثر األرباح على مدى فترة  12تأمين الجديدة الصادرة وفقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدى البالنسبة لوثائق 
 والفترات الالحقة.م 2020 ديسمبر 31ة المنتهية في  سنشهرا ال تعتبر جوهرية من قبل اإلدارة لل 14، أي اعتبار أن التغطية

 
على األصول المالية للشركة، أجرت الشركة تقييماً وفقاً لسياستها المحاسبية لتحديد ما إذا كان  19-تحسباً ألي تأثيرات محتملة لوباء كوفيد

 -قيمتها. بالنسبة لألصول المالية  هبطتقيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي  هبوطعلى وجود هناك دليل موضوعي 
عرض تأدوات الدين، تشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمدينين، والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال 

 دة هيكلة مالية أخرى، ...إلخ.إلفالس أو إعاالمصدرين والمدينون ل
 

 يونيو 30ية في المنتهلفترة على نتائج أعمال الشركة ل بأن الجائحة لم يكن لها تأثير جوهريبناًء على تلك التقييمات تعتقد إدارة الشركة 
   جراء أي تأثيرات على أنشطتها. إدارة الشركة مستمرة في متابعة الموقف بدقةإن . م2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في   م2021
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -22

 م.   2021 أغسطس 12هـ الموافق 1443 محرم 4من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 
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