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 تقريـر مراجعي الحسابات المستقلين 

 للسادة مساهمي شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني  

 الرأي 

 

  31)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في    لشركة تْشب العربية للتأمين التعاونيلقد راجعنا القوائم المالية  
الملكية2021ديسمبر   الشامل، والتغيرات في حقوق  الدخل، والدخل  المنتهية في ذلك    ،م، وقوائم  للسنة  النقدية  والتدفقات 

المالية،   القوائم  المرفقة مع  الهامة واالمكونة من  التاريخ، واإليضاحات  المحاسبية  للسياسات  التفسيرية ملخص  لمعلومات 
 األخرى.

 
وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  

المالي  م، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير  2021ديسمبر    31
 المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 

 أساس الرأي

 

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير  
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة  
لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية للشركة، وقد   وفقاً 

خرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير  التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األ
 أساس إلبداء رأينا.

 

 أمر مراجعة رئيسي

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية 
الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، وال نبدي رأياً للسنة  

 منفصالً في تلك األمور.
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 ( تتمة )   تقريـر مراجعي الحسابات المستقلين 

 للسادة مساهمي شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني  

 

 ( تتمةأمر مراجعة رئيسي )

 

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئيسي

عقود  عن  الناتجة  للمطالبات  النهائية  االلتزامات  تقييم 
 التأمين: 

 
م، لدى الشركة إجمالي مطالبات 2021ديسمبر    31كما في  

التسوية بما في ذلك مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  تحت  
مليون لاير سعودي   132.7واحتياطيات فنية أخرى بمبلغ 

مليون لاير سعودي ( كما هو مبين في   102.7م:  2020)
 ( من اإليضاحات حول القوائم المالية. 9اإليضاح )

 
إن تقييم التزامات عقود التأمين مجال حكم رئيسي لإلدارة 

ستوى الذاتية الكامن في تقدير أثر أحداث المطالبة  نظراً لم
 التي حدثت والتي ال تزال نتيجتها النهائية غير مؤكدة.

 
لتقدير  االكتوارية  األساليب  من  الشركة مجموعة  تستخدم 
هذه المطالبات. ويتطلب هذا أحكاماً هامة تتعلق بالعوامل  
المطالبات   تطور  ونمط  التضخم  مثل  واالفتراضات 

 بات النظامية.والمتطل
 
نظراً ألهمية المبلغ المتضمن ومدى ممارسة اإلدارة للحكم 
الهام في إجراءات تحديد اإللتزامات النهائية لعقود التأمين،  

   فقد قررنا أن تكون إحدى األمور الرئيسية للمراجعة.
 
 

( الذي يبين التقديرات  1)هـ()2يرجى الرجوع إلى إيضاح 
الناشئ  واالفتراضات   النهائي  بااللتزام  المتعلقة  الرئيسية 

الذي يبين    3عن المطالبات بموجب عقود التأمين، وإيضاح  
 السياسات المحاسبية للمطالبات.

 

 
 
 

التشغيلية   • الفعالية  واختبرنا  والتنفيذ  التصميم  بتقييم  قمنا 
معالجة   في  اإلدارة  إجراءات  على  الرئيسية  للضوابط 

و فدفعهاالمطالبات  بما  ودقة  ،  اكتمال  ضوابط  ذلك  ي 
 تقديرات المطالبات المسجلة.  

 

إحتياطيات   • قياس  اختبار  بإجراء  قمنا  العينة،  أساس  على 
المطالبات على أساس كل حالة على حدة من خالل مقارنة  

 . األصليةالمطالبات تحت التسوية مع الوثائق 
 

اإلدارة من   • بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبراء  قمنا 
وتقييم  المهنية  وخبراتهم  مؤهالتهم  فحص  خالل 

 استقالليتهم. 
 

المنهجيات   • تقييم  في  الداخلي  خبيرنا  بإشراك  قمنا 
تحديد  في  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  واالفتراضات 

كما قمنا   االحتياطيات للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها.
بمراجعة تقرير االحتياطي االكتواري الصادر عن الخبير  

 اإلكتواري المستقل. 
 

اكتم • بتقييم مدى  قبل قمنا  المستخدمة من  البيانات  ال ودقة 
بتقييم   وقمنا  التأمين،  عقود  اللتزامات  في حسابها  اإلدارة 

 نتائج اختبار كفاية االلتزام.  
 

ذات   • إفصاحات األطراف  بتقييم مدى كفاية ومالءمة  قمنا 
 العالقة. 
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 ( تتمة تقريـر مراجعي الحسابات المستقلين ) 

 تْشب العربية للتأمين التعاوني للسادة مساهمي شركة 

 

 خرىاألمعلومات ال
 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة، ولكنها ال 
 تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. 

 
 الية المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.وال يغطي رأينا في القوائم الم

 
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام 

ى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا  بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخر
 عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.  

 
لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر للمكلفي ن عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً 

 بالحوكمة.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
 

  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
نظام األحكام المعمول بها في  محاسبين، ومراجعين والالمعتمدة من الهيئة السعودية للالعربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى  

األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية  الشركة  الشركات ونظام  
 خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 
القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، وعند إعداد  

بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى  
 أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.  اإلدارة لتصفية الشركة

 
   إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

 

ا إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو خطأ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عم
أن   على  ليس ضماناً  أنه  إال  التأكيد،  المعقول هو مستوى عاٍل من  التأكيد  إن  الذي يتضمن رأينا.  الحسابات  تقرير مراجع  وإصدار 

مدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري  المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعت
عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها 

 ه القوائم المالية. أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذ
 

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على 
 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

 

سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية،   •
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف  

حذف متعمد   تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو
 أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 
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( تتمة تقريـر مراجعي الحسابات المستقلين ) 
للسادة مساهمي شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

( تتمةمسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية )

الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس الحصول على فهم ألنظمة الرقابة  •
 بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية. 

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت  •
 بها اإلدارة.

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول   •
عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على االستمرار  

تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا  
ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا 

ى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حت
 توقف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت   •
 القة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. واألحداث ذات الع

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي  
 أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة.

مة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم بجميع العالقات كما زودنا المكلفين بالحوك 
 واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك. 

إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية  ومن ضمن األمور التي تم  
مر، للسنة الحالية، والتي تُعّد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األ

نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع أو عندما نرى، في ظروف  
 بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ. 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية البسام وشركاؤه 
 4803ص.ب  4636ص.ب 
 31952الخبر  31952الخبر 

 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 

عبدالعزيز عبدهللا النعيم إبراهيم أحمد البسام 
 محاسب قانوني     محاسب قانوني 
 ( 394)ترخيص رقم هـ 1443شعبان  20(337)ترخيص رقم  

م. 2022مارس  23

vyoussef
ختم المكتب الأصلي
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 معلومات حول الشركة  .1
لة بتاريخ  إنَّ شركة   ( 2009يوليو    21هـ )الموافق  1430رجب    28ْتشب العربية للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شـركة سعودية مساهمة ُمسجَّ

يوليو   21هـ )الموافق  1431شعبان    9بتاريخ    2051043431والذي جرى تعديله الحقاً إلى رقم    2050066029بموجب السجل التجاري رقم  
وقد ُرخصت الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية حسب    نة الخبر بالمملكة العربية السعودية.( والصادر من مدي 2010

( ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2006أكتوبر  11هـ )الموافق 1427رمضان  18بتاريخ  60مبادئ التأمين التعاوني وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/
 (. م2006أكتوبر  9هـ )الموافق 1427رمضان  16بتاريخ  233

 
ا التأمين  نظام مراقبة شركات  بموجب  بها  المتعلقة  التعاوني وجميع األنشطة  التأمين  للشـركة في مزاولة أعمال  الرئيسية  لتعاوني وتتمثل األنشطة 

(، تسلَّمت الشركة الترخيص من البنك  م2009ديسمبر    8افق  هـ )المو1430ذي الحجة    21والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية. وبتاريخ  
الممتلكات    المركزي السعودي )"ساما"( لمزاولة أعمال التأمين بالمملكة العربية السعودية. تتمثل قطاعات األعمال الرئيسية للشركة في التأمين على

 والتأمين الهندسي وتأمين المركبات والتأمينات العامة األخرى.  
 

يتسلَّم المساهمون في الشركة نسبة  ويُوزَّ  ر أن  التنفيذية الصادرة عن "ساما"، حيث من المقرَّ لالئحة  التأمين وفقاً  الفائض من عمليات  ٪ من 90ع 
ن إلى عمليات ٪ المتبقية ويتم تحويل أي عجز ينشأ عن عمليات التأمي 10الفائض السنوي من عمليات التأمين، فيما سيتسلَّم حملة وثائق التأمين نسبة الـ  

 المساهمين بالكامل. 
 

 ، المملكة العربية السعودية.31952، الخبر 2685العنوان المسجل للمركز الرئيسي للشركة هو ص. ب. 
 

ي جودة ف يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة من خالل فروعها المختلفة المو 
 المملكة العربية السعودية بأرقام سجالتها التجارية التالية:. 

 
 م.

 
 

 اسم الفرع 
 

 
 المدينة 

 
 رقم السجل التجاري 

 2051043431  الخـبر  الفرع اإلقليمي   1
 4030233953  جدة   الفرع اإلقليمي   2
 1010310552  الرياض  الفرع اإلقليمي   3

 
 محفظة التأمين اتفاقية شراء األصول وتحويل 

واستحوذت الشركة على المحفظة التأمينية وصافي أصول شركة إيس العربية للتأمين   .م2010فبراير  1بدأت الشركة مزاولة أعمال التأمين بتاريخ 
تعليمات "ساما" بهذا الصدد،  بحسب    2009يناير    1)شركة بحرينية مساهمة مقفلة( والشركة الدولية للتأمين )شركة بحرينية مساهمة مقفلة( ابتداًء من  

 .2012وذلك بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على التحويل في عام 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 أسس اإلعداد .2
 أساس العرض والقياس  (أ

واإلصدارات األخرى الُمعتَمدة  أُِعدَّت هذه القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الُمعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
 من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ونظام الشركات في المملكة العربية السـعودية.

 
مة غير  ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشــركة باســتخدام تصــنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، تُصــنّف األرصــدة التالية بصــفة عا

ة، اإليراد متداولة: االستثمارات المتاحة للبيع، موجودات حق االستخدام، الممتلکات والمعدات، الموجودات غير الملموسة، الشهرة، الوديعة النظامي 
هندسة، وحصة المسـتحق من الوديعة النظامية، ومخصص تعويضات نهاية الخدمة والتزامات عقود اإليجار وأقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة بال

الدفع إلى  معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة، وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة وتكلفة اقتناء وثائق تأمين مؤجلة وإيرادات عمولة مستَحقة
 متداولة ما لم يُذكر خالف ذلك:كية التُصــنّف جميع البنود األخرى بالقوائم الم البنك المركزي السعودي )"ساما"(.

 
لمتطلبات نظام التأمين السعودي، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفات  للسيولة. وفقاً  ر حسابات  تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً 

ل الموجودات و36مستقلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وأن تعرض القوائم المالية المالية وفقاً للمبين في إيضاح ) المطلوبات واإليرادات  (. تُسجَّ
د اإلدارة أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة  والمصاريف المرتبطة ارتباًطا واضًحا بكل نشاط منهما في الحسابات ذات العالقة. وتُحّدِ

 ويعتمد من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
 

( من  36لنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي تم عرضها في إيضاح )إن قائمة المركز المالي ، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات ا
وبة وفقاً  القوائم المالية تم عرضها كمعلومات مالية إضافية من أجل اإللتزام بمتطلبات وتوجيهات الالئحة التنفيذية الصادرة عن "ساما" وغير مطل

لتنفيذية الصادرة عن "ساما" الفصل الواضح بين الموجودات، المطلوبات، الدخل، والمصروفات  للمعايير الدولية للتقرير المالي. تتطلب الالئحة ا
المعدة لعمليات    العائدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. ووفقاً لذلك، فإن قوائم المركز المالي، وقوائم الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقدية

و مشار إليه أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والدخل أو الخسائر الشاملة من  التأمين وعمليات المساهمين كما ه
 العمليات المعنية.

 
. عمليات المساهمينعند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج األرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع  

مدة في  يتم حذف األرصدة المتداخلة، المعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت بالكامل، أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعت 
 عمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة لمثل هذه المعامالت واألحداث في ظروف مشابهة. 

 
بها للمتاجرة واالستثمارات   تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية وأساس التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ

 قة ائتمان الوحدة المتوقعة.  المتاحة للبيع وتعويضات مكافأة نهاية الخدمة المعترف به بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طري 
 

 عملة العرض والعملة الوظيفية  (ب
تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير   تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل أيضاً العملة الوظيفية للشركة.

 سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

 السنة المالية  (ج
 ديسمبر.  31المالية للشركة في تنتهي السنة 

 
 موسمية العمليات  (د

 ال يوجد تغيرات موسمية توثر على نشاط التأمين بالشركة.
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 (تتمةأسس اإلعداد )  .2
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  (ه

االلتزامات  يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات المصرح بها واإلفصاح عن األصول و

التقديرات واألحكام  المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل سنة التقرير المالي. ورغم أنه تم إعداد تلك  

 على أساس أفضل المعلومات المتاحة لإلدارة عن األحداث أو الظروف الحالية فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

عتقد أنها معقولة يتم مراجعة التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي ي 

صادر الرئيسية في هذه الظروف. عند إعداد هذه القوائم المالية، تعد االحكام الهامة التي أصدرتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والم

فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية .  م2020ديسمبر    31لعدم اليقين في التقدير هي نفسها تلك المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  

  الرئيسية التي تعتبر حاسمة في إعداد هذه القوائم المالية:
 

 اإللتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين  (1

تقدير محاسبي للشركة. هناك العديد من مصادر عدم اليقين إن تقدير اإللتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو أهم 

نهاية السنة التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف مقابل هذه المطالبات. يتم إجراء التقديرات في  

عنها والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها،.    المشمولة بالتقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ

في نهاية كل سنة   ويتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المسددة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية التي يتم إبالغ الشركة بها.

السنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص. إن مخصص المطالبات المتكبدة ولكن   مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات

 قائمة المركز المالي، والذي وقع فيه الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ  لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ

الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، هي    .قائمة المركز المالي

لسلة يتم استخدام مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم الس  استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية.

تكمن وراء هذه األساليب عدد   وطريقة برونهويتر فيرجسون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتواريين لتحديد هذه المخصصات.

  من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطالبات.
 

ة للمطالبات المتكبدة  يجب إبداء التقديرات بشأن التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ التقرير المالي وكذلك التكلفة النهائية المتوقع

للمطالبات على وجه اليقين. بالنسبة    وغير المبلغ عنها بعد بتاريخ التقرير المالي. قد يستغرق األمر فترة زمنية طويلة قبل أن يتم تحديد التكلفة النهائية

ية للمطالبات تحت  لبعض أنواع الوثائق، تشكل المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها غالبية االلتزام في قائمة المركز المالي. يتم تقدير التكلفة النهائ

 التسوية باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات االكتوارية القياسية. 
 

فتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبات يتمثل اال

 وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لكل مطالبة  المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. 

يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن    وأعداد المطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة.

  ال يمكن أيضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة. طريق سنوات الحوادث، ولكن
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 (تتمةأسس اإلعداد ) .2
 

 (تتمةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ) (ه
 

 ( تتمةاإللتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين )  (1

لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل إما عن طريق حجزها بالقيمة االسمية    عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل

في معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم    منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي.

ي بيانات تطور المطالبات التاريخية التي  وبدال من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك االفتراضات الضمنية ف  أو الخسارة في المطالبات.

يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يتم فيه عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل )على سبيل المثال،    تستند إليها التوقعات.

المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات   لعامة تجاهإظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل السلوكيات ا

المحفظة، وخصائص مزيج  مثل  الداخلية  العوامل  وكذلك  القضائية،  والتشريعات  والقرارات  المطالبات،  مع    تضخم  التعامل  وإجراءات  السياسة 

المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة 

الحكم   جميع حاالت عدم التأكد المعنية. يتم استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات مماثلة عند تقييم كفاية مخصصات أقساط التأمين غير المكتسبة.

 طلب استهالك قسط تأمين غير مكتسب على أساس غير تقسيم الوقت.مطلوب أيضاً لتحديد ما إذا كان نمط خدمة التأمين المقدم بموجب العقد يت 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (2

في القيمة العادلة للموجودات   تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض جوهري أو مطّول

للظروف. تعتبر فترة اثني عشر شهرا المالية إلى ما دون تكلفتها. إن تح  أو أكثر مطولة    ديد ما هو "جوهري" أو "مطّول" يحتاج إلى حكم وفقاً 

٪ عن التكلفة األصلية جوهرياً وفقاً لسياسة الشركة. عند إصدار هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم، من بين عوامل أخرى،  30ويعتبر االنخفاض بنسبة  

سهم والوضع المالي للشركة المستثمر فيها، وأداء القطاعات واألعمال، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التقلب االعتيادي في سعر ال

 التشغيلية والتمويلية. 

 

 األدوات المالية بالقيمة العادلة   (3

المتاجرة على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة  تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ بها بغرض  
بعموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط   يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة  العادلة المقدرة.

ية التي ال يوجد لها سوق نشط أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب والمخاطر المتشابهة. يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المال
وعندما    القيم العادلة من المعلومات القابلة للمالحظة الخاصة باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج.  وفي هذه الحاالت، يتم تقدير  التقييم.

)كمثال: النماذج(   وعند استخدام أساليب التقييم  متوفرة، يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة.  رتكون معلومات السوق القابلة للمالحظة غي 
يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها،   أفراد مؤهلين ومستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم.  لتحديد القيم العادلة يتم تقييمها ومراجعتها دورياً من قبل

وتستخدم بيانات قابلة للمالحظة فقط أما المجاالت األخرى   وأسواق السوق المقارنة.  تحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعليةوتتم معايرتها لل
التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء تقديرات. في حال تعذر   مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان للشركة وللشركات األخرى( فإن

ا من  القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي لعدم وجود مرجع لها في سوق نشطة، فيتم تحديده تقدير
يانات السوق خالل أساليب تقييم متعددة تشمل استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة و/ أو النماذج الحسابية. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من ب 

أجل تحديد   القابلة للمالحظة متى كان ذلك ممكناً، ولكن إذا لم تكن بيانات السوق القابلة للمالحظة متاحة، فإنه يتطلب درجة من إصدار األحكام من
ات ومعدالت الخصم طويلة اعتبارات مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومدخالت النماذج مثل التقلبات للمشتق  القيمة العادلة. تشتمل األحكام على

 األجل و وافتراضات معدل الدفع المسبق واإلخفاق في سداد السندات المدعومة بالموجودات.  
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 (تتمةأسس اإلعداد )  .2
  (تتمةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )  (ه
 خسارة انخفاض قيمة أقساط وأرصدة تأمين مدينة   (4

رك نفس  تقوم الشركة بتقييم الذمم المدينة الهامة بشكل فردي والذمم المدينة المدرجة في مجموعة من الموجودات المالية التي شكل مجموعات تتشا
قييمها بشكل منفرد لتحديد انخفاض القيمة ووجد أن هناك خصائص مخاطر االئتمان لتحديد انخفاض القيمة. وال يتم إدراج الذمم المدينة التي تم ت 

االنخفاض  خسارة انخفاض في القيمة أو ال تزال تحقق خسائر انخفاض القيمة ضمن التقييم المجمع لتحديد انخفاض القيمة. يتطلب هذا التقييم لمعرفة  
اطر االئتمان التي تعتبر حالة التأخر في السداد مؤشراً على القدرة  في القيمة إصدار حكم. وعند إصدار هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم خصائص مخ

عي على  على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية. يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضو
 للشروط األصلية للذمم المدينة. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً 

الذمم   وامكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على االنخفاض في قيمة
 المدينة.

 
 مؤجلة تكاليف إقتناء وثائق تأمين   (5

بها في قائمة  يتم تسجيل بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع الوثائق كتكاليف اكتتاب مؤجلة ويتم إطفاؤها على مدار فترة عقود التـأمين التي ترتبط 
هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك  الدخل. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء  

 في قائمة الدخل.  شطباً إضافياً لالنخفاض في القيمة
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام   (6

ت حق االستخدام بغرض احتساب االستهالك/ تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودا
إلدارة بمراجعة  اإلطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد دراسة االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. تقوم ا 

المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن   اإلطفاء  /   القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مصروفات االستهالك
 التقديرات السابقة.

 
 اختبار انخفاض قيمة الشهرة   (7

التي يتم  تقرر الشركة ما إذا كانت الشهرة انخفضت قيمتها على األقل على أساس سنوي. يتطلب ذلك تقدير القيمة المستخدمة للوحدات المولدة للنقد 
ا. يتطلب تقدير القيمة من الشركة عمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدة المولدة للنقد وأيضاً اختيار معدل  تخصيص الشهرة له

 خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 

 الزكاة وضريبة الدخل  (8

احتساب تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. تقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. يتضمن  
ياً حتى يتم إجراء الزکاة وضريبة الدخل معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة في نهاية سنة معينة. يعتبر هذا االلتزام تقدير

تتكون الضريبة عن الربح أو الخسارة للسنة من    الربط النهائي من قبل الهيئة وحتى ذلك الحين تظل الشركة معرضة اللتزامات زكاة إضافية. 
 أو الدخل الشامل اآلخر. الضريبة الحالية. يُعترف بالضريبة في قائمة الدخل باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود المدرجة مباشرة في حقوق الملكية 

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (9

يم االكتواري وضع  يتم تحديد تكلفة تعويضات مكافأة نهاية الخدمة والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقي
ي تشتمل على تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالستقاالت  افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وه 

ضات مكافأة قبل سن التقاعد االعتيادي ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن تعوي 
ه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي. المعيار األكثر عرضة نهاية الخدمة تكون شديدة الحساسية للتغيرات في هذ 

 للتغير هو معدل الخصم. 
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 (تتمةأسس اإلعداد ) .2
 (تتمةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ) (ه
 (تتمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ) (9

" على األقل أو أعلى، وفقاً للتصنيف المحدد  Aالمناسب، يتم استخدام عائد ومدة التزام السندات السيادية السعودية بتصنيف "عند تحديد معدل الخصم  
 دمة .من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة المتوقعة لتعويضات مكافأة نهاية الخ

 
معدالت المفترضة إلى جداول معدالت الوفاة النهائية لمنظمة الصحة العالمية مع تخفيضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي جداول موحدة  وتستند ال

إذا    موظفين.للوفيات في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموما في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لمكافآت نهاية الخدمة لل
 تم استخدام أي جدول وفيات آخر، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج. 

 
 السياسات المحاسبية الهامة .3

 
وات المعروضة إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم تلخيصها أدناه: تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على السن 

 )أ(:  4ق تعديالت على المعايير القائمة على النحو المبين في إيضاح  باستثناء تطبي 
 

 عقود التأمين   (1

البوليصة تصدر الشركة عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر تأمين كبيرة من حامل  
كمبدأ توجيهي عام ،   الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد محدد يؤثر سلباً على حامل البوليصة.عن طريق الموافقة على تعويض حامل  

في حالة عدم    تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة ، من خالل مقارنة المزايا والمنافع المدفوعة مع المزايا والمنافع المستحقة الدفع
 . يمكن لعقود التأمين أيضاَ أن تنقل المخاطر المالية. حدوث الحدث المؤمن عليه

 
 عقود االستثمار  (2

تأمين جوهرية. المخاطر المالية هي مخاطر حدوث تغير  تنقل مخاطر مالية جوهرية ولكنها ليست مخاطر  تلك العقود التي  عقود االستثمار هي 
  داة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو مؤشر األسعار أو المعدالت مستقبلي محتمل في معدل أو أكثر من معدالت الفائدة المحدد أو سعر أ

 أو التصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمان أو المتغير اآلخر المنصوص عليه إذا لم يكن المتغير غير المالي غير محدد ألحد أطراف العقد. 
 

ة المتبقية من فترة العقد، حتى إذا انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذه بمجرد أن يتم تصنيف العقد كعقد تأمين ، فإنه يظل عقد تأمين للفتر
صبحت مخاطر السنة، ما لم تُطفأ أو تنتهي مدة جميع الحقوق وااللتزامات. ومع ذلك، يمكن إعادة تصنيف عقود االستثمار كعقود تأمين بعد البدء إذا أ

 التأمين جوهرية.
 

 الشهرة  (3

 ً  عند قياس القيمة العادلة للمقابل المدفوع عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة. بعد االعتراف األولي،  يتم قياس الشهرة مبدئيا
تسبة من تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة المك

يع ل تجميع األعمال، إلى كل وحدة من وحدات الشركة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من تجمخال 
األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المشتراة إلى تلك الوحدات. عندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة 

ت المستبعدة  د النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعملياتولي 
لعمليات المستبعدة  وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية ل

 والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
 

 ويتم اختبار الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً أو عند وجود ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. 
 

ولدة للنقد )أو مجموعة وحدات مولدة للنقد( تتعلق بها الشهرة. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة م
خسائر االنخفاض    عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم اإلثبات بخسارة انخفاض القيمة. ال يمكن رد

 في القيمة المتعلقة بالشهرة في السنوات المستقبلية.
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  .3
 الممتلكات والمعدات  (4

تشتمل التكلفة  تظهر الممتلكات والمعدات أولياً بسعر التكلفة وتظهر الحقاً بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 
االستحواذ على البنود. وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية للموجودات أو يُعترف بها كموجودات  على النفقات المرتبطة بشكل مباشر بعملية  

البند مستقلة، حسبما يكون مناسبا وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالبند إلى الشركة وعندما يمكن قياس تكلفة  
ح والصيانة األخرى تحمل على قائمة الدخل للسنة التي تكّبدت فيها. يتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل  بصورة موثوقة. جميع نفقات اإلصال 

 باستخدام طريقة القسط الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: 
 

  عدد السنوات     الفئة
 5 تحسينات على موجودات مستأجرة 

 10 – 4 مكتبيةأثاث وتركيبات ومعدات 
 4 سيارات 

 
يتم مراجعة القيم الدفترية لهذه الموجودات    في تاريخ كل تقرير مالي، يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها عند اللزوم.

الدفترية غير قابلة لالسترداد. وفي حالة وجود أي من هذه لتحديد انخفاض القيمة عند وجود حدث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة  
 سترداد.المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، فإنه يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى القيمة القابلة لال

 
 تم إثباتها في "إيرادات أخرى، بالصافي" في قائمة الدخل.تحدد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وي 

 
 موجودات غير ملموسة  (5

تتكون الموجودا القيمة.  بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلطفاء ومجمع االنخفاض في  بالتكلفة، وتُحّمل  ت غير  تُسّجل الموجودات غير الملموسة أولياً 
العالقة. يتم تأجيل جميع هذه التكاليف المتعلقة بحزمة البرمجيات وتطفأ بطريقة القسط الثابت على  الملموسة من البرمجيات وتكاليف التطبيق ذات  

 فترة خمس سنوات. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة في قائمة الدخل. 
 

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين   (6

الداخليين والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرةً باكتتاب وتجديد عقود التأمين. يتم الحقاً إطفاء تكاليف  يتم رسملة العموالت المدفوعة لموظفي المبيعات  
 اكتتاب ثائق التأمين المؤجلة على مدى فترات عقود التأمين التي تتعلق بها كأقساط تأمين مكتسبة.

 
 األدوات المالية   (7

أة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تتكون األدوات المالية من موجودات مالية  إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنش
 ومطلوبات مالية. 

 
المتاجرة بغرض  بها  المحتفظ  واالستثمارات  والودائع ألجل  األجل  قصيرة  والودائع  حكمه  في  وما  النقد  من  للشركة  المالية  الموجودات   تتكون 

وأقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة والمبالغ المستحقة من حامل الوثيقة   واالستثمارات المتاحة للبيع
قائمة  الوسيط / األطراف ذات العالقة الصلة والمبالغ المستحقة من المساهمين والموجودات األخرى. تتكون المطلوباتا المالية من المطالبات ال  /

دة التأمين الدائنة والذمم الدائنة والمبالغ المستحقة إلى ألطراف ذات عالقة والمبالغ المستحقة لعمليات المساهمين وإيرادات عموالت  وأرصدة إعا
 الودائع النظامية مستحقة الدفع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى.
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة ) .3
 قياس القيمة العادلة   (8

ق في تاريخ تعرف القيمة العادلة بأنها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة متكافئة بين المشاركين في السو
 القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما:

 
 السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أوفي  -

 في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.  -

 
 ينبغي أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة قابالً للوصول من قبل الشركة. 

 
التي سوف   االفتراضات  باستخدام  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  قياس  االلتزام  يتم  أو  تسعير األصل  السوق عند  في  المشاركون  يستخدمها 

 بافتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية.
 

  ويراعي قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى 
 ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سیستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. فائدة 

 
والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاعف من استخدام المدخالت   تستخدم الشركة طرق تقييم تعد مناسبة للظروف المحيطة

 ام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد. الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخد
 

النحو    وتصنف كافة الموجودات والمطلوبات، التي تقاس قيمتها العادلة أو يفصح عنها في القوائم المالية، ضمن تسلسل القيمة العادلة مبينة على
 التالي، على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل : 

 
 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.  -1المستوى 

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  - 2المستوى 

 وى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.أساليب تقييم يكون فيها أدنى مست  - 3المستوى 

 
التحويل بين التسلسل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم  

التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل    الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم
 فترة مالية.

 
 المحاسبة عن تاريخ المتاجرة  (9

بيع   اء أوتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشر
إن مشتريات أو مبيعات األصول العادية بالطريقة العادية هي معامالت تتطلب تسوية موجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد عامة    األصول(.

 بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق. 
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 استثمارات  (10

بالتكلفة،يُعترف بجميع   باعتبارها القيمة العادلة   االستثمارات، باستثناء تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )إن وجدت(، أولياً 
  للثمن المقدم بما في ذلك تكلفة المعاملة المرتبطة باالستثمارات.

 
 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

تُقاس هذه االستثمارات وتُدرج في  راؤها بغرض إعادة البيع على المدى القصير كاستثمارات بغرض المتاجرة.يتم تصنيف االستثمارات التي تم ش
 المركز المالي بالقيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل للسنة المالية.

 
 استثمارات متاحة للبيع 

بغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وال ألغراض التداول. يتم إثبات هذه االستثمارات بالقيمة يمثل هذا البند استثمارات لم يتم شراؤها  
يتم   العادلة. التغيرات في القيمة العادلة تقيد في أو تحمل على قائمة الدخل الشامل. عند وجود دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمارات،

اد من تلك االستثمارات ويتم إدراج أي خسارة انخفاض في القیمة بالفرق بين المبلغ القابل لالسترداد والقیمة  تحديد المبلغ المقدر القابل لالسترد
 الدفترية في قائمة الدخل. 

 
 تحديد القيمة العادلة لالستثمارات  

لسوق المعروضة. بالنسبة لالستثمارات في حقوق  بالنسبة لالستثمارات المتداولة في األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار ا
ا المخصومة  النقدية  التدفقات  أو على أساس  السوقية الستثمارات مشابهة  القيمة  إلى  بالرجوع  العادلة  القيمة  تُحدد  المدرجة،  لمتوقعة  الملكيةغير 

 موثوقة عن القيمة العادلة لهذه االستثمارات. وعوامل أخرى ذات عالقة. تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة في حالة عدم توفر معلومات 
 

 عندما يتم بيع الملكية بصورة جزئية يتم المحاسبة عن هذه االستثمارات بطريقة المتوسط المرجح. 
 

 التوقف عن االعتراف  (11

 الموجودات المالية 
المالية المشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعادها من  يتم التوقف عن االعتراف بأصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من الموجودات  

 قائمة المركز المالي للشركة( عند:
 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 
 

لها االلتزام بدفع التدفقات النقدية ال مستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تَحمُّ
 تأخير جوهري بموجب "ترتيبات فورية"، وذلك عند:

 
 )أ( تحويل الشركة، بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو 

لت السيط ل الشركة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ  رة على األصل. )ب( لم تُحّوِ
 

الطرف بشروط يتم التوقف عن االعتراف بااللتزام المالي عند سداد االلتزام أو إلغائه أو انتهاء مدته. عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس  
يقاف إثبات بااللتزام األصلي وإثبات مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإ

 بااللتزام الجديد. يُعترف بالفرق بين القيم الدفترية بكل على حدة في قائمة الدخل. 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (12

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
الشركة في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من األصول  تقوم  

ض  المالية. وتنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية ويتم تكبد خسائر انخفاض قيمة فقط في حالة وجود دليل موضوعي على انخفا 
رة يجة وقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي باألصل ويكون لحدث )أو أحداث( الخسارة هذه تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدالقيمة نت

 لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
 

لممكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة وكان من ا
 . في القيمة، يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل حساب المخصص. يُعترف بمبلغ هذا الرد في قائمة الدخل

 
 استثمارات متاحة للبيع 

راء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصل مالي محدد أو مجموعة موجودات  تقوم الشركة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بإج
ادلة مالية قد تنخفض قيمتها. وفي حال تصنيف استثمارات األسهم كـ"استثمارات متاحة للبيع"، فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة الع

  موضوعيا على االنخفاض في القيمة وينتج عنه االعتراف به كخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة.لألوراق المالية عن تكلفته، يعتبر دليال
 

ن االنخفاض في  ان الخسارة المتراكمة التي يتم تقديرها على أنها تمثل الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية خسارة ناشئة ع
بها مسبقا في األرباح أو الخسائر، يتم حذفها من حقوق المساهمين ويعترف بها في قائمة الدخل. وفي حال صنفت   قيمة األصل المالي المعترف

عن االنخفاض    القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة كزيادة متاحة للبيع مع امكانية ربط هذه الزيادة بحدث وقع بعد االعتراف بالخسارة الناشئة
 يتم عكس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. في القيمة، فإنه 

 
 الموجودات المالية بالتكلفة 

 ماثل. يمثل انخفاض القيمة الفرق بين اكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسرالعائد الحالي في السوق ألصل مالي م 
 

 والمطلوبات المالية مقاصة الموجودات   (13

الُمثبتة    تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بصافي مبالغها في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظامياً لمقاصة المبالغ
إليرادات والمصروفات في قوائم وتكون هنالك نية لتسديد المبالغ بالصافي او تسييل الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. وال تتم مقاصة ا

 الدخل وقائمة الدخل الشامل ما لم يتطلب ذلك او يجيزه معيار أو تفسير محاسبي.
 

 أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة   (14

أو المدين. ويتم   العادلة للمقابل المستلموقياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة  يتم اثبات أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها
للتحصيل )مخصص الديون المشكوك   إدراجها في إجمالي األقساط المكتتبة المدينة من عقود التأمين، مخصوما منها أي مخصص لمبالغ غير قابلة

القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة   يتم شطب الديون المشكوك في تحصيلها عند تكبدها. تتم مراجعة  في تحصيلها( وأي انخفاض في القيمة.
ها الدفترية،  وأرصدة إعادة التأمين المدينة الخاصة باالنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمت 

قساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند الوفاء بمعايير ويتم قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في قائمة الدخل. يتم التوقف عن االعتراف بأ
 عدم االعتراف باالصول المالية.

 
 مدفوعات مقدماً  (15

يتم تسجيل المدفوعات مفدماً مبدئياً كموجودات وتُقاس بمبلغ النقد   تمثل المدفوعات مقدماً مصروفات غير متكبدة بعد ولكن تم بالفعل دفعها نقداً.
   تحميلها الحقاً على قائمة الدخل حيث تُستهلك أو تنتهي مدتها بمرور الوقت. ويتم المدفوع.
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 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  (16

 للشركة أم ال.يتم االعتراف بالمطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (17

لمؤشر أو تجري الشركة تقييما بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا ا
ر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل  عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدي 

األصول ما لم يحقق األصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما أعلى. وتُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد ألحد  
ق من موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة  تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن المتحق

 المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد. 
 

المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية  
وفي    ق األخيرة.للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يُؤَخذ في االعتبار معامالت السو

ز هذه العمليات الحسابية بطرق التقييم المتعددة وأسعار األسهم المدرجة للشركات  حال تعذُّر تحديد هذه المعامال ت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. وتُعزَّ
 أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة.

 
تم إعدادها بصور القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي  ة منفصلة لكل وحدة من الوحدات يستند احتساب الشركة النخفاض 

بة للفترات  المولدة للنقد لدى الشركة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. بالنس
 الخامسة.  األطول، يُحتسب معدل نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة

 
 يُعترف بخسائر االنخفاض في القيمة بقائمة الدخل. 

 
 الشهرة 

أو عند وجود ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. يتم تح ديد  ويتم اختبار الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً 
لالسترداد للوحدات المولدة للنقد التي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة  انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة  

 31ما في  المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يُعترف بخسارة انخفاض القيمة. قامت الشركة بإجراء قياس االنخفاض في القيمة السنوي للشهرة ك 
 ديسمبر. 

 
القابل لالسترداد ألعمال التأمين غير المتعلقة الحياة بناًء على القيمة المستخدمة. يتطلب الحساب من الشركة عمل تقدير للتدفقات    تم تحديد المبلغ

من  النقدية النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة من الوحدات المولدة للنقد وخصم هذه المبالغ باستخدام معدل مناسب يعكس مخاطر تلك التدفقات 
   أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

 
 وال يتم رد خسائر انخفاض القيمة على الشهرة المسجلة سابقاً.

 
 مخصصات  (18

ستخدام يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر ا 
عندما تتوقع الشركة استرداد جزء من    الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

المخصص أو استرداد المخصص بالكامل، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً. يتم عرض المصروف 
 علق بالمخصص في قائمة الدخل بعد خصم أي مبالغ مستردة. المت 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  .3
 االعتراف باإليرادات  (19

 أقساط التأمين وعمولة إعادة التأمين
يتم تسجيل جزء من األقساط   التي تخصها.تُسجل أقساط التأمين والعموالت على أساس تناسبي في قائمة الدخل على مدى فترات وثائق التأمين  

مكتسبة، وحصة إعادة التأمين من األقساط وعموالت إعادة التأمين التي سيتم اكتسابها في المستقبل كأقساط غير مكتسبة وعموالت إعادة تأمين غير  
   على الترتيب، ويتم تأجيلها بناًء على الطرق التالية: 

 

 في األشهر الثالثة األخيرة من الفترة بخصوص الشحن البحري.  أقساط التأمين المكتتبة •

تأمين أقل في السنة   ووفقا لهذا الحساب، يتم اكتساب أقساط  حساب محدد مسبقا لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة. •

 األولى والتي تزداد تدريجيا في نهاية فترة الوثيقة.

  يام بالنسبة لقطاعات العمل األخرى.العدد الفعلي لأل •

غير المكتسبة إلى   يتم تنقل التغير في مخصص األقساط بفترة التغطية غير المنتهية.  تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة
 األيرادات خالل فترة المخاطرة. قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات

 إيرادات العموالت 
والت التي  يُعترف بإيرادات العموالت في قائمة الدخل عند استحقاقها ويتم احتسابها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يُعترف باألتعاب والعم

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من العائد الفعلي لألصل المالي كتعديل على معدل الفائدة الفعلي لألداة.  
 

 تثمار أيضاً توزيعات األرباج ويعترف بها عند ثبوت الحق في استالم المدفوعات. يشمل دخل االس
 

 المطالبات  (20

واالستردادات   األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة  تشمل المطالبات المنافع المدفوعة لحاملي وثائق التأمين واألطراف
الدخل كتغيرات م قائمة  في  الداخلية  األخرى، وتحمل  المطالبات  الوثائق ومصروفات معالجة  الناشئة عن عقود حاملي  المطالبات  تقييم  في  تكبدة 

 والخاريجة . 
 

قيد التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة تكاليف   يشتمل إجمالي المطالبات  قائمة المركز المالي، وكذلك  بتاريخ  للمطالبات المتكبدة وغير المسددة 
  الجهات المؤمن عليها أم ال. لمتعلقة، سواء تم البيان عنها من قبلمعالجة المطالبات ا

 
المبلغ المطالبات  لقاء  تكوين مخصصات  حالة  يتم  كل  تقدير  أساس  المالي على  المركز  قائمة  بتاريخ  المدفوعة  حدة.  عنها غير  يجنب   على  كما 

سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها ومنها تكاليف معالجة المطالبات ذات  مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة  
قة في  الصلة بتاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والمسدد والمخصصات المجنبة في السنة الالح

 قائمة الدخل لتلك السنة.
 

باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم الشركة    الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.  تسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهارتم إظهار المطالبات قيد ال
 بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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 (تتمةت المحاسبية الهامة )السياسا  .3
 مطالبات إعادة تأمين  (21

 يُعترف بمطالبات إعادة التأمين عند االعتراف بإجمالي مطالبة التأمين ذات العالقة وفقاً لشروط العقد ذي العالقة.  
 

 إعادة التأمين  (22

رها العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصد
 ذه الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين وتصنف على أنها عقود إعادة تأمين. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف ه

 على أنها موجودات مالية. 
 

سـياسـة بناًء على  االختيارية  والخيارات  التناسـبية  التناسـبية وغير  المواضـع  من خالل  بالشـركة  الخاص  التأمين  إعادة  برنامج  الشـركة   يتأثر 
 الصـافية لالحتفاظ، وحدود المعاهدات، وطبيعة وحجم المخاطر. 

 
تمثل موجودات إعادة التأمين األرصــدة المســتحقة من شــركات إعادة    ياق العمل المعتاد لجميع منتجاتها.تتنازل الشـركة عن مخاطر التأمين في سـ

 لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادة التأمين.  التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة
 

ئمة المركز المالي أو على نحٍو متكرر عندما ينشأ مؤشر على انخفاض القيمة خالل السنة المالية. يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ قا
يحدث انخفاض القيمة عند وجود دليل موضوعي على عدم استرداد الشركة المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد ومتى يمكن قياس التأثير على  

يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. ترتيبات إعادة التأمين    تأمين بطريقة موثوق بها.المبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيد ال
 المســـندة ال تعفي الشـــركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. 

 
مين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األخذ  بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأ  اتومصروفإيرادات  يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة ك

 بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين. 
 

التأمين. يتم تقدير هذه المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين   تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصــدة المســتحقة لشــركات إعادة
ت أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو إنتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى جهة  المرتبط بها. يتم التوقف عن إثبات موجودا 

 أخرى. 
 

حيث   يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي. يتم إثبات المطالبات المسـتردة مسـتحقة القبض من معيدي التأمين كأصـل في نفس الوقت
 ات التي تؤدي إلى حق االسترداد كالتزام ويتم قياسها بالمبلغ المتوقع استرداده. يتم أيضاً إثبات المطالب 

 
 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة  (23

 
بالقدر الذي تكون فيه هذه بتجديد عقود التأمين  باقتناء أو  تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة خالل السنة المالية المتعلقة  قابلة    يتم  التكاليف 

ي، تكفأ  لالسترداد من أقساط التأمين المستقبلية. يتم االعتراف بجميع تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها. الحقاً على االعتراف األول
لمؤجلة بنفس يتم إطفاء حصة معيدي التأمين من تكاليف االكتتاب ا  تكاليف االكتتاب المؤجلة على مدى الفترة التي يكتسب فيها اإليراد ذي العالقة.

 الطريقة التي يتم بها تسجيل إطفاء األصل محل العقد في قائمة الدخل. 
 

بتعديل فترة  تدخل تعديالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات  
 . اإلطفاء، وتعامل كتغير في التقدير المحاسبي
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  .3
 (تتمةتكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة ) (23

 
لة لالسترداد  يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو على نحٍو متكرر عندما ينشأ مؤشر على انخفاض القيمة. عندما تكون القيمة القاب 

  الدفترية، يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. كما توضع تكاليف االكتتاب المؤجلة في الحسبان في اختبار كفاية المطلوباتأقل من قيمتها  
 خالل كل سنة مشمولة بالتقرير. يتم التوقف عن االعتراف بتكاليف االكتتاب المؤجلة عند تسوية العقود ذات الصلة أو استبعادها.

 
 طام والخردة استرداد الح (24

للشركة    تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مستحوذة )متضررة عادة( عند تسوية المطالبات )على سبيل المثال، الحطام والخردة(.
 الحق بمالحقة ومطالبة أطراف أخرى لدفع جزء من أو كل المطالبات )على سبيل المثال، االستردادات(.

 
الخردة تعد مشــمولة كمخصــص في حســاب المطالبات القائمة. ويعتبر المخصص هو القيمة التي يمكن على نحٍو معقول  التقديرات من اســتردادات  

 استردادها بعد استبعاد األصل. 
 

 الغير.  يعتبر المخصص هو المبلغ التقديري الممكن استرداده من يعتبر اسـترداد الحطام أيضاً كمخصـص في حسـاب المطالبات تحت التســوية.
 

 إيراد عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  (25

ين المكتسبة . العمولة الناتجة عن عقود إعادة التأمين يتم تأجيلها وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة مماثلة القساط التأم
 ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل. 

 
 مطلوبات عقود التأمين  (26

مطالبات عقود التأمين مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص أقساط تأمين غير مكتسبة ومخصص عجز أقساط تأمين. يستند مخصص  تتضمن  
عنها أم ال، وكذلك    المطالبات تحت التسوية على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ التقرير المالي، سواء تم البيان

وقد يصادف وجود تأخيرات في اإلبالغعن أنواع معينة من   كاليف معالجة المطالبات والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى.ت 
ب المطلوبات ويتم احتسا المطالبات وتسويتها، ومن ثم، فإن التكلفة النهائية لهذه المطالبات يتعذر معرفتها على وجه اليقين في تاريخ التقرير المالي.

الحالية. واالفتراضات  التجريبية  البيانات  على  بناًء   ، المعيارية  االكتوارية  التقنيات  من  مجموعة  باستخدام  المالي  التقرير  تاريخ  تُخصم   في  وال 
   أو إلغائها.ويتوقف االعتراف بالمطلوبات عند انتهاء التزام بدفع مطالبة أو إعفائها  المطلوبات بالنسبة للقيمة الزمنية للنقود.

 
دتها ويمثل مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة ذلك الجزء من أقساط التأمين المقبوضة أو مستحقة القبض التي تتعلق بالمخاطر التي لم تنتهي م

كإيرادات أقساط تأمين على مدى يتم االعتراف بالمخصص عند إبرام عقود وسداد أقساط التأمين ويرّجل على الحساب    حتى تاريخ التقرير المالي.
  فترة العقد وفقاً لنوع التأمين المنصوص عليه في العقد.

 
لتحديد ما إذا كان هناك أي فائض عاّم    مالي، مراجعة على المخاطر غير المنتهية ويتم اختبار كفاية المطلوبات  وتجري الشركة، في تاريخ كل تقرير

ويستخدم هذا االحتساب التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية    مؤجلة على أقساط التأمين غير المكتسبة.للمطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء ال
وإذا أظهرت هذه   المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار المتوقع أن ينتج عن الموجودات المتعلقة بمخصصات التأمين الفنية ذات الصلة.

مة الدفترية ألقساط التأمين غير المكتسبة )ناقصاً تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة( غير كافية ، يُعترف بعجز في قائمة الدخل  التقديرات أن القي 
   من خالل تجنيب مخصص عجز أقساط تأمين.

 
 االحتياطي النظامي  (27

من دخل المساهمين كل سنة    ٪20على الشركة تجنيب نسبة  التزاماً بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركة الرئيس، يجب  
 هذا االحتياطي رأس مال الشركة. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح.يساوي  ظامي حتى الن إلى االحتياطي 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  .3
 اختبار كفاية المطلوبات  (28

إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين بالصافي من تكاليف اكتتاب وثائق تأمين في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم 
ومعالجة   مؤجلة. إدارة  ومصروفات  عليها،  المتعاقد  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  أفضل  استخدام  يتم  االختبارات،  هذه    وإلجراء 

نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات وفقا  المطالبات. يحّمل أي 
 لذلك.

 
 مكافأة نهاية الخدمة  (29

تعويضات نهاية الخدمة  لدى الشركة في المقام االول    خطط المنافع المحددة هي خطة فوائد بعد نهاية الخدمة بخالف خطة المساهمات المحددة.
للحصول على   تؤهلهم  الموظفون خدمة  يقدم  المحددة كمصروف عندما  المنافع  بمستحقات خطط  االعتراف  يتم  محددة.  منافع  إلى خطط  تصل 

التقييمات االكتوارية   بالنسبة لخطط المنافع المحددة، يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، مع إجراء  المساهمات.
في   التغيرات  تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية وأثر  التي  القياس"،  إثبات "إعادة  يتم  السنوي.  بالتقرير  نهاية كل سنة مشمولة  سقف في 

شامل اآلخر في السنة التي يحدث  الموجودات )حين االقتضاء( في قائمة المركز المالي مباشرة، مع إثبات الخصم أو القيد المقابل في قائمة الدخل ال
عترف بتكلفة  فيها. تظهر إعادة القياس المعترف بها في قائمة الدخل الشامل كاحتياطي في قائمة حقوق الملكية ولن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل. يُ 

 الخدمة السابقة في قائمة الدخل في سنة تعديل الخطة. 
 

 ترجمة العمالت األجنبية  (30

الصرف الفورية في تاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية   التي تتم بالعمالت األجنبية أولياً على أساس أسعار  تقيد المعامالت
جارية  طة غير الت التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي. يتم إدراج جميع الفروق الناتجة عن األنش

حّول تُحّول البنود غير النقدية، التي تُقاس بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ االعتراف. تُ  في القائمة.
 يمة العادلة.البنود غير النقدية، التي تُقاس بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف الفورية بتاريخ تحديد الق

 
األمريكي وهو مربوط باللاير السعودي فإن أرباح وخسائر صرف   ونظرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بالدرجة األولى بالدوالر

 العمالت األجنبية ليست جوهرية ولم تعلن بشكل منفصل.
 

 في حكمه  نقد وما (31

وأرصدة لدى البنوك وودائع ألجل يكون تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل، القابلة للتحويل يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق  
 إلى مبالغ نقدية محددة ذات مخاطر غير جوهرية. 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  .3
 الزكاة والضرائب  (32

يتم تحميل مخصص الزكاة  يتم احتساب الزكاة والضريبة وفقاً ألنظمة   بالمملكة العربية السعودية.  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( 
وضريبة الدخل على قائمة الدخل. تُحتسب الزكاة على حصة المساهم السعودي من الوعاء الزكوي وتُحتسب ضريبة الدخل على أساس حصة  

 ة الدخل على قائمة الدخل. تسدد الشركة الزكاة وضريبة الدخل سنوياً إلى الهيئة. المساهم األجنبي من صافي الربح المعدل. وتحمل ضريب 
 

 ضريبة االستقطاع
  تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وعلى توزيعات األرباح المدفوعة 

 ريبة الدخل السعودي. للمساهمين غير المقيمين، وفقاً لنظام ض 
 

 ضريبة القيمة المضافة
 يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:

 
م  عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة يت  -

 القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك. إثبات ضريبة 

 

رداد من،  عند إثبات الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالست  -

 ة کجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي. أو المستحقة الدفع إلى، السلطة الضريبي 

 

 توزيعات أرباح  (33

 شركة.يتم قيد توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كمطلوبات في القوائم المالية للشركة في السنة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مساهمي ال
 

 ودائع المضاربة/ المرابحة  (34

أشهر أو أكثر ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاريخ استحقاق ثابت والتي   3المضاربة / المرابحة بفترات استحقاق أصلية  يتم تصنيف ودائع  
تفظ بها يكون لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. وتقيد االستثمارات المح

في  ستحقاق مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك التكاليف المباشرة واإلضافية للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص االنخفاض  لتاريخ اال
ي أرباح  باستخدام أساس العائد الفعلي. ويتم قيد أ  قيمتها. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو قسط عند االكتاب

 أو خسائر لهذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها. 
 

 قائمة التدفقات النقدية  (35

لمتولدة من  تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة من عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. تُصّنف التدفقات النقدية ا
 شطة االستثمارية واألنشطة التمويلية تبعاً لذلك. األن 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  .3
 تقارير قطاعات األعمال  (36

تاحة  يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة والذي يقوم بنشاطات ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة م
اإلدارة،  يتم تقييمهـا بانتظام من قبل متخذ القرارات التشغيلية والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقييم األداء. وألغراض  

 قطاعات تشغيلية كما يلي: تتكون الشركة من وحدات عمل بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها خمسة
 

 ر تأمين الحريق والمخاطر المرتبطة بها، وجميع مخاطر الممتلكات. تأمين الممتلكات، و يقوم بتغطية مخاط •

 التأمين الهندسي، ويقوم بتغطية جميع مخاطر المقاولين، التأمين على جميع مخاطر البناء، التأمين على جميع مخاطر اآلالت وغيرها.  •

 نى من ذلك مخاطر النقل.تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ويستث  •

الثالث والتعويضات   • الطرف  السفر، مسؤولية  العمال،  تعويضات  الحوادث الشخصية،  المال،  فقدان  بتغطية  العامة األخرى وتقوم  التأمينات 

 المهنية.

 ات المساهمين بالشركة. الفئات األخرى تقوم بتغطية فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً. ال تشمل القطاعات التشغيلية عملي  •

 
 لمالية.يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح والخسارة في القوائم ا

قطاعات األعمال وفقاً لشروط التعامل  لم تتم معامالت بين القطاعات خالل السنة. إذا حدثت أي معاملة، يتم التعامل بأسعار التحويل الداخلية بين  
 العادية وبشكل مماثل للتعامالت مع الجهات األخرى. 

 
 يعّد دخل المساهمين قطاع غير تشغيلي. الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد المدر إليرادات. 

 
 العربية السعودية، يتم إصدار تقارير مالية قطاعية عن قطاع األعمال فقط. نظراً ألن الشركة تقوم بأنشطتها بالكامل في المملكة 

 
 عقود اإليجار  (37

دل متضمن في عقد  يتم قياس التزام اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام مع 
 يد هذه المعدل بسهولة، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد. اإليجار. إذا لم يكن باإلمكان تحد

 
 تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقود اإليجار مما يلي: 

 

 مدفوعات إيجار ثابتة، بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية، بعد خصم أي حوافز إيجار. •

 ل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء. مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معد  •

 المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار. أو •

 اإليجار تتعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة  •

فائدة الفعلي(،  يقاس التزام عقود اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة عن التزامات عقود اإليجار، )باستخدام أسلوب معدل ال
ة على موجودات حق  ويتم تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار. تقوم الشركة بإعادة قياس التزامات عقد اإليجار )مع اجراء تسوية مماثل

 االستخدام ذات العالقة( عندما: 
 

اإليجار عن طريق خصم   تتغير مدة عقد اإليجار أو تتغير التقديرات لممارسة حق الشراء، وفي هذه الحالة، يتم إعادة قياس التزامات عقد •
 دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.  
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 (تتمةالمحاسبية الهامة )السياسات  .3
 ( تتمةعقود االيجار ) (37

 تتغير دفعات اإليجار نتيجة تغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في مدفوعات متعلقة بضمانات القيمة المتبقية، وفي هذه الحالة، يتم إعادة  •
الخصم األولي )ما لم يكن التغير في مدفوعات اإليجار    قياس التزامات عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل

 معدل خصم معدل(.  إلى معدل فائدة متغير، وفي هذه الحالة، يتم استخدامعائداً 
 

ق خصم  يتم تعديل عقد اإليجار ولم تتم المحاسبة عن التعديل كعقد إيجار جديد، وفي هذه الحالة، يتم إعادة قياس التزامات عقد اإليجار عن طري 
 الشركة بإجراء هكذا تعديالت خالل الفترات المالية المعروضة. لم تقم  دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

 
 موجودات حق االستخدام  (38

التاريخ  تتكون موجودات حق االستخدام من القياس األولي اللتزامات عقود اإليجار المقابلة، ودفعات اإليجار التي تمت في يوم البدء أو قبل ذلك  
قياسها بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكالي  ف مباشرة أولية. يتم الحقاَ 

 لالنخفاض في القيمة. 
 

ية األصل ويتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة العقد أو العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملك
و تكلفة موجودات حق اإلستخدام تعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإن موجودات حق االستخدام ذات العالقة تُستهلك على محل العقد أ

  ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار. مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد.
 

للمحاسبة ) الدولي  المعيار  الشركة  إذا  36تطبق  ما  لتحديد  قيمتها وتحتسب أي خسائر محددة عن  (  انخفضت  قد  كانت موجودات حق االستخدام 
( للمستأجر بعدم فصل المكونات  16كإعفاء عملي، يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية )  انخفاض القيمة في سياسة "ممتلكات وآالت ومعدات".

ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم الشركة هذا اإلعفاء   غير اإليجارية، ويقوم بدالً من ذلك بالمحاسبة عن أي عقد إيجار
لثمن في العملي. بالنسبة للعقد الذي يحتوي على مكون إيجاري ومكون أو أكثر من المكونات اإليجارية أو غير اإليجارية اإلضافية، توزع الشركة ا

 لسعر المستقل النسبي للمكون اإليجاري وإجمالي السعر المستقل للمكونات غير االيجارية. العقد على كل مكون من المكونات اإليجارية على أساس ا
 

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة .4
 

يقدم ملخص يلي  فيما  السابقة.  الحالية والسنوات  السنة  في  الُمثبتة  المبالغ  تأثير جوهري على  المعدلة أي  المعايير  يكن العتماد هذه  بالمعايير   لم 
 (.م2021ديسمبر  31)أي السنوات المنتهية في  م2021يناير  1والتعديالت الجديدة المطبقة ألول مرة للسنوات التي تبدأ في 

 
 ن العنوا

 
 المطلب الرئيس 

  
 تاريخ التطبيق 

المعيار الدولي  
( 39للمحاسبة )

والمعيار الدولي  
(  7للتقرير المالي )
والمعيار الدولي  
(  4للتقرير المالي )
والمعيار الدولي  
 ( 16للتقرير المالي )

إصالح معدل الفائدة 
 المرحلة الثانية -المعياري 

بتـعدـيل متطلـبات معيـنة لمـحاســــــبة التحوط للســــــماح  تقوم ـهذه التـعديالت   م2021يناير  1
باســتمرار محاســبة التحوط لحاالت التحوط المتأثر خالل فترة عدم اليقين 
دالت   ايير مـع أثرة بمـع ل البنود المحوطـة أو أدوات التحوط المـت دـي ل تـع قـب

تقدم التعديالت   الحالية نتيجة اإلصـالحات الجارية في معيار معدل الفائدة.
ــاً متطلبا ــاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي )أيضــ ( 7ت إفصــ

 لعالقات التحوط التي تخضـــع لالســـتثناءات التي أدخلتها التعديالت على
 (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )

المعيار الدولي  
 ( 16للتقرير المالي )

تعديالت على المعيار الدولي  
  - ( 16للتقرير المالي )

استجابة لتأثيرات  التخفيضات 
 على المستأجرين  19-كوڤيد

توفر التعـديالت إعفـاًء من تقييم مـا إذا كـان تخفيض اإليجـار المتعلق بـ   م2021إبريل 1
يعد تعديالً على عقد اإليجار بالنـسبة للمدفوعات المـستحقة في   19 -كوفيد  

م أو قـبل ذـلك الـتاريخ )ـبدالً الـمدفوعات  2022يونيو    30األصـــــل بـتاريخ  
 أو قبل ذلك التاريخ(. م2021يونيو    30مستحقة بتاريخ ال
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 ب( المعايير الصادرة والتي لم تُطبّق بعد .4
 1في    التي تبدأاختارت الشركة أال تطبق مبكراً المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ للسنة المحاسبية للشركة  

 وتقوم حالياً بتقييم تأثيرها:  م2021يناير 
  

 "عقود التأمين"  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 نظرة عامة 

  .وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياسات التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل تفسير لجنة تفسيرات   م2017مايو    18تم نشر هذا المعيار في  
 "عقود التأمين".   -(  4المعايير الدولية للتقرير المالي )

 
 

ديرية المشاركة بشرط أن إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات التق  ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة ، وعلى جميع عقود
 ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:  تصدر الجهة أيضا عقود التأمين.

 المشتقات المرفقة إذا كانت تستوفي معايير محددة معينة؛  •

 مكونات االستثمار المتميزة؛ و  •

 أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية.  •
 
 

المالي   ( والمعيار الدولي للتقرير9ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )  هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعاييريجب أن يتم المحاسبة عن 
(15  .) 

 
 قياس 

، والذي سمح لشركات التأمين باإلستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض 4على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 نماذج القياس المختلفة التالية:  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، يقدمم2015القياس التي كانت موجودة قبل يناير  

 
 

 وذج القياس العام على "اللبنات" التالية: يعتمد نم
 

 التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل: 

 تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية،  •

 المستقبلية.تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية  •

 وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية؛  •
 

غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به ككيان يقدم الخدمات في    هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح
سلبي من التدفقات النقدية للوفاء في البداية في    سيتم تسجيل أي صافي مبلغعند بدايته؛    المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية بالسالب

 قائمة الدخل على الفور. 
 

 في نهاية كل سنة مشمولة بالتقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع: 
 

 للمجموعة في ذلك التاريخ.  للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية  نقديةالتزامات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات ال •

 تاريخ.التزامات المطالبات المتكبدة، والتي تقاس على أنها التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك ال •
 

التعاقدية ال يمكن أن    النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظرا ألن هامش الخدمة  التعاقدية الحقا للتغيرات في التدفقاتيتم تعديل هامش الخدمة  
طفأ بها في قائمة الدخل. كما تُ   المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقية يُعترف  يكون بالسالب، فإن التغيرات في التدفقات النقدية

لحالية للتدفقات الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة ا
ل يعكس كمية المنافع المقدمة  النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إضافة هامش الخدمة التعاقدية إلى قائمة الدخل بناًء على وحدات التغطية، بشك

 ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
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 (تتمةب( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ) .4
 ( تتمة"عقود التأمين" ) -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1

يتم إجراء هذا    المشاركة المباشرة )يشار إليها أيضا باسم "عقود المشاركة المباشرة"(.  إلزامياً لقياس العقود ذات ميزاتيعد نهج الرسوم المتغيرة نموذجاً  
القياس    بالنسبة لهذه العقود، باإلضافة إلى التعديل بموجب نموذج  العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقاً.  التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء

 التعاقدية من أجل:  العام، يتم أيضا تعديل هامش الخدمة
 

 التغيرات في حصة المنشأة في القيمة العادلة للبنود محل العقد.  (1
 التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود محل العقد.  (2

 
  عن عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياساً ال يختلف على نحٍو جوهري   باإلضافة إلى ذلك، يسمح بنهج تخصيص أقساط التأمين مبسط لقياس المسؤولية

مع نهج تخصيص أقساط التأمين، تتوافق المسؤولية عن التغطية   واحدة أو أقل.  فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة  عن النموذج العام أو إذا كانت
في قياس المسؤولية   يظل نموذج القياس العام ساري  منها التدفقات النقدية لالكتتاب في التأمين.   المتبقية مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوما

  وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/   المنشأة ضبط التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود  ومع ذلك، ال يُطلب من  المطالبات المتكبدة.عن  
 استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

 
 

 تاريخ النفاذ 
 ( "عقود التأمين". يسمح بالتطبيق المبكر 4م وسيحل محل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )2023يناير    1(  17المعيار الدولي التقرير المالي )تاريخ نفاذ  

تتوقع    "األدوات المالية".   - (  9المبرمة مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي )  "اإليرادات من العقود  -(15إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
ر الشركة بعد  الشركة تأثير جوهري على قياس واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. لم تقر

 ما إذا كانت ستطبق هذا الميعار الجديد مبكراً. 
 

 التحول 
إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإنه على الشركة عندئذ أن تختار إما   إن التطبيق بأثر رجعي مطلوب. مع ذلك،

 نهجا معدال بأثر رجعي أو نهجاً ذا قيمة عادلة. 
 
 

 العرض واإلفصاحات 
ميزات االختيارية  وتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغير في سياسات المحاسبة المتعلقة بعقود التأمين وإعادة التأمين وعقود االستثمار ذات ال

 المشاركة، إذا كانت منطبقة مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.  
 
 

 األثر  
تقوم الشركة في هذه    ( عبر البيانات واألنظمة واإلجراءات واألفراد.17المعيار الدولي للتقرير المالي )أجرت الشركة تقييم فجوة تشغيلية ركز على تأثير  

(. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار  17المرحلة بتقييم أثر تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية للتقرير المالي )
 امل من قبل الشركة.  بشكل ك

 
 ملخص األثر  مجال األثر 

النهج   األثر المالي باستخدام  للفترات السنوية أو أقل(  التقييم األولي، من المتوقع قياس غالبية منتجات الشركة )التي توفر غطاًء  بناًء على 
 (.  4المبسط الذي يتطلب تغيرات أقل على النهج الحالي وفقاً المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
   ( جوهرياً.17لقياس العقود وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )نتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يكون لألثر المالي 

لبيانات إضافية لإلبالغ عن   أثر البيانات المتبقية، ستكون هناك حاجة  التغطية  المطلوبات عن  لقياس  العام  القياس  نموذج  تطبيق  يتم  عندما 
 االفتراضات الموضوعة إلنشاء نماذج التدفقات النقدية. 

 
ات العائد ومعلومات السوق المالية األخرى مطلوبة أيضاً لتحديد معدالت الخصم المناسبة ومخاطر االئتمان لشركات  ستكون منحني 
 إعادة التأمين. 
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 (تتمةب. المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ) .4
 ( تتمة"عقود التأمين" ) -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1

 (  تتمةاألثر )

نظم تكنولوجيا 
 المعلومات  

ستكون نماذج التدفقات النقدية مطلوبة الحتساب مطلوبات التغطية المتبقية. باإلضافة إلى ذلك، سيكون تطوير النموذج مطلوباً 
وإطفاء وتحديث  بحساب  للحسابات   للسماح  الحالي  المخطط  على  أيضاً  مطلوبة  التعديالت  وستكون  التعاقدية.  الخدمة  هامش 

 ات عن التقارير المالية.  واإلفصاح

يجب إنشاء إجراءات لتقييم الربحية المتوقعة للعقود الصادرة في تاريخ اإلصدار ستحتاج عمليات تخصيص التكلفة إلى التحسين  أثر اإلجراءات  
استخدامها كجزء من توقعات  (، ثم يتم 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) لضمان تحديد التكاليف المنسوبة مباشرة وفقا لمتطلبات

  التدفقات النقدية. ستتطلب عملية إغالق القوائم المالية أيضا تغيرات للسماح بتفاعل أكثر تكراراً بين الفرق المالية واالكتوارية.

التأثير على ترتيبات 
 إعادة التأمين  

ومع    على هيكل ترتيبات إعادة التأمين المعمول بها.( بشكل كبير  17من غير المتوقع أن يؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي )
الفعلي( لمعاهدات إعادة التأمين بموجب  الحقاً  ذلك، من المتوقع أن يتم الحصول على مزيد من التصور حول األداء المتوقع )و

 (.  17المعيار الدولي للتقرير المالي )

التأثير على 
السياسات وأطر  

 الرقابة

 يجب اتخاذ قرارات مختلفة وصياغة سياسات تغطي ما يلي )من بين بنود أخرى(: 
 • تخصيص المصاريف المنسوبة مباشرة 

 • تحديد وقياس العقود غير المربحة  
 • تعديل المخاطر 

 
(. باإلضافة  17لمالي )بدأت الشركة بتقييم مفصل للفجوة في البيانات باإلضافة إلى وضع خطة تنفيذ تأخذ بعين االعتبار مبادئ تصميم المعيار الدولي للتقرير ا

 (.  17إلى ذلك، أنشأت الشركة لجنة توجيهية للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 
  

 "األدوات المالية"  –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي  (2
 (. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: 39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ) 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 
 التصنيف والقياس 

الشامل   يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل( منهجاً واحداً لتحديد ما إذا كان  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )
 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء كالً من: اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 تدفقات نقدية تعاقدية. و  يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل (1
بلغ تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل الم (2

 القائم. 
 

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

 
 يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وللبيع. و  (1
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق،   (2

 
للمنشأة    باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يمكن  تم قياس الموجودات التي ال تستوفي أي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

محاسبي. بالنسبة ألدوات  أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تطابق استخدام الخيار لتعيين 
القيمة  الشامل اآلخر في    حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء اخييار غير قابلة لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة في الدخل

 العادلة لألدوات )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.
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 (تتمةالمعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ) ب. .4
 ( تتمة"األدوات المالية" ) –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2

دلة للمطلوبات ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة العاباإلضافة إلى 
لتغيرات في المخاطر االئتمانية  المالية الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يكن االعتراف بآثار ا

 المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي في قائمة الدخل. 
 

 االنخفاض في القيمة: 
االئتمان المتكبدة بموجب معيار المحاسبة  ( خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر 9) يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي

بدالَ من ذلك، تقوم   (، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر ائتمانية.9المعيار الدولي للتقرير المالي )نهج  (. وفقا ل39الدولي )
سائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة في تاريخ  التوقعة والتغيرات في تلك الخ المنشأة دائماً بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية

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

 محاسبة التحوط: 
تحدد المتطلبات نهجاً    التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.التحوط التي تربط محاسبة    ( متطلبات جديدة لمحاسبة9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر    أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة
قيمة العادلة"(. وبالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الحالية في عادة باسم "تحوطات القيمة الكلية لل )يشار إليها أسعار الفائدة

 وقد ُمنح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل. .39معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تاريخ النفاذ:
 "عقود  -(  4ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  .م2018يناير    1( المنشور هو  9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي )

المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  المالية" مع  -(  9التأمين":  للتقر  "األدوات  الدولي  المعيار  تفسيرات  المالي )تفسير لجنة  التأمين"،   -(  4ير  "عقود 
المالي ) م2016سبتمبر    12المنشورة في   للتقرير  الدولي  المعيار  يغير  تفسير4،  نطاق  التأمين ضمن  التي تصدر عقود  للمنشآت  للسماح  الحالي  لجنة   ( 

( قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد لمجلس 9ر المالي )تطبيق المعيار الدولي للتقري   ( للتخفيف من بعض آثار4تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )
 ساري المفعول.  "عقود التأمين"( - 17المالي  المعايير الدولية للمحاسبة )المعيار الدولي للتقرير

 
 تقدم التعديالت خيارين بديلين:   

 
 التاريخ األسبق مما يلي:( حتى 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) .1

 
 تاريخ نفاذ معيار عقد التأمين الجديد؛ أو (أ

. اقترح مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تمديد التاريخ الفعلي للمعيار 2023يناير  1الفترات السنوية إلعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد  (ب
للتقرير   ( في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية9الدولي للتقرير المالي )  ( واإلعفاء المؤقت من المعيار17الدولي التقرير المالي )

. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل.  2023يناير    1إلى    م2021يناير    1( من  4المالي )
 ( سابقا؛ أو  9أمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالت 

 
المالية المعينة، قم بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث    (، ولكن بالنسبة للموجودات9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )  .2

 ة، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.األّولّي  خالل الفترة قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد.
 
 

نطاق المعيار    القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في  (ت مت مقارنة 1: )م2018يناير    1أجرت الشركة تقييماً مفصال اعتباراً من  
المدرجة مبلغ جميع التزاماتها؛   المرفقة غير الممولة من عقود التأمين( بالقيمة اإلجمالية( )بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات  4الدولي للتقرير المالي )

التزاماتها. تمتلك الشركة مجموع مطلوبات   ( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع2و )
لاير سعودي ومطلوبات متعلقة بالتأمين في قائمة المركز المالي مدرجة بشكل رئيسي في المطلوبات الناشئة في سياق أعمال تعاقد مليون    409.8بمبلغ  

ت مليون لاير سعودي. بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وعليه، قرر  327.9التأمين المباشرة مع المؤمن عليهم وقيمتها 
( حتى تاريخ نفاذ معيار جديد لعقود التأمين الجديد. تُدرج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية 9الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 المطلوبة خالل فترة التأجيل في الموجودات المالية للشركة. 
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 (تتمة) المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ب. .4
 ( تتمة"األدوات المالية" ) –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2

مليون   575.9: م2020مليون لاير سعودي ) 592.7، تمتلك الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ م2021ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي( على الترتيب. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة    312.3:  م2020مليون لاير سعودي )  357.2لاير سعودي( ومبلغ  

مليون لاير    454.8  حاليًا من القروض والذمم المدينة )النقد وما في حكمه، ودائع ألجل، أقساط وذمم إعادة تأمين مدينة وبعض الذمم المدينة األخرى( بمبلغ
من المتوقع أن تلبي الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة    ون لاير سعودي(.ملي   472.3:  م2020سعودي )

وجودات  تتكون الم   ( وتتوقع الشركة قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة.9على المبلغ األصلي المستحق كما هو مطلوب وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
مليون لاير سعودي( تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل   1.9: م2020مليون لاير سعودي ) 1.9المالية من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 

 على نموذج أعمال الشركة للطبيعة االستراتيجية الستثمارات األسهم.   الدخل الشامل اآلخر للموجودات المالية بناءً 
 

. يستند ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى عاٍل من  م2020و    م2021ديسمبر    31في    ن الموجودات المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كماإ
د من التحليالت المفصلة أو مزي   (. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حالياً وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي   بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في  للشركة في المستقبل.  معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة
 (: ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهرياً. 9للتقرير المالي )

 
 تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص مفّصل. في الوقت الحالي، ال يمكن

 
 والتغير في القيم العادلة خالل السنة: م2021ديسمبر  31القيمة العادلة لموجودات المالية كما في 

 31كما في  
 م 2021ديسمبر 

 31كما في 
 م 2020ديسمبر 

التغير خالل 
 السنة 

 التي تستوفي معايير مدفوعات أصل المبلغ  الموجودات المالية بتدفقات نقدية تعاقدية
 بغرض المتاجرة  والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، فيما عدا تلك المحتفظ بها

  

(67,111,777) 124,348,532 57,236,755 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  -ودائع مضاربة/ مرابحة   

الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ     
 األصلي المستحق 

   

( 10,980)    74,740,298  74,729,318 بغرض المتاجرة  محتفظ بها –أوراق مالية ذات دخل ثابت   

   520,229    26,901,131  27,421,360 بغرض المتاجرة  محتفظ بها –أوراق مالية متداولة 

 
 عن تصنيف المطلوبات. -عرض القوائم المالية  -( 1تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) (3

متداولة، على حسب  (، "عرض القوائم المالية"، أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار المحاسبة الدولي )
يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ التقرير المالي )مثل ا ستالم تنازل أو مخالفة الحقوق الموجودة في نهاية سنة التقرير المالي. ال 

 ام. ( عندما يشير إلى "تسوية" التز1توضح التعديالت أيضاً ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي ) اشتراط(.
 

 (37( والمعيار الدولي للمحاسبة ) 16( والمعيار الدولي للمحاسبة )3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) (4
تغيير  ( لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون  3(، "تجميع األعمال" تحديثاً للمرجعية في المعيار الدولي للتقرير المالي )3يعد المعيار الدولي للتقرير المالي )

 المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال. 
 

"الممتلكات واآلالت والمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع   -(  16يحظر المعيار الدولي للمحاسبة )
ات تلك وبالتكلفة ذات الصلة في  البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك، سوف تعترف الشركة بمتحصالت المبيع

 الربح أو الخسارة. 
 

تقييم ما إذا كان العقد  37يحدد معيار المحاسبة الدولي ) ( " المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تدرجها الشركة عند 
 سيؤدي إلى تكبد خسارة.  

 
 ( 8( والمعيار الدولي للمحاسبة )2بيان الممارسة )( و1التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) (5

حاسبية والتغيرات تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسات المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات الم 
 في السياسات المحاسبية.

 
 ( "ضرائب الدخل" 12)تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة  (6

 يتناول هذا التعديل توضيًحا بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة على معامالت مثل عقود اإليجار والتزامات إيقاف التشغيل.
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 النقد وما في حكمه .5
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 

 المجموع 

 م2020 م2021 م2020 م2021 م2020 م2021 

   نقد لدى البنك 
    

 6,380,421 14,222,046 1,505,384 2,667,046 4,875,037 11,555,000 حسابات جارية  - 

 129,413,221 171,821,839 95,023,839 146,109,589 34,389,382 25,712,250 ودائع ألجل  - 

 37,267,250 39,264,419 148,776,635 96,529,223 186,043,885 135,793,642 

 
من تاريخ االستحواذ  يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وأجنبية مرخصة في المملكة العربية السعودية بفترات استحقاق أصلي تقل عن ثالثة أشهر  

العادلة للودائع قصيرة  سنوياً(. إن القيمة    ٪1.15و    ٪ 0.65بين    :م2020ديسمبر    31٪ سنويًا )1.35٪ و  0.7األصلي ودخل عموالت مكتسبة يتراوح بين  
 ات التصنيف االئتماني الجيد. األجل تقارب على نحو معقول القيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إيداع األرصدة البنكية أيضاً لدى األطراف المقابلة ذ

 
 ودائع ألجل .6

يتم إيداع الودائع ألجل    + وفقًا لتصنيفات وكالة فيتش ووكالة ستاندرد آند بورز.  Aإلى    -Aيتم إيداع الودائع ألجل مع أطراف المقابلة لديها تصنيفات ائتمانية من  
  ٪ سنوياً(.1.5:  م2020٪ سنوياً )1.83معدل  من تاريخ اإليداع األصلي وتحقق دخل استثمار بمتوسط  ثالثة أشهر  لدى بنوك محلية بفترات استحقاق تزيد عن  

 إن القيمة العادلة للودائع ألجل تقارب القيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 :م2021ديسمبر  31فيما يلي االستثمارات في ودائع ألجل خالل السنة المنتهية في 
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 

 المجموع 

 م 2020 م2021 م 2020 م2021 م 2020 م2021 

   132,081,773  124,348,532   132,081,773  99,015,022 - 25,333,510 في بداية السنة 

( 132,081,773) )99,015,022(  - )25,333,510(  خالل السنة  استحق   )124,348,532( (132,081,773 )  

   124,348,532  57,236,755 99,015,022 57,236,755 25,333,510 - تم إيداعه خالل السنة 

   124,348,532  57,236,755   99,015,022  57,236,755 25,333,510 - في نهاية السـنة 

 
 استثمارات  .7

 تتكون االستثمارات مما يلي: (أ

 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 

 المجموع 

 م2020 م2021 م2020 م2021 م2020 م2021 

 101,641,429 102,150,678 61,536,115 62,395,524 40,105,314 39,755,154 محتفظ بها بغرض المتاجرة استثمارات 

 1,932,078 1,932,078 1,932,078 1,932,078 - - استثمارات متاحة للبيع )د( 

 39,755,154 40,105,314 64,327,602 63,468,193 104,082,756 103,573,507 
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  (تتمةاستثمارات ) .7

 

 فيما يلي التحليل حسب الفئة: ( ب

 المجموع  دولية  محلية  عمليات التأمين 

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 

 29,070,976 29,160,418 9,646,798 9,146,135 19,424,178 20,014,283 صكوك وسندات 

 11,034,338 10,594,736 - - 11,034,338 10,594,736 أوراق مالية  

 30,609,019 30,458,516 9,146,135 9,646,798 39,755,154 40,105,314 
 

      

 المجموع  دولية  محلية  عمليات المساهمين

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 

 45,669,322 45,568,900 12,514,467 11,864,972 33,154,855 33,703,928 صكوك وسندات 

 17,798,871 18,758,702 - - 17,798,871 18,758,702  أوراق مالية  

 52,462,630 50,953,726 11,864,972 12,514,467 64,327,602 63,468,193 

 

مليون لاير   4.97مدرجة بمبلغ  مليون لاير سعودي وأوراق مالية غير    97.18تشمل االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة أوراق مالية مدرجة بمبلغ  

 مليون لاير سعودي(.  4.97مليون لاير سعودي وأوراق مالية غير مدرجة بمبلغ  96.67: أوراق مالية مدرجة بمبلغ م2020سعودي )
  

 فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة:  ( ج

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 

 المجموع 

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 

 96,506,696  101,641,429  58,493,236 61,536,115 38,013,460 40,105,314 في بداية السنة 

 26,790,429  20,551,547  15,128,556 12,145,756 11,661,873 8,405,791 شراء خالل السنة 

( 7,915,357) استبعادات خالل السنة   (10,060,269 )  (10,268,326 )  (13,050,848 )   (18,183,683 )  (23,111,117 )  

( 843,695) )خسائر( / أرباح غير محققة   592,066 (1,022,019 )  1,097,253  (1,865,714 )  1,689,319 

( 101,816) 3,101 أرباح/ )خسائر( محققة   3,998 (132,082 )   7,099  (233,898 )  

 101,641,429 102,150,678 61,536,115 62,395,524 40,105,314 39,755,154 في نهاية السـنة 

 
 مليون لاير سعودي( مقومة بالدوالر األمريكي. 66.78: م2020مليون لاير سعودي ) 68.10كما في تاريخ قائمة المركز المالي، استثمارات بمبلغ 

 
سوق مفتوح نشط رتبت الشركة من خالل مؤسسة مالية داخل المملكة العربية السعودية لالستثمار في بعض الصكوك والسندات واألوراق المالية المتداولة في  

ات على أنها استثمارات محتفظ  بالدوالر األمريكي. ومع ذلك، نظراً ألن نية اإلدارة هي بيع هذه االستثمارات على المدى القصير، فقد تم تصنيف هذه االستثمار
 بها بغرض المتاجرة. 

 

أدرج هذا االستثمار بالتكلفة في   وهي تمثل استثمار يتعلق بالمساهمة في ملكية شركة نجم لخدمات التأمين والتي تقدم خدمات تحديد الخسائر لقطاع السيارات. ( د

ل السنة المنتهية في غياب سوق نشط كما أن اإلدارة ال تستطيع الوصول إلى أحدث معلومات متاحة لتحديد القيمة العادلة. ال يوجد حركة على هذا االستثمار خال 

 .م2020و  م2021ديسمبر  31

 

 . م2020و  م2021ديسمبر  31نتهية في ال يوجد تغير في تصنيف المحتفظ بها للبيع خالل السنة الم ( ه
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 أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، بالصافي .8

 م2021 
 

 م2020

 19,186,256  25,332,322 حملة وثائق التأمين

 122,227,507  118,661,510 سماسرة ووكالء 

 2,678,563  4,422,305 ذمم مدينة ُمستَحقة من شركات تأمين وإعادة تأمين

 239,546  11,728,710 ( 23أقساط تأمين مدينة وذمم إعادة تأمين مدينة ُمستَحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 160,144,847  144,331,872 

(9,351,081)  )8,561,683(  يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

 134,980,791  151,583,164 ذمم أقساط تأمين واعادة تأمين مدينة، بالصافي 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 

 م2020  م2021 

 11,820,991  9,351,081 يناير  1كما في 

( 789,398) رد ديون مشكوك في تحصيلها للسنة    (2,469,910)  

 9,351,081  8,561,683 ديسمبر  31كما في 
 

 األقساط وأرصدة التأمين المدينة كما في نهاية السنة:فيما يلي تحليل بأعمار 
 

  م2021

غير متأخرة السداد  
وغير منخفضة  

 القيمة
متأخرة السداد ولكنها غير  

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة منخفضة القيمة

ً  30أقل من  المجموع    يوما
31 – 60 

 ً  يوما
61 – 90 

 ً  يوما
91 – 180 

 ً  يوما
181 –  360 

 ً  يوما
 أكثر من 

360   ً  يوما

 1,093,003 7,351,529 11,539,849 3,811,981 8,285,681 104,145,826 136,227,869 أقساط تأمين مدينة 
ذمم مدينة ُمستَحقة من شركات إعادة  

 3,626,585 تأمين 
 

1,797,498 77,840 2,085 1,196,036 349,238 
 

203,888 
 3,979 3,792 - - 3,777 11,717,162 11,728,710 ( 23أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 1,300,870 7,704,559 12,735,885 3,814,066 8,367,298 117,660,486 151,583,164 م2021ديسمبر   31كما في 

        
        م 2020

 1,539,590 6,810,088 12,839,799 5,590,841 5,682,249 99,782,907 132,245,474 أقساط تأمين مدينة 
ذمم مدينة ُمستَحقة من شركات إعادة  

 39,184 - 538,123 211,779 152,467 1,554,218 2,495,771 تأمين 
 - 40,927 49,068 999 7,382 141,170 239,546 ( 23أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 1,578,774 6,851,015 13,426,990 5,803,619 5,842,098 101,478,295 134,980,791 م 2020ديسمبر  31كما في 
 

رئيسة داخل المملكة   تتألف أقساط التأمين المدينة وأرصدة التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء والوسطاء والوكالء والجهات ذات العالقة التي تقع بصفة 

يوًما. تتطلب عادةً الترتيبات   30وتتطلب شروط العمل الخاصة بالشركة عموما أن تُسدد األقساط خالل    العربية السعودية باإلضافة إلى شركات إعادة تأمين.

 مع معيدي التأمين تسوية فورية إذا كان الرصيد يتجاوز مبلغًا معينًا متفقًا عليه.  
 

٪(. باإلضافة إلى ذلك، يمثل 41:  م2020)  م2021ديسمبر    31٪ من أقساط التأمين المدينة كما في  41وال يوجد رصيد لفرد أو لشركة أو وسيط يزيد عن  

 ٪(. 59: م2020) م2021ديسمبر  31٪ من أقساط التأمين المدينة كما في 55عمالء / وسطاء  5أكبر 

 

وإعادة تأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة  يُتوقَّع، بناًء على الخبرة السابقة، تحصيل كامل أقساط التأمين المدينة والحسابات المدينة المستحقة من شركات تأمين  

نها غير مكفولة  المستحقة من جهات ذات عالقة. علماً بأنه ليس من عادة الشركة الحصول على ضمانات على الحسابات المدينة؛ ولذلك فإن الغالبية العظمى م

 بضمانات.



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة 

 

- 35 - 

 احتياطيات فنية  .9
 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  9-1

 يتألف صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي:
 

 م2021
 

 م2020

 53,173,383  63,911,487 إجمالي المطالبات القائمة 

( 3,425,084) يخصم: القيمة القابلة لالسترداد لمستردات الحطام والحلول    (1,877,417)  

 60,486,403  51,295,966 

 41,874,437  64,178,785  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 93,170,403  124,665,188  واالحتياطياتإجمالي المطالبات القائمة 

    
 5,629,118  2,824,722   احتياطي إضافي غير منتهي

 5,629,118  2,824,722   احتياطي أقساط تأمين إضافي

    

 3,882,539  5,193,211 مصروف تسوية خسارة غير موزع 

 3,882,539  5,193,211 احتياطيات فنية أخرى 

 132,683,121  102,682,060 

    يخصم:

( 48,128,358) حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة -   (41,858,691)  

( 48,309,514) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها -   (29,724,574)  

 31,098,795  36,245,249 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

    
 الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة  9-2

 تتمثل الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة فيما يلي: 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   

( 100,063,940) 130,833,967 الرصيد كما في بداية السنة    30,770,027 

( 187,594,987) 290,581,787 األقساط المكتتبة/ )المسندة( خالل السنة   102,986,800 

( 284,413,874) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة   184,957,572 (99,456,302 )  

( 102,701,355) 137,001,880 الرصيد في نهاية السـنة   34,300,525 

 
   م2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   

( 74,196,879) 101,027,961 الرصيد كما في بداية السنة    26,831,082 

( 185,324,105) 274,663,053 األقساط المكتتبة/ )المسندة( خالل السنة   89,338,948 

( 244,857,047) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة   159,457,044 (85,400,003 )  

( 100,063,940) 130,833,967 الرصيد في نهاية السـنة   30,770,027 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة 
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 ( تتمةاحتياطيات فنية ) .9
   مؤجلةالحركة في تكاليف اقتناء وثائق تأمين  9-3

 م2020  م2021 

 5,323,677  5,630,498 يناير 1في 

 16,288,743  17,317,935 متكبد خالل السنة 

( 16,518,956) مطفأ خالل السنة    (15,981,922)  

 5,630,498  6,429,477 ديسمبر 31في 

 
 الشركة أي ترتيبات إعادة تأمين داخلية.تتعلق تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة بعمليات التأمين فقط، وليس لدى 

 
 تطور المطالبات  .10

ها وفقًا لسنة الحادث توضح الجداول التالية تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عن 
تقديم التقرير حول القوائم المالية، جنبا   تاريخ  التأمين مقياًسا لمقدرة في كل  يقدم تطوير مطلوبات  تاريخه.  إلى جنب مع المدفوعات المتراكمة حتى 

 الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. إن تقديرات المطالبات المتراكمة والمدفوعات المتراكمة مسجلة باللاير السعودي. 
 

ه يجب على الشركة عند تكوين مخصصات المطالبات أن تأخذ في االعتبار وجوب أن تكون االحتمالية وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن 
ليقين وحجم الخبرة المستقبلية أكثر مما هو مفترض وتكون على قدر من الحذر عند تكوين االحتياطيات ذات الشكوك الكبيرة. بشكل عام، فإن عدم ا

سنة الحادث يكون أكبر في السنة التي يكون فيها الحادث في مراحله المبكرة من التطور، مما يتوجب معه تكوين المرتبط بالخبرة بالنسبة للمطالبات في  
ذلك الهامش.  هامش لتوفير الثقة الالزمة في كفاية المخصصات. ومع تطور المطالبات، والتأكد من التكلفة النهائية للمطالبات ينخفض المستوى النسبي ل

 م اليقين المرتبطة بعملية التقدير، فإن المخصص الفعلي للمطالبات قد ال يكون دائًما به فائض. ولكن نظرا لحالة عد
 

ليها. ويتعلق تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية ألعمال التأمين لديها للحماية من المطالبات المستقبلية العكسية والتطورات التي تطرأ ع
 فصاعًدا ولم تطرأ عليها بالكامل أي تطورات.   م2017تََكبََّدة غير الُمبلَّغ عنها بالتزامات المطالبات للفترات التي تبدأ من عام  تقدير احتياطي المطالبات المُ 

 
 يجرى التحليل التثليثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية.

 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ( تتمةتطور المطالبات ) .10

 جدول تطور المطالبات، بإجمالي إعادة التأمين: (أ

 
 سنة الحادث   - م2021

 سنة قبل
 م2017

 
 م2017

 
 م2018

 
 م2019

 
 م2020

 
 م2021

 
 المجموع

 تقدير تكلفة المطالبات النهائية إلجمالي إعادة التأمين:
 

 
      

 -   133,435,579   75,371,796    106,556,133    111,621,906   98,754,154    129,916,844  في نهاية سنة الحادث  -

 - -  73,598,381   71,584,578   62,972,496   88,674,458    115,778,583  بعد سنة واحدة -

 - - -  61,866,242   56,139,790   62,664,757   87,013,180  بعد سنتين  -

 - - - -  56,265,878   59,567,145   71,111,489  بعد ثالث سنوات  -

 - - - - -  57,725,843   69,793,209  بعد أربع سنوات  -

 - - - - - -  74,378,626  بعد خمس سنوات  -

 457,270,549 133,435,579 73,598,381 61,866,242 56,265,878 57,725,843 74,378,626 تقدير حالي لمطالبات متراكمة 

 332,605,361 60,546,198 49,910,632 50,796,472 49,041,218 55,790,755 66,520,086 مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

 124,665,188 72,889,381 23,687,749 11,069,770 7,224,660 1,935,088 7,858,540 إجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، بالصافي

 
 

 سنة الحادث  - م2020
 سنة قبل

 م 2016
 

 م 2016
 

 م 2017
 

 م 2018
 

 م 2019
 

 م 2020
 

 المجموع 

 تقدير تكلفة المطالبات النهائية إلجمالي إعادة التأمين:
 

       

 - 75,371,796 106,556,133 111,621,906 98,754,154 129,916,844 158,700,037 في نهاية سنة الحادث  -

 - - 71,584,578 62,972,496 88,674,458 115,778,583 138,487,936 واحدةبعد سنة  -

 - - - 56,139,790 62,664,757 87,013,180 138,531,744 بعد سنتين  -

 - - - - 59,567,145 71,111,489 115,058,570 بعد ثالث سنوات  -

 - - - - - 69,793,209 114,668,272 بعد أربع سنوات  -

 - - - - - - 113,691,915 سنوات بعد خمس   -

 446,364,592 75,371,796 71,584,578 56,139,790 59,567,145 69,793,209 113,691,915 تقدير حالي لمطالبات متراكمة 

 352,978,032 27,456,498 47,652,462 46,177,575 54,180,094 66,551,205 110,960,197 مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

 93,386,560 47,915,298 23,932,116 9,962,216 5,387,051 3,242,004 2,731,717 إجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، بالصافي



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ( تتمةتطور المطالبات ) .10

 جدول تطور المطالبات، بالصافي بعد حسم إعادة التأمين:  (ب

 سنة قبل سنة الحادث أو سنة االكتتاب - م2021
 م2017

 
 م2017

 
 م2018

 
 م2019

 
 م2020

 
 م2021

 
 المجموع

 تقدير تكلفة المطالبات النهائية بالصافي بعد حسم إعادة التأمين:
        

 -  57,610,569   35,635,912   47,139,271   47,929,912   52,214,892   63,166,954  الحادث في نهاية سنة  -

 - -  30,612,476   36,213,382   38,906,740   44,392,945   55,077,856  بعد سنة واحدة -

 - - -  35,600,895   34,499,586   39,163,596   50,748,672  بعد سنتين  -

 - - - -  35,367,983   37,822,802   47,383,048  ثالث سنوات بعد  -

 - - - - -  37,394,140   47,473,929  بعد أربع سنوات  -

 -  57,610,569   35,635,912   47,139,271   47,929,912   52,214,892   63,166,954  بعد خمس سنوات  -

   244,876,391   57,610,569   30,612,476   35,600,895   35,367,983   37,394,140   48,290,328  تقدير حالي لمطالبات متراكمة 

   216,649,075   40,471,922   26,549,559   32,560,969   34,000,378   37,106,696   45,959,551  مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

  28,227,316   17,138,647   4,062,917   3,039,926   1,367,605   287,444   2,330,777  واالحتياطيات، بالصافيإجمالي المطالبات تحت التسوية 

 

 سنة الحادث أو سنة االكتتاب - م2020
 سنة قبل

 المجموع  م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 م 2016

 التأمين:تقدير تكلفة المطالبات النهائية بالصافي بعد حسم إعادة 
 

       
 -   35,635,912    47,139,271    47,929,912    52,214,892    63,166,954    64,860,281  في نهاية سنة الحادث  -

 - -   36,213,382    38,906,740    44,392,945    55,077,856    60,612,867  بعد سنة واحدة -

 - - -   34,499,586    39,163,596    50,748,672    58,489,664  بعد سنتين  -

 - - - -   37,822,802    47,383,048    54,375,167  بعد ثالث سنوات  -

 - - - - -   47,473,929    55,211,302  بعد أربع سنوات  -

-    54,705,651  بعد خمس سنوات  -    -    -    -   - - 

   246,422,999    35,635,912    36,213,382    34,499,586    37,822,802    47,473,929    54,705,651  تقدير حالي لمطالبات متراكمة 

   224,764,128    22,034,956    31,838,020    33,376,784    37,230,263    45,990,669    54,293,436  مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

   21,658,871    13,600,957    4,375,363    1,122,801    592,539    1,483,260    412,215  بالصافيإجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، 

 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  .11

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 م2020 م 2021 م2020 م 2021 م2020 م 2021 

 3,007,952 113,199 - - 3,007,952 113,199 (1-11إجراءات تأمين )إيضاح  - ذمم مدينة 

 - 2,090,301 - - - 2,090,301 مستحقات أخرى 

 - 727,650 - - - 727,650 ضريبة قيمة مضافة مستردة 

 664,360 283,773 - - 664,360 283,773 تأمين مدفوع مقدماً  

 487,397 1,301,779 363,608 1,253,443 123,789 48,336 الفوائد المستحقة 

 13,080 13,080 - - 13,080 13,080 دفعات مقدمة

 122,916 147,079 - - 122,916 147,079 مدفوع مقدماً للصيانة 

 ً  63,253 10,000 - - 63,253 10,000 إيجار مدفوع مقدما

 41,782 214,421 - - 41,782 214,421 سلف موظفين  

 9,601,940 9,500,821 9,500,821 9,500,821 101,119 - ( 31وإيضاح  26)إيضاح هامش بنكي 

 343,852 7,168,733 343,852 343,852 - 6,824,881 ضريبة مدفوعة مقدماً  

 1,049,257 1,827,098 - - 1,049,257 1,827,098 أخرى 

 12,299,818 5,187,508 11,098,116 10,208,281 23,397,934 15,395,789 

 
. وتتعلق م2020يناير    1تتعلق هذه المبالغ المستحقة القبض من اتفاقية العمرة المشتركة المتعلقة بالتأمين العام ضد الحوادث والذي يسري بدءاً من    11-1

 االتفاقية بتأمين الحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية.
 

 موجودات غير ملموسة  .12

 
 تتعلق األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالكامل ببرامج حاسب آلي جديدة تحت التطوير.

 
 
 

 
 

 
 برامج حاسب آلي 

أعمال رأسمالية 
 المجموع  التنفيذ  تحت

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي   

     التكلفة:

 5,209,451 - 5,209,451  م2020يناير  1في 

 323,531 - 323,531  إضافات 

 5,532,982 - 5,532,982  م 2020ديسمبر  31في 

 2,515,248 2,515,248 -  إضافات 

 8,048,230 2,515,248 5,532,982  م 2021ديسمبر  31في 

     إطفاء:     

 4,732,993 - 4,732,993  م2020يناير  1في 

 262,070 - 262,070  محمل للسنة 

 4,995,063 - 4,995,063  م 2020ديسمبر  31في 

 254,569 - 254,569  محمل للسنة 

 5,249,632 - 5,249,632  م 2021ديسمبر  31في 

     الدفترية:القيمة      

 2,798,598 2,515,248 283,350  م 2021ديسمبر  31في 

 537,919 - 537,919  م 2020ديسمبر  31في 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بالريال 
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 ممتلكات ومعدات  .13
تحسينات على موجودات   

 مستأجرة 
ومعدات أثاث وتركيبات 
 المجموع  سيارات  مكتبية 

     التكلفة:

 6,463,843 372,628 4,821,425 1,269,790 م2020يناير  1في 

 541,038 240,925 300,113 - إضافات 

(262,000) - - استبعادات   (262,000)  

 6,742,881 351,553 5,121,538 1,269,790 م 2020ديسمبر  31في 

 1,836,788 - 1,836,788 - إضافات 

( 20,000) - - استبعادات   (20,000 )  

 8,559,669 331,553 6,958,326 1,269,790 م 2021ديسمبر  31في 

     
     االستهالك المتراكم:

 5,874,709 347,412 4,257,507 1,269,790 م2020يناير  1في 

 223,731 40,274 183,457 - محمل للسنة 

(262,000) - - استبعادات   (262,000)  

 5,836,440 125,686 4,440,964 1,269,790 م 2020ديسمبر  31في 

 419,464 60,232 359,232 - محمل للسنة 

( 20,000) - - استبعادات   (20,000 )  

 6,235,904 165,918 4,800,196 1,269,790 م 2021ديسمبر  31في 

     القيمة الدفترية:

 2,323,765 165,635 2,158,130 - م 2021ديسمبر  31في 

 906,441 225,867 680,574 - م 2020ديسمبر  31في 

 
 موجودات حق االستخدام  .14

 م2020 م2021 

 3,235,499 3,235,499 يناير 1في 

 3,235,499 3,235,499 ديسمبر  31في 

   
   االستهالك المتراكم:

 1,078,500 2,157,000 يناير 1في 

 1,078,500 1,078,499 محمل للسنة 

 2,157,000 3,235,499 ديسمبر  31في 

   
   القيمة الدفترية:

 1,078,499 - ديسمبر  31في 

 
 وديعة نظامية  .15

٪ من رأس المال المدفوع والمحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية.  10تمثل الوديعة النظامية نسبة  
واردة بالتعميم وللبنك المركزي السعودي )"ساما"( الحق في أرباح هذه الوديعة النظامية، وال يمكن سحبها دون موافقته. وفقًا لتعليمات "ساما" ال

كأصل والتزام   م2021ديسمبر    31، قامت الشركة باإلفصاح عن العموالت المكتسبة من الوديعة النظامية كما في  م2016مارس    1الصادر بتاريخ  
لى حساب الزيادة  مليون لاير سعودي في الوديعة النظامية، ع  10، قامت الشركة بمساهمة إضافية بمبلغ  م2021في هذه القوائم المالية. خالل سنة  

 (.27مليون لاير سعودي )إيضاح  100في رأس المال إلى 
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 الشهرة  .16
أبرمت الشركة اتفاقية شراء اشترت بموجبها عمليات أعمال التأمين بالمملكة العربية السعودية لشركة إيس العربية للتأمين  م،  2008خالل سنة  

د سعر الشراء وفقًا لدراسة تقييم أجريت طبقًا لتوجيهات التقارير النافية   "مقفلة".ش. م. ب "مقفلة" والشركة الدولية للتأمين ش. م. ب.   وقد ُحّدِ
م )"الخطاب"(، قدرت قيمة 2008نوفمبر    10وفقًا لخطاب "ساما" المؤرخ    للجهالة والتقييم الصادرة من البنك المركزي السعودي )"ساما"(.

 المبلغ مدفوع بالكامل وفقاً لتوجيهات "ساما".  مليون لاير سعودي. 43.77الشهرة المجمعة بمبلغ 
 

صت الشهرة لعمليات الشركة ككل، وهي تُعتَبر وحدة   مليون لاير سعودي، ولم يُعتَرف   43.7للنقد واحدة. وتبلغ القيمة الدفترية للشهرة    مولدة ُخّصِ
ة للنقد.كنتيجة لمراجعة  م2020و  م2021بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة في عامي   االنخفاض في قيمة الوحدة الُمِدرَّ

 
وجد دليل موضوعي  وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، قدَّرت إدارة الشركة القيمة الدفترية للشهرة. وبناًء على ذلك التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ال ي 

االعتراف بأي انخفاض في قيمة الشهرة في قائمة الدخل لعمليات أو ظروف تشير إلى وجود أي انخفاض في قيمة الشهرة. وبناًء على ذلك، ال يلزم  
 المساهمين.

 
في قيمة الشهرة    وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تجري إدارة الشركة سنويًا اختبار االنخفاض

في  المذكورة أعاله. وانتهت اإلدارة من إجراء االنخ المنتهية  للسنة  القيمة  في  القابلة لالسترداد م2021ديسمبر    31فاض  القيمة  أيًضا  تُحدَّد   .
ارة العليا لفترة للعمليات بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية المستندة للموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلد

 ثالث سنوات. 
 

  فتراضات الرئيسة المستخَدمة في حساب االنخفاض في القيمة قيد االستخدام:وفيما يلي اال
 

تعتمد أوضاع السوق االستثمارية على أبحاث السوق واإلحصائيات المنشورة. وتفترض خطط اإلدارة    -أوضاع السوق االستثمارية   •
 ت نمو السوق الُمقدَّرة.  ٪(، وهو ُمعدَّل أقل من توقعا1.5: م2020٪ )2معدل نمو استثماري معتدل بنسبة 

 
تحتفظ الشركة بسجالت فترات سقوط وثائق التأمين منذ تاريخ إبرامها؛ ومن ثمَّ فإنها قادرة على التنبؤ    - فترات سقوط وثائق التأمين   •

 باالتجاهات على مدي السنوات القادمة. وتفترض خطط اإلدارة عدم وجود تغيُّر بناًء على التجارب األخيرة. 
 

سنة  • لبداية  السابقة  الثالث  السنوات  في  المحقَّقة  الِقيم  متوسط  أساس  على  التأمين  أقساط  من  المحقق  الدخل  يُحتَسب  التأمين:  أقساط 
   ٪( سنويًا.9: م2020٪ ) 10الموازنة. وقد ُطبِّق متوسط معدل نمو بنسبة 

 
التضخم وأبحاث السوق. وتفترض ِخطط الموازنة المالية زيادة المصاريف استُِمدَّت التقديرات مما هو منشور من مؤشرات    -المصاريف   •

 بوجه عام تماشيًا مع التضخم. 
 

 (.٪13.3: م2020٪ )10.7استخدمت الشركة متوسط معدل خصم قدره  -المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال  •
 

 الحساسية للتغيُّرات في االفتراضات 
ة للنقد المحدَّدة، ال تعتقد اإلدارة أنَّ تغيًُّرا محتماًل بدرجة معقولة في أي من االفتراضات الرئيسة فيما يتعلق بتقييم القيمة قيد االستخ دام للوحدة الُمِدرَّ

قيمتها  رداد الفعليةالمذكورة أعاله سيترتب عليه تجاوز القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد. تتجاوز القيمة القابلة لالست 
 مليون لاير سعودي(.  77.24: م2020مليون لاير سعودي ) 104.65الدفترية بقيمة 

 
٪ في معدل  10وادركت اإلدارة حقيقة أن أوضاع السوق الراهنة تعكس وجود هوامش مستقرة ومربحة. وتعتقد اإلدارة أن حتى االنخفاض بنسبة  

ة للنقد.نمو أقساط التأمين لن يؤثر تأثيًرا جوهريًا على القي   مة القابلة لالسترداد مقارنة بالقيمة الدفترية للوحدة الُمِدرَّ
 

 الحساسية للتغيُّرات في متوسط التكلفة المرجح لرأس المال  
سعودي  مليون لاير    21.99٪ في متوسط التكلفة المرجح لرأس المال على القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ  5ستؤثر الزيادة / االنخفاض بنسبة  

 مليون لاير سعودي(. 22.02: م2020)
 

 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  .17
 م2020  م2021 

 8,851,869  8,340,689 يناير 1في 

 22,455,851  26,608,378 عموالت إعادة تأمين مستلمة خالل السنة

 (22,967,031)  )25,818,077(  عموالت إعادة تأمين مكتسبة خالل السنة

 8,340,689  9,130,990 ديسمبر 31في 
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 أرصدة معيدي تأمين دائنة  .18

 م2021 
 

 م2020

   12,139,740   12,989,029 (23أطراف ذات عالقة )إيضاح 
 73,899,169  72,055,468 أخرى 

 85,044,497  86,038,909 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  .19
 

 المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 م 2020 م2021 م 2020 م2021 م 2020 م2021 

 3,707,690 3,880,707 - - 3,707,690 3,880,707 مكافأة مستحقة 
 976,126 1,505,149 - - 976,126 1,505,149 ضريبة استقطاع مستحقة 

 1,725,811 1,438,477 - - 1,725,811 1,438,477 شيكات متقادمة 
 1,138,296 479,352 - - 1,138,296 479,352 أتعاب إشراف مستحقة 
 397,495 713,379 281,832 588,340 115,663 125,039 أتعاب مهنية وقانونية 

 119,314 97,120 - - 119,314 97,120 مستحقة   دراسةأتعاب 
 8,744,669 - - - 8,744,669 - ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع 

اللجان مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
 3,158,000 3,293,003 - - األخرى 

 
3,293,003 3,158,000 

 149,068 1,344,372 37,500 37,500 111,568 1,306,872 أخرى  

 8,832,716 16,639,137 3,918,843 3,477,332 12,751,559 20,116,469 
 
 

 التزامات عقود إيجار  .20
 م2020  م2021 

يناير 1في   1,118,664  2,195,455 

 (1,122,227)  ( 1,122,227) مدفوع خالل السنة

 45,436  3,563 مصروفات فوائد 

ديسمبر 31في   -  1,118,664 
 
 

 فائض توزيع مستحق   .21
 م2020  م2021 

 9,184,671  5,005,180 فائض توزيع مستحق افتتاحي 

 3,981,949  1,781,366 إجمالي الدخل العائد لعمليات التأمين

(8,161,440)  ( 4,606,520) فائض مدفوع إلى حاملي وثائق التأمين  

 5,005,180  2,180,026 فائض توزيع مستحق ختامي 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .22
يتم عمل االستحقاقات وفقاً للتقييمات اإلكتوارية    السعودي.تقوم الشركة بتفعيل خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها استناداً إلى نظام العمل والعمال  

جة في قائمة  باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة في حين يتم سداد مدفوعات االستحقاقات عند استحقاق دفعات المكافآت. فيما يلي المبالغ الُمدر
 لحالية:المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمتها ا

 
 فيما يلي المبالغ الُمدرجة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمتها الحالية: 22-1

 
 م2020  م2021 

 9,336,979  10,968,262 القيمة الحالية لمكافأة نهاية الخدمة  
 

 الحركة في التزامات المنافع المحددة  22-2
 م2020  م2021 

 8,410,730  9,336,979 يناير 1

 1,158,605  1,249,191 تكلفة الخدمة الحالية
 255,535  196,199 تكلفة الفوائد

 1,445,390  1,414,140 

( 113,609) خسائر اكتوارية بسبب التغير في االفتراضات المالية   )304,811( 
 1,042,455  692,542 خسائر اكتوارية بسبب التغير في تعديالت الخبرة 

 578,933  737,644 

( 393,040) مدفوع خالل السنة    (1,225,535) 

 9,336,979  10,968,262 ديسمبر 31في 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية   22-3
 م2020  م2021 

%2.35 معامل الخصم المستخدم     1.90٪  

%2.35 معدل الزيادة في الراتب طويل األجل    1.90٪  

منظمة الصحة العالمية   معدالت الوفاة 
  - 19السعودية  -

75%  

منظمة الصحة   
السعودية   -العالمية 

16 - 75 ٪  
 8.18  8.21 المتوسط المرجح لمدة منافع نهاية الخدمة بالسنوات 

 متوسط   متوسط  معدل دوران الموظفين 
 

 الخدمة:فيما يلي تحليل الحساسية للقيمة الحالية لمنافع نهاية  22-4
 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر  31 

 المبلغ  النسبة المئوية   المبلغ   النسبة المئوية  

        معدل الخصم 
 8,968,998  +0.5٪  10,534,189  +0.5% الزيادة 

 9,734,022  -0.5٪  11,436,119  -0.5% االنخفاض 
        

        صافي التغيرات في راتب طويل األجل 
 9,658,546  +0.5٪  11,463,867  +0.5% الزيادة 

 9,035,961  -0.5٪  10,504,158  -0.5% االنخفاض 
 

 
االفتراضات األخرى. من غير المرجح أن يحدث ذلك من الناحية العملية فقد  يستند تحليل الحساسية أعاله إلى التغير في افتراض ما مع ثبات جميع  

تكون هناك تغييرات في بعض اإلفتراضات. طبقت نفس الطريقة عند حساب حساسية التزامات المنافع المحددة لالفتراضات اإلكتوارية الهامة،  
سوبة باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة في نهاية السنة المشمولة بالتقرير(  طبقت نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة المح

عند احتساب تعويضات نهاية الخدمة المعترف بها في قائمة المركز المالي. 
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  .23

بالمساهمين )"شركات شقيقة"( وِكبار موظفي اإلدارة والمنشآت الُمسيَطر عليها أو تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين والشركات المتعلقة  
تعتمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قبل إدارة الشركة ومجلس   الُمسيَطر عليها بصورةٍ مشتركٍة من قبل هذه األطراف.

 طراف ذات العالقة واألرصدة ذات العالقة: فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األ اإلدارة.
 

 م2020  م2021  طبيعة المعاملة   أطراف ذات عالقة 

   44,009,307   52,571,207  أقساط إعادة التأمين المسندة   مساهمون 
   3,585,119   22,277,888  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات  
   7,430,099   9,678,320  إيرادات عموالت اعادة تأمين   
       

   360,688   538,610  إجمالي أقساط تأمين مكتتبة  شركات شقيقة 
   1,287,500   1,463,631  إيجار  
   2,269,495   3,204,827  مصروفات مطالبات   
   15,200   -  مصروفات أخرى   
       

   1,425,000   1,425,000  مكافآت   مجلس اإلدارة 
   1,403,000   1,538,000  أتعاب اجتماعات   
   152,850   53,137  مصروفات سفر   

 
 تتكون األرصدة المستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة مما يلي: 

 أطراف ذات عالقة  
 

 أرصدة إعادة تأمين دائنة   أقساط تأمين وذمم إعادة تأمين مدينة 

 م2020  م2021  م2020  م2021  

 765,328  -  -  11,545,181  دبي  –تشب 
 1,937,187  -  -  171,980  المملكة المتحدة  -تشب يوروبيان جروب لندن 

 -  -  23,828  11,549  أستراليا -تشب 
 59,162  45,174  -  -  فرنسا  -تشب يوروبيان جروب 

 -  245,033  -  -  سنغافورة   -تشب 
الواليات المتحدة  -إنشورنس كومباني تشب أمريكان 

   األمريكية
 

-  -  5,103,737  4,416,063 
 40,859  40,859  -  -  البحرين  -إيس أمريكان إنشورنس 

 62,915  1,522,110  174,791  -  تشب تمبست آر أي 
 166,283  3,067  -  -  سويسرا  -تشب 

 591,946  8,639  -  -  تركيا -تشب يوروبيان جروب 
 439,048  207,627  -  -  البحرين  - إيس مينا 

 1,763,888  1,846,979  -  -  المملكة المتحدة  -آر إف آي بي جروب ليمتد 
 1,176,264  2,451,059  -  -  جنوب افريقيا  –تشب 
 489,524  1,017,921  -  -  إسبانيا –تشب 
 231,273  496,824  40,927  -  أخرى 

 12,139,740  12,989,029  239,546  11,728,710  المجموع 

 
 تتعلق المبالغ المطلوب من / إلى، بمعامالت أُجرَيت مع شركات شقيقة. −
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 ( تتمةالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ) .23
 

  مكافآت وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين
نتهيتين  يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين للسنتين الم

 :م2020و  م2021ديسمبر  31في 
 

 م2021
أعضاء مجلس  

  اإلدارة )التنفيذيون(
أعضاء مجلس اإلدارة  

 اإلدارة العليا   )غير التنفيذيين(

 3,897,743  -  - رواتب وأجور 

 338,448  -  - تعويضات نهاية الخدمة 
 -  21,000  21,000 مصروفات سفر 

 -  2,611,750  351,250 مكافآت سنوية وبدالت حضور اجتماعات

 4,236,191  2,632,750  372,250 المجموع 

 

 م2020
أعضاء مجلس اإلدارة  

  )التنفيذيون( 
اإلدارة  أعضاء مجلس 

 اإلدارة العليا   )غير التنفيذيين( 

 3,368,665  -  - رواتب وأجور 
 321,306  -  - تعويضات نهاية الخدمة 

 -  137,685  15,165 مصروفات سفر 
 -  2,503,000  325,000 مكافآت سنوية وبدالت حضور اجتماعات

 3,689,971  2,640,685  340,165 المجموع 

 
 وإدارية مصروفات عمومية  .24

 المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 م 2020 م2021 م 2020 م2021 م 2020 م2021 

 24,703,562 26,986,771 617,588 674,669 24,085,974 26,312,102 تكاليف موظفين
 1,564,301 1,752,532 39,108 43,814 1,525,193 1,708,718 استهالك وإطفاء

 1,201,462 1,649,486 30,037 41,237 1,171,425 1,608,249 معلومات خدمات تقنية 
 1,414,139 1,445,390 35,353 36,135 1,378,786 1,409,255 ( 22تعويضات نهاية الخدمة )إيضـاح 

 1,186,701 1,301,735 29,667 32,544 1,157,034 1,269,191 تأمين 
 639,867 769,176 15,997 19,230 623,870 749,946 منافع وخدمات 

 742,524 785,896 42,938 48,897 699,586 736,999 إيجار 
 233,725 - 5,843 - 227,882 - سفريات وتنقالت عمل 

 317,051 543,384 7,926 50,569 309,125 492,815 تكاليف تدريب
 119,261 148,962 2,982 3,724 116,279 145,238 رسوم و اشتراكات 

 121,639 108,858 3,041 2,721 118,598 106,137 كتابية ومكتبيةأدوات 
 104,697 80,931 2,617 2,023 102,080 78,908 إصالح وصيانة 

 1,156,283 1,359,673 1,131,908 1,335,298 24,375 24,375 أتعاب مهنية
 87,502 9,529 8,389 239 79,113 9,290 ترويج وإعالنات
وبدالت حضور اجتماعات أعضاء  مكافآت سنوية 

 2,980,850 3,016,138 - - مجلس اإلدارة ومصروفات ذات صلة
 

3,016,138 2,980,850 
 3,583,971 2,614,294 826,772 547,906 2,757,199 2,066,388 أخرى 

 36,717,611 34,376,519 5,855,144 5,781,016 42,572,755 40,157,535 
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 توزيعات أرباح و فوائد ودخل عموالت .25

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 م2020 م2021 م2020 م2021 م2020 م2021 

       استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
 2,196,585 1,922,484 1,349,497 1,181,821 847,088 740,663 دخل العموالت الخاصة  
 631,619 656,550 378,476 397,922 253,143 258,628 دخل توزيعات أرباح  

       
       نقد وودائع قصيرة األجل 

 4,716,657 3,213,032 4,072,554 2,796,758 644,103 416,274 إيرادات فوائد  

 1,415,565 1,744,334 4,376,501 5,800,527 5,792,066 7,544,861 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  .26

 الزكاة  (أ

 المحمل للسنة 
لة المتعلقة بالمساهمين السعوديين والعناصر األساسية للوعاء الزكوي:  فيما يلي الزكاة الُمحمَّ

 
 م2020  م2021 

   140,000,000   140,000,000 حقوق الملكية 

   118,566,517   119,977,153 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

( 49,580,435) األجل، بالصافي بعد حسم التمويل المتعلق بهاالقيمة الدفترية للموجودات طويلة     (103,396,896 )  

 210,396,718   155,169,621   

   23,880,911   8,578,465 دخل الخاضع للزكاة ال

   179,050,532   218,975,183 الوعاء الزكوي

 

 م2021

  
 م2020

 4,596,805  5,638,068 محمل ومخصص مكون خالل السنة
 

   ات العالقة.إن الفرق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والدخل الخاضع للزكاة نشأ بشكل رئيسي نتيجة التعديالت على بعض التكاليف وفقا لألنظمة ذ
 

 ضريبة الدخل  (ب

 المحمل للسنة 
 تتألف ضريبة الدخل المتعلقة بالمساهمين غير السعوديين مما يلي:

 
 م2020  م2021

 1,937,429  735,297 محمل ومخصص مكون خالل السنة

 
 ٪ سنويا. 20تم تكوين مخصص ضريبة الدخل على أساس الربح الخاضع للضريبة التقديري بنسبة تبلغ 

 
على اللوائح المالية  وتعود الفروق بين النتائج المالية والربح الخاضع للضريبة بشكل رئيسي إلى التعديالت على بعض التكاليف / المطالبات بناًء  

 ذات العالقة. 
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 ( تتمةالزكاة وضريبة الدخل ) .26

 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة  (ج
 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي:

 م2020  م2021 
 16,501,196  19,536,736 في بداية السنة

    مخصص السنة: 
 4,596,805  5,638,068 الزكاة -
 1,937,429  735,297 ضريبة الدخل -

(3,498,694)  )6,604,857(  مدفوع خالل السنة  

 19,536,736  19,305,244 في نهاية السـنة
 

 فيما يلي نسب الملكية للمساهمين المؤسسين:
 

 م2020  م2021 

 70  70 حصة الملكية الخاضعة للزكاة 

 30  30 الملكية الخاضعة لضريبة الدخل حصة 
 

 ربوط الزكاة وضريبة الدخل  (د

بالتزام زكوي وضريبي  2012حتى    2009ديسمبر    31، أصدرت الهيئة الربوط النهائية عن األعوام المنتهية في  م2015في عام   ، مطالبة 
بقيمة   استقطاع  ذلك ضريبة  في  بما  سعودي.  13.79إضافي  هذا  وقدمت    مليون لاير  نتيجة  بأنَّ  وتعتقد  الربوط،  هذه  على  اعتراًضا  اإلدارة 

مليون لاير سعودي )بما في ذلك غرامات التأخير وضريبة    14.9ومع ذلك، فقد دفعت الشركة مبلغًا قدره    االعتراض ستأتي في صالح الشركة.
مليون لاير سعودي لصالح الهيئة من أجل تفادي أي غرامات تأخير إضافية حتى استكمال االعتراض    3.3االستقطاع( كما قدمت ضمانًا بنكيًا بقيمة  

ال السنة  الربوط. خالل  في  المقدم على  للجان الضريبيةم2021ديسمبر    31منتهية  العامة  النهائي من األمانة  القرار  الشركة  تسلمت  اللجنة    -، 
مليون لاير سعودي قابلة لالسترداد من المبلغ اإلضافي المدفوع وقدره    2.1مليون لاير سعودي )  12.78االستئنافية بمبلغ تسوية نهائية قدره  

 ليه، قّدمت الشركة خطاب تسوية إلى الهيئة وهي في انتظار اعتمادها. مليون لاير سعودي(. بناًء ع 14.9
 

مليون لاير    6.2، حيث طلبت الهيئة التزاًما زكويًا وضريبًا إضافيًا بقيمة  م2015حتى    2013تسلَّمت الشركة أيًضا ربًطا مؤقتًا عن األعوام من  
مليون لاير سعودي   6.2غير أنَّ الشركة قد قدمت ضمانًا بنكيًا إضافيًا بقيمة    الربط. هذا وقد قدَّمت اإلدارة أيًضا اعتراًضا على هذا    سعودي.

 لتغطية االلتزام اإلضافي بالكامل ولتتجنب فرض غرامات تأخير. 
 

تزام زكوي  مطالبة بال  م2018حتى    م2016ديسمبر    31، أصدرت الهيئة الربوط النهائية لألعوام المنتهية في  م2020باإلضافة إلى ذلك في عام  
بإلتزام   مليون لاير سعودي.  10.6وضريبي إضافي بمبلغ   قّدمت اإلدارة اعتراًضا على هذه الربوط إلى الهيئة، وأصدرت الهيئة ربطاً معدالً 

وتعتقد   ةمليون لاير سعودي. وقد قدمت اإلدارة اعتراًضا على هذه الربوط إلى األمانة العامة للجان الضريبي  8.5إضافي زكوي وضريبي بمبلغ  
 م 2017و    م2016بإصدار ربط ضريبة استقطاع لعامي    م2020كما قامت الهيئة في عام    بأنَّ نتيجة هذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة.

 قامت اإلدارة بتقديم اعتراًضا على هذه الربوط، وتعتقد بأنَّ نتيجة هذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة.  مليون لاير سعودي. 9.5بمبلغ 
 

مليون لاير سعودي بموجب خطة إعفاء  6.8، قامت الشركة بتسوية التزام ضريبة استقطاع إضافي بمبلغ م2021باإلضافة إلى ذلك، في مارس 
 ضريبي تقضي بالتنازل عن غرامة التأخير إذا ُدفع أصل المبلغ، وستطالب الشركة باسترداد هذا المبلغ إذا جاءت نتيجة القضية لصالحها. 

  
أبريل    30وحصلت على شهادة مخالصة سارية حتى    م2020ديسمبر    31لشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى السنة المنتهية في  قدمت ا
مليون لاير    7.3بالتزامات ضريبة وزكاة إضافية قدرها    م2020وسنة    م2019، أصدرت الهيئة الربوط النهائية لسنة  م2021. خالل سنة  2022

نتيجة هذه االعتراضات ستأتي في صال إلى األمانة العامة للجان الضريبية على هذه الربوط، وتعتقد أنَّ  ح  سعودي. وقدمت اإلدارة اعتراًضا 
 الشركة. 
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 رأس المال  .27
ديسمبر   31مليون سهم )  30ويتألف من    م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    300دفوع  يبلغ رأس المال المصّرح به والُمصَدر والم

 لاير سعودي للسهم الواحد.   10مليون سهم( بقيمة  20مليون لاير سعودي ويتألف من  200: م2020
 

 :م2020و  م2021ديسمبر  31فيما يلي هيكل ملكية الشركة كما في 

 
 

 نسبة الملكية %  

 م2020  م2021  الدولة   المساهم 

 30  30  الواليات المتحدة األمريكية   تشب انترناشيونال هولدينج
 10  20  المملكة العربية السعودية   شركة الخريجي لالستثمار 

 5  5  المملكة العربية السعودية    العقاريةشركة الخريجي 
 5  5  المملكة العربية السعودية   الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات 

 5  -  المملكة العربية السعودية   شركة الخريجي للمقاوالت 
 5  -  المملكة العربية السعودية   شركة الخريجي للتجارة وااللكتروونيات

 40  40  المملكة العربية السعودية   العادييناالفراد 

    100  100 

 
ــنة المنتهية في  ــمبر   31خالل الس ــركة من م2021ديس ــعودي إلى  200، تمت زيادة رأس مال الش ــعودي عن    300مليون لاير س مليون لاير س

ــاهمين في الجمعية العامة غير العادية  ــهمين مملوكين تم اعتمادها من قبل المس ــهم لكل س ــهم منحة من خالل منح عدد واحد س ــدار أس طريق إص
ــ.1442ذو الحجة   4الموافق  م2021يوليو   14المنعقدة بتاريخ   ــملة مبلغ  هـــــــ مليون لاير  100تم تمويل الزيادة في رأس المال من خالل رســ

 سعودي من األرباح المبقاة. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية خالل السنة، وعليه، ُعرضت التغيرات الالزمة في هذه القوائم المالية.
 

 االحتياطي النظامي  .28
٪ من صافي دخل عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي النظامي  20ة تخصيص ما نسبته  وفقًا للنظام األساس للشركة، يتعين على الشرك

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

 ربحية السهم  .29
ح لعدد األسهم   تم تعديل ربحية السهم للسنوات   القائمة خالل السنة.تم إحتساب ربحية السهم للسنة بقسمة صافي دخل السنة على المتوسط المرجَّ

 المقابلة لتعكس تأثير إصدار أسهم المنحة. 
 

 إجمالي األقساط المكتتبة  .30
 م 2021ديسمبر  31

 المجموع  الشركات  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر  أفراد  الفئة 

 62,657,653 42,938,579 5,822,527 2,061,615 1,128,625 10,706,307 مركبات 
ممتلكات وحوادث عامة  

 وأخرى 
 

312,387 
 

1,966,961 
 

6,290,886 
 

7,775,352 
 

211,578,548 
 

227,924,134 

 290,581,787 254,517,127 13,597,879 8,352,501 3,095,586 11,018,694 المجموع 

       
 م 2020ديسمبر  31

 المجموع  الشركات  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر أفراد  الفئة

  51,336,735  33,205,817  7,545,418  3,007,678  1,396,161  6,181,661 مركبات 
ممتلكات وحوادث عامة  

 223,326,318  201,766,985  9,103,351  8,622,036  3,550,879 283,067 وأخرى 

  274,663,053  234,972,802  16,648,769  11,629,714  4,947,040  6,464,728 المجموع 
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 ارتباطات والتزامات محتملة  .31

 فيما يلي ارتباطات الشركة والتزاماتها المحتملة:
 

 م2020  م2021

 9,601,940  9,500,821 خطابات ضمان 

 

 الدعاوى قضائية  (أ

يتعلق بمطالبات حاملي وثائق التأمين. وحيث إنه ال يمكن تعمل الشركة في قطاع التأمين وتتعرض لدعاوي قضائية في سياق األعمال العادي فيما  
هذه الدعاوي  التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع الدعاوى القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل علمي، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل  

 لشركة أو مركزها المالي.)بما في ذلك الدعاوى القضائية( سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج ا
 

 التزامات رأسمالية  (ب

بمبلغ  م2021ديسمبر    31كما في   ببرامج حاسب آلي جديدة  تتعلق  ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  3.55، لدى الشركة التزامات رأسمالية 
 : ال شيء(.م2020

 

 إدارة رأس المال  .32

 وضعت الشركة أهداف للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها ورفع قيمة العائد للمساهمين. 
 

بتقدير حجم االنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة.وتدير الشركة، بصورة منتظمة،   يتم إجراء    متطلبات رأس المال وذلك 
التعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وبُغية المحافظة  

 الشركة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تصدر أسهًما.  على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري
 

اق التي تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية واالمتثال لمتطلبات رأس المال للجهات المنظمة لألسو
مين من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية. ويتألف هيكل رأسمال الشركة من حقوق الملكية  تعمل فيها الشركة مع زيادة العائد إلى المساه 

 العائدة للمساهمين ويشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.  
 

تفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه، تحتفظ ( من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين بال 66وفقًا للتوجيهات التي وضعتها "ساما" في المادة )
 الشركة بهامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لـ "ساما":

 

 مليون لاير سعودي  100الحد األدنى المطلوب لرأس المال بمبلغ  •

 هامش المالءة لألقساط  •

 هامش المالءة للمطالبات  •

٪(. عالوة على ذلك، تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال  181: م2020٪ )184ما نسبته  م2021ديسمبر  31يبلغ هامش المالءة كما في 
 300من رأس مال مدفوع قدره    م2021ديسمبر    31المفروضة من الخارج بتحقيق هامش مالءة قوي. ويتألف هيكل رأسمال الشركة كما في  

:  م2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 22.6بقيمة مليون لاير سعودي وأرباح مستبقاة  40.6مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بقيمة 
مليون لاير   114.2مليون لاير سعودي وأرباح مستبقاة بقيمة    38.5مليون لاير سعودي واحتياطي نظامي بقيمة    200رأس مال مدفوع قدره  

 سعودي( في قائمة المركز المالي. 
 

  بمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المفصح عنها.  وفي رأي مجلس اإلدارة، فإن الشركة قد التزمت التزاًما كاماًل 
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يسيين  تمشيًا مع إجراءات إعداد التقارير الداخلية لدى الشركة، اعتمد مجلس اإلدارة القطاع التشغيلي بصفتهم صانعي القرارات التشغيلية الرئ 
 للقطاعات وتقييم أدائها. لتخصيص الموارد

 
ن قطاعات   ألغراض اإلدارة، تُقسَّم الشركة إلى قطاعات أعمال ُمَصنَّفَة كما يلي: الممتلكات والهندسة والمركبات والحوادث العامة وأخرى. ويتضمَّ

اآلخر. العام  والتأمين  البحري  التأمين  األخرى،  بناًء    التأمين  الذي  األساس  القطاعات  القطاعية وتمثل هذه  الشركة عن معلوماتها  تفصح  عليه 
 الرئيسة.

 
 .م2020ديسمبر  31لم تنشأ تغيُّرات على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياس الربح القطاعي أو الخسارة القطاعية منذ 

 
ُن النتائج القطاعية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمصاريف العمومية   واإلدارية وتوزيعات األرباح والخسائر غير المحققة ال تَتََضمَّ

 . من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة واألرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة واإليرادات األخرى، بالصافي
 

التأمين المدينة، ص  النقد وما في حكمه، وأقساط وذمم  ن الموجودات القطاعية  افي ومطلوب من عمليات المساهمين، دفعات مقدمة،  وال تتضمَّ
إستثمارات وموجودات أخرى، ودائع ألجل، ممتلكات ومعدات، موجودات حق اإلستخدام، موجودات غير ملموسة، الشهرة، وديعة نظامية، ودخل 

 عموالت. وبناء على ذلك، فقد أُْدِرَجت ضمن الموجودات غير الموزعة.
 

ُن المطلوبات القطاعية والفائض المتراكم الحسابات الدائنة والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى وأرصدة إعادة التأمين الدائنة   ال تَتََضمَّ
المنافع ومكافآت نهاية الخدمة وإيرادات العمولة والوديعة النظامية المستَحقة الدفع ومخصص الزكاة وضريبة الدخل واحتياطي إعادة قياس التزام  

 . وبناء على ذلك، فقد أُْدِرَجت ضمن المطلوبات غير الموزعة.المحددة
 
ال يتم إبالغ صانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين عن هذه الموجودات والمطلوبات غير الموزعة حسب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها 

 مركزيًا. 
 

ديسمبر    31اعات الُمبلغ عنها بشأن إجمالي موجودات الشركة ومطلوباتها في فيما يلي المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقط
 وإيراداتها اإلجمالية ومصاريفها وصافي دخلها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ: م2020ديسمبر  31و م2021
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 ( تتمةالقطاعات التشغيلية )

  أخرى  حوادث عامة  مركبات  هندسي  ممتلكات  م2021ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 
مجموع عمليات  

   التأمين
 

 عمليات المساهمين 

 
 

 المجموع 

          الموجودات 
 102,701,355 - 102,701,355  5,476,326 13,395,379 - 23,471,727 60,357,923 حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 

 48,128,358 - 48,128,358  3,441,060 1,850,025 86,142 10,398,685 32,352,446 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 48,309,514 - 48,309,514  2,154,159 9,196,689 1,843,931 8,785,161 26,329,574 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 6,429,477 - 6,429,477  709,275 1,548,647 1,310,832 1,181,383 1,679,340 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 603,648,276 357,620,527 246,027,749       موجودات غير موزعة 

 809,216,980 357,620,527 451,596,453       مجموع الموجودات 

          
          المطلوبات 

 137,001,880 - 137,001,880  8,409,064 21,743,629 17,987,476 25,670,598 63,191,113 أقساط تأمين غير مكتسبة 
 9,130,990 - 9,130,990  446,428 1,204,779 - 2,659,161 4,820,622 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 60,486,403 - 60,486,403  5,344,008 3,902,058 4,050,646 12,896,469 34,293,222 المطالبات القائمة 
 64,178,785 - 64,178,785  2,973,131 13,095,909 8,945,836 10,305,182 28,858,727 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 2,824,722 - 2,824,722  15,456 - 1,072,131 948,394 788,741 إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 5,193,211 - 5,193,211  310,483 827,582 603,414 921,438 2,530,294 احتياطيات فنية أخرى
 173,699,355 25,630,756 148,068,599       مطلوبات غير موزعة  

 452,515,346 25,630,756 426,884,590       مجموع المطلوبات 
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 ( تتمةالقطاعات التشغيلية )

  أخرى  حوادث عامة  مركبات هندسي  ممتلكات  م 2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 
مجموع عمليات 

 التأمين 
 

 عمليات المساهمين

 
 

 المجموع 

          الموجودات 
 100,063,940 - 100,063,940  4,014,634 12,413,060 3,471 26,048,526 57,584,249 حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 

( 122,985) 4,207,939 28,700,742 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  6,064,423 3,008,572  41,858,691 - 41,858,691 
 29,724,574 - 29,724,574  953,597 3,416,815 445,510 4,530,014 20,378,638 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 5,630,498 - 5,630,498  400,592 1,243,541 1,381,053 984,241 1,621,071 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 582,606,119 335,211,718 247,394,401       موجودات غير موزعة 

 759,883,822 335,211,718 424,672,104       الموجودات مجموع 

          
          المطلوبات 

 130,833,967 - 130,833,967  6,225,577 19,740,896 16,790,686 27,430,246 60,646,562 أقساط تأمين غير مكتسبة 
 8,340,689 - 8,340,689  612,160 1,110,087 254 2,765,813 3,852,375 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 51,295,966 - 51,295,966  4,553,568 8,586,767 1,932,036 6,340,505 29,883,090 المطالبات القائمة 
 41,874,437 - 41,874,437  1,783,549 6,848,200 5,961,189 5,166,993 22,114,506 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 5,629,118 - 5,629,118  240,021 309,421 584,385 2,107,546 2,387,745 احتياطي أقساط تأمين إضافية 

 3,882,539 - 3,882,539  233,469 640,641 398,314 479,392 2,130,723 احتياطيات فنية أخرى
 167,908,802 25,230,317 142,678,485       مطلوبات غير موزعة  

 409,765,518 25,230,317 384,535,201       المطلوباتمجموع 

 
 القطاعات الجغرافية

 تقع جميع موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية بإستثناء بعض اإلستثمارات المملوكة في دول مجلس التعاون الخليجي.
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 المجموع  أخرى  حوادث عامة  مركبات  هندسي  ممتلكات  م 2021ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

       اإليرادات 
 290,581,787 26,331,226 51,172,569 62,657,653 28,764,980 121,655,359 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

       يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
( 5,680,283) محلي   (2,604,008 )  - - (643,692 )  (8,927,983 )  
( 107,810,705) أجنبي   (20,540,342 )  (142 )  (28,902,363 )  (15,802,785 )  (173,056,337 )  

( 2,517,400) مصروفات فائض الخسارة   (477,614 )  (907,482 )  (716,666 )  (991,505 )  (5,610,667 )  

 102,986,800 8,893,244 21,553,540 61,750,029 5,143,016 5,646,971 المكتتبة صافي أقساط التأمين  
( 2,544,551) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة   1,759,648 (1,196,790 )  (2,002,733 )  (2,183,487 )  (6,167,913 )  

( 2,576,799) 2,773,674   التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة  (3,471 )  982,319 1,461,692 2,637,415 

 99,456,302 8,171,449 20,533,126 60,549,768 4,325,865 5,876,094 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 25,818,077 3,323,056 2,831,561 298 5,015,992 14,647,170 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 125,274,379 11,494,505 23,364,687 60,550,066 9,341,857 20,523,264 اإليرادات صافي 

         تكاليف ومصروفات االكتتاب
( 18,723,617) إجمالي المطالبات المدفوعة    (4,580,787 )  (40,640,298 )  (14,409,840 )  (10,321,937 )  (88,676,479 )  

( 333,642) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات   (205,500 )  (963,384 )  (18,838 )  (338,355 )  (1,859,719 )  
 44,409,144 8,354,907 13,666,162 233,284 4,146,497 18,008,294 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

( 1,048,965) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة   (639,790 )  (41,370,398 )  (762,516 )  (2,305,385 )  (46,127,054 )  
( 4,410,132) التغيرات في المطالبات القائمة  (6,555,964 )  (2,118,610 )  4,684,709 (790,440 )  (9,190,437 )  

( 4,214,398) 209,127 6,190,746 3,651,704   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  432,488 6,269,667 
( 6,744,221) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  (5,138,189 )  (2,984,647 )  (6,247,709 )  (1,189,582 )  (22,304,348 )  

 18,584,940 1,200,562 5,779,874 1,398,421 4,255,147 5,950,936 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

( 2,600,678) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة    (1,888,050 )  (44,866,107 )  (760,040 )  (2,652,357 )  (52,767,232 )  
( 487,746) 1,159,152 1,599,004 احتياطي أقساط تأمين إضافية    309,421 224,565 2,804,396 

( 399,571) احتياطيات فنية أخرى  (442,046 )  (205,100 )  (186,941 )  (77,014 )  (1,310,672 )  
( 5,616,735) تكاليف اقتناء وثائق تأمين   (1,903,994 )  (4,220,182 )  (3,143,540 )  (1,634,505 )  (16,518,956 )  
( 863,841) مصروفات اكتتاب أخرى   (134,126 )  (3,490,449 )  (379,083 )  (376,019 )  (5,243,518 )  

   مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب
 

(7,881,821 )  
 

(3,209,064 )  
 

(53,269,584 )  
 

(4,160,183 )  
 

(4,515,330 )  
 

(73,035,982 )  

 52,238,397 6,979,175 19,204,504 7,280,482 6,132,793 12,641,443 صافي دخل االكتتاب 
       

      )مصروفات(/ دخل تشغيل آخر 
 789,398      تحصيلها رد ديون مشكوك في 

( 42,572,755)      مصروفات عمومية وإدارية   
 5,792,066     توزيعات أرباح و فوائد ودخل عموالت 

 7,099     أرباح محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 
( 1,865,714)       خسارة غير محققة من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  

 928,503      إيرادات أخرى، بالصافي 

( 36,921,403)      مجموع المصروفات األخرى   

 15,316,994      الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
( 1,781,366)      الدخل العائد إلى عمليات التأمين   

 13,535,628    الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
( 5,638,068)      زكاة ُمحّملة  

( 735,297)      ضريبة دخل ُمحّملة  

 7,162,263      صافي الدخل العائد إلى المساهمين  
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 )المبالغ الُمدرجة باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

- 54  - 

 ( تتمةمعلومات القطاعات ) .33

 المجموع  أخرى  حوادث عامة  مركبات هندسي  ممتلكات  م2020ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

       اإليرادات 
 274,663,053 24,762,713 44,984,181 51,336,735 41,352,241 112,227,183 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

       يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
( 5,310,497) محلي   (1,917,476 )  (79,586 )  (57,004 )  (671,881 )  (8,036,444 )  
( 98,716,235) أجنبي   (36,078,775 )  (8,459 )  (23,619,635 )  (14,773,729 )  (173,196,833 )  

( 1,443,126) مصروفات فائض الخسارة   (319,874 )  (795,960 )  (570,042 )  (961,826 )  (4,090,828 )  

   89,338,948  8,355,277   20,737,500   50,452,730  3,036,116 6,757,325 صافي أقساط التأمين المكتتبة
( 14,505,647) التغير في أقساط تأمين غير مكتسبة   (15,708,276 )  (880,607 )  702,423  586,101  (29,806,006 )  

( 2,383,433)   15,824,329 13,550,790   التغير في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة  (449,544 )  (675,081 )  25,867,061   

   85,400,003  8,266,297   20,990,379   47,188,690  3,152,169 5,802,468 التأمين المكتسبة صافي أقساط 
   22,967,031  2,843,695  2,405,291  1,594,784  4,654,569 11,468,692 إيرادات عموالت اعادة تأمين 

   108,367,034   11,109,992   23,395,670   48,783,474  7,806,738 17,271,160 صافي اإليرادات 

         تكاليف ومصروفات االكتتاب
( 7,175,895) إجمالي المطالبات المدفوعة    (2,396,592 )  (25,086,623 )  (1,257,618 )  (3,559,337 )  (39,476,065 )  

( 274,648) مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات   (284,440 )  (1,349,503 )  (619,934 )  (254,468 )  (2,782,993 )  
 13,826,139 1,900,003 879,270 1,964,653 2,256,241 6,825,972 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

( 624,571) صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة   (424,791 )  (24,471,473 )  (998,282 )  (1,913,802 )  (28,432,919 )  
( 2,533,579) المطالبات القائمةالتغيرات في    (3,017,291 )  3,420,328 2,080,504 (2,243,309 )  (2,293,347 )  

( 1,065,157) 1,657,121 2,532,632   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  (293,787 )  1,860,644 4,691,453 
 16,393,270 4,674,380 1,042,973 5,760,927 623,266 4,291,724 تغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

( 3,797,226) التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  (585,033 )  (905,491 )  (1,052,824 )  (2,564,461 )  (8,905,035 )  

 صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة  
(131,020 )  (1,746,728 )  (17,260,866 )  778,584 (186,548 )  (18,546,578 )  

( 2,107,546) 598,493 احتياطي أقساط تأمين إضافية    (481,978 )  (309,421 )  (240,021 )  (2,540,473 )  
( 1,228,901) احتياطيات فنية أخرى  (323,942 )  (123,373 )  (343,083 )  (62,176 )  (2,081,475 )  

( 5,210,119) تكاليف اقتناء وثائق تأمين   (1,511,113 )  (4,393,694 )  (3,225,129 )  (1,641,867 )  (15,981,922 )  
( 1,063,364) مصروفات اكتتاب أخرى   (520,534 )  (1,348,413 )  (515,699 )  (446,502 )  (3,894,512 )  

 
  ومصروفات االكتتابمجموع تكاليف 

 
(7,034,911 )  

 
(6,209,863 )  

 
(23,608,324 )  

 
(3,614,748 )  

 
(2,577,114 )  

 
(43,044,960 )  

 
   65,322,074  8,532,878   19,780,922   25,175,150  1,596,875 10,236,249 صافي دخل االكتتاب

       )مصروفات(/ إيرادات أخرى 
 2,469,910      مشكوك في تحصيلهامخصص االنخفاض في قيمة ديون 

( 40,157,535)      مصروفات عمومية وإدارية   
 7,544,861     توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت 

( 233,898)      خسائر محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  
 1,689,319       المتاجرةأرباح غير محققة من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض 

 4,169,439      إيرادات أخرى، بالصافي 

( 24,517,904)      مجموع المصروفات األخرى   

 40,804,170      الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
( 3,981,949)      الدخل العائد إلى عمليات التأمين   

 36,822,221    وضريبة الدخل الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة 
( 4,596,805)      زكاة ُمحّملة  

( 1,937,429)      ضريبة دخل ُمحّملة  

 30,287,987      صافي الدخل العائد إلى المساهمين 
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المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  تعرف القيمة العادلة بأنها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة متكافئة بين  
 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: 

 
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو  -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -

 
تأمين ييم أن النقد واألرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة من حاملي وثائق التأمين / الوسطاء / التأمين / شركات إعادة القامت اإلدارة بتق

بسبب آجال االستحقاق والجهات ذات العالقة والذمم الدائنة وأرصدة إعادة التأمين المستحقة والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير  
 قصيرة األجل لهذه األدوات. 

 
 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة 

 تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

   للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن 1المستوى 
 

ق  : األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم فنية أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وف2المستوى  
 بيانات سوق قابلة لالطالع عليها.

 
 التها الهامة وفق بيانات سوق قابلة لالطالع عليها.: طرق تقييم فنية لم يتم تحديد أي من مدخ3المستوى 

 
 .3والمستوى  2والمستوى  1خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

 
لمالية التي يتم ألدوات ايوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة ل
إذا كانت القيمة الدفترية قياسها بالقيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة  

 تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة:
 

 
 األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

 
 

   م2021ديسمبر  31

 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  محتفظ بها بغرض المتاجرة استثمارات

 39,755,154  -  2,164,312  37,590,842  39,755,154 عمليات التأمين
 62,395,524  -  2,807,688  59,587,836  62,395,524 عمليات المساهمين 

 102,150,678  97,178,678  4,972,000  -  102,150,678 

 
  األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

 م 2020ديسمبر  31

 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية محتفظ بها بغرض المتاجرة استثمارات

 40,105,314  -   2,157,349  37,947,965  40,105,314 عمليات التأمين

 61,536,115  -   2,798,651  58,737,464  61,536,115 عمليات المساهمين 

 101,641,429  96,685,429  4,956,000   -  101,641,429 

 
بمبلغ   للبيع  استثمارات متاحة  بالقيمة العادلة أيضاً  تُقاس  المالية التي  مليون لاير سعودي(   1.93م:  2020سعودي )مليون لاير    1.93تشمل األدوات 

 مصنفة في المستوى الثالث لألدوات المالية.
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 حوكمة مخاطر   (أ

حالي لتحقيق تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة،والتي تستخدم الهيكل التنظيمي ال
رة وقبول المخاطر األهداف االستراتيجية. وتتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المقبولة والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدا

مالت األجنبية، أسعار العموالت، والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخـاطر التأمين، إعادة التأمين، المتطلبات النظامية، االئتمان، السيولة، الع
 السوق والمخاطر التشغيلية.  مخاطر

 
 هيكل إدارة المخاطر 

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

 مجلس اإلدارة  
اإلدارة من خال  يشرف عليها مجلس  التي  المركزية  الرقابة  بمثابة  المخاطر  اإلستراتيجيات تعتبر حوكمة  الالزمة على  التوجيهات والموافقات  تقديم  ل 

 والسياسات من أجل تحقيق األهداف المحددة للشركة. 
 

 لجنة إدارة المخاطر 
المؤسسة  لدى الشركة لجنة إدارة مخاطر. تجتمع اللجنة الستعراض تقارير مدير المخاطر لتقديم المشورة والتوصيات بشأن إدارة المخاطر على مستوى  

ارة المخاطر إلى مجلس اإلدارة. تتم إدارة مخاطر كل قطاع من قبل المديرين المباشرين ورؤساء األقسام المعنيين. تواصل الشركة تطوير قدرتها على إد
تتضمن عناصر هذا   لضمان وجود إطار فعال لدعم إدارة جميع أنواع المخاطر في الوقت الحالي وفي المستقبل بموجب القواعد واللوائح التنفيذية لساما.

 اإلطار التحديد والتقييم المنتظم للمخاطر والضوابط الرئيسية باإلضافة إلى تحديد واضح للمخاطر والضوابط.
 

 اإلدارة العليا 
 قبول المخاطر. اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن 

 
 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

لتزام الشركة بهذه  يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنوياً من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومدى ا
 األحكام مع اإلدارة العليا واإلبالغ عن نتائجها وتوصياتها مباشرة إلى لجنة المراجعة. اإلجراءات. تقوم إداؤة المراجعة الداخلية بمناقشة نتائج كافة 

 
 لفرص.إن الهدف الرئيسي إلطار إدارة المخاطر المالية للشركة هو حماية الشركة من أحداث تعرقل تحقيق أهداف مالية بما في ذلك عدم استغالل ا

 
 والطرق المتبعة لتقليل هذه المخاطر بواسطة اإلدارة هو كما يلي:إن ملخص المخاطر التي تواجهها الشركة 

 
 مخاطر التأمين  (ب

  ، فإن هذا الخطر إن المخاطر بموجب عقد التأمين هو احتمال وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة. وبحكم طبيعة عقد التأمين
ل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في وقوع الحوادث المؤمن عليها وخطورة المطالبات عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. تتمث 

راً  المبلغ عنها. يتحسن وضع مخاطر الشركة من خالل تنويع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من العقود حيث أن المحافظ المتنوعة تكون أقل تأث 
 محفظة واألحداث غير المتوقعة. في أي جزء من ال بالتغيرات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 مة سعودية( )شركة مساه
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

- 57  - 

 (تتمةإدارة المخاطر ) .35

 (تتمةمخاطر التأمين ) (ب

 ن التوقعات. إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها، تختلف ع
تكرار المطالبات وجسامة مبالغ المطالبات والمنافع المدفوعة والمستجدات الالحقة لمطالبات طويلة األجل. ولهذا، فإن هدف ويمكن أن يحدث ذلك بسبب  

ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. ينظم االكتتاب وسياسات االستبقاء واالجراءات والحدود وصالحيات االكتتاب الواضحة   الشركة هو
ظام ويتم من هو المسؤول المصرح له إبرام عقود التأمين وإعادة التامين بأي شروط والخاضع للمساءلة عنه. يتم فحص االلتزام بهذه التوجيهات بانت بدقة 

أي تأخير في توجيهات    التفاعل ضروريًا مع التدابير المناسبة التي يتم عكسها دون  مراقبة التطورات في السوق العالمية واإلقليمية والمحلية عن كثب، وكان
 االكتتاب، إذا لزم األمر.

 
ها شركة تأمين رئيسية، يستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، إال أنها ال تفي بالتزاماتها بصفت 

 المسند إلى الحد الذي قد ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب ترتيبات   وبالتالي، يظل التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بإعادة التأمين
 والتي يتم فحصها   إعادة التأمين هذه. تحد الشركة من مخاطر االئتمان من خالل إبرام ترتيبات إعادة تأمين مع معيدي التأمين ذات تصنيفات ائتمانية جيدة،

الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين على أساس سنوي من خالل فحص القوة المالية قبل إبرام أي عقد. تم التحكم في مخاطر   على أساس منتظم. يتم النظر في
إذا لزم االحتياطي من خالل المراقبة المستمرة لمخصصات مطالبات التأمين التي تم تقديمها ولكن لم يتم تسويتها بعد وعن طريق تعديل المخصصات،  

 إيداعات عقود إعادة التأمين بحيث ال تعتمد الشركة على معيد تأمين واحد أو عقد إعادة تأمين. األمر.تتنوع
 

 اإللتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين  (1

بلغ عنها،ويتضمن يتعلق المصدر الرئيسي للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ قائمة المركز المالي بتقييم المطالبات القائمة، سواء المبلغ عنها أم غير الم
 تتمة لمستقبلية للشركة سوف  تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة. علما بأن االفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطوير المطالبات ا

تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبات وع يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط  لخبرة تطوير المطالبات السابقة.  مشابهاً  وامل تضخم  نمطاً 
جاهات السابقة في المستقبل على سبيل المثال: حدث  المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم تطبيق االت 

روط السياسة لمرة واحدة التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية وأيضا العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وش
لخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. وإجراءات معالجة المطالبات. وكذلك يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير العوامل ا

عقود التأمين. تستند يتعين على اإلدارة إبداء قدر كبير من الحكم عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب  
ت متفاوتة وربما كبيرة من الحكم وعدم التأكد، وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن تقديرات اإلدراة  هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات تتضمن درجا

في المستقبل على   مما يترتب على ذلك إجراء تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة. يتم استخدام أحكام نوعية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة
واحدة التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية. وكذلك يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير  سبيل المثال: حدث لمرة  

نهائية المتوقعة  العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. على وجه الخصوص، يجب إبداء التقديرات بشأن التكلفة ال
 يخ قائمة المركز المالي. للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي وكذلك التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بعد بتار

 
المطالبات النهائية المقدرة. ترتبط  لدى الشركة محفظة تأمين كبيرة نتج عنها أنماط تطوير مطالبات مستقرة وهو ما يقلل نسبيًا من مخاطر التقلبات في  

خالل إجراء طبيعة األعمال محدودة األثر بارتفاع درجة االتساق في تقديرات االحتياطي. تراجع الشركة باستمرار مدى كفاية احتياطيات المطالبات من  
ضافة إلى ذلك، يقوم الخبير االكتواري الخارجي بتشغيل نماذج  تحليل الفحص التاريخي وتقييم كفاية البيانات ومراقبة تراكم المطالبات وأنماط التسوية. باإل

 تقييم مستقلة بعد إجراء التسوية الالزمة مع القوائم المالية للتحقق من كفاية االحتياطي. 
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 عملية اتخاذ قرار بشأن االفتراضات   (2

  المستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي المطالبات تحت التسوية إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر ترجيحا أو المتوقعة. إنتهدف العملية  
م تقييم كل مطالبة  عنها أمر بالغ الصعوبة. يت   طبيعة النشاط تجعل التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ

اريخية عن حجم تم اإلخطار بها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المقيميين واألدلة الت 
دير المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها عموماً المطالبات المماثلة. تتم مراجعة تقديرات كل حالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة. يخضع تق

مطالبة متاحاً. إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات المبلغ عنها بالفعل للشركة، وفي هذه الحالة تكون المعلومات عن حدث ال
 صيل برامج إعادة التأمين.  تأخذ إجراءات التقدير في االعتبار نمط التبليغ عن المطالبات السابقة وتفا 

 
لسلسلة وطريقة يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات تحت التسوية باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات االكتوارية القياسية، مثل طريقة سلم ا

قة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض  برونهويتر فيرجسون. يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة الساب 
ة ومتوسط التكلفة تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبد

يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي   الخسارة المتوقعة.لكل مطالبة وأعداد المطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب  
عادة ما يتم   ال يمكن أيضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة.  عن طريق سنوات الحوادث، ولكن

بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل    إما عن طريق حجزها  التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل
 في معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات.   إظهار تطورها المستقبلي.

يتم استخدام    فتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات.وبدال من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك اال
واحدة، والتغيرات   األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يتم فيه عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل )على سبيل المثال، إظهار الحادث لمرة

المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات القضائية،    ة مثل السلوكيات العامة تجاهفي عوامل خارجية أو سوقي 
السياسة وإجراءات التعامل مع المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات   وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وخصائص

 لتي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التأكد المعنية.ا
 
تبار تم تحديد مطلوبات أقساط التأمين بحيث يكون إجمالي مخصصات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط في نتيجة اخ

ائمة تاريخ المطلوبات( كافياً للوفاء بالمطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في الوثائق غير المنتهية كما في قكفاية  
الفترة المنتهية في العقود  الخبرة المكتسبة خالل    قائمة المركز المالي. يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات بناًء على

 وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة. 
 

 تكرار وجسامة المطالبات   (3

اطر، وأعمال  يمكن أن يتأثر تكرار وجسامة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية، والفيضانات، واالضطرابات البيئية واالقتصادية، وتركز المخ
تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله. حددت الشركة مخاطرها من خالل فرض أقصى مبالغ للمطالبة    المدني وما إلى ذلك.الشغب  

لفيضانات(. الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن ا  على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين للحد من التعرض لألحداث
تقرره اإلدارة.  إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على رغبة الشركة في تقبل المخاطرة وفقاً لما

بأعمال التأمين بشكل رئيسي في    قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى. تقوم الشركة
يلة األمد، بشكل عام  قطاع الممتلكات والهندسة والمركبات والحوادث العامة والتأمين البحري. تعتبر فئات التأمين هذه، باستثناء وثائق التأمين الهندسية طو

 منية قصيرة. ويقلل هذا من مخاطر التأمين.بمثابة عقود تأمين سنوية حيث يتم عادة اإلبالغ عن المطالبات وتسويتها في غضون فترة ز
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  ( ممتلكات1) 
الناجمة المتعلقة بها، بالرجوع إلى تتم عقود التأمين على الممتلكات، التي يكون الخطر الرئيسي فيها متمثالً في األضرار الناتجة عن الحريق واألخطار  

والوقت المستغرق    قيمة االستبدال أو على أساس التعويض مع القيم المناسبة للفائدة المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء أو إصالح الممتلكات المتضررة
 ة التي تؤثر على مستوى المطالبات.إلعادة العمليات إلى وضعها السابق للخسارة في حالة توقف األعمال من العوامل الرئيسي 

 
 وفيما يتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، يتم تغطيتها من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبية وغير النسبية.  

 
 هندسي  (2)

ينات الماكيشمل التأمين الهندسي وثائق التأمين طويلة األمد ضد جميع مخاطر اإلنشاءات والتأمين ضد جميع مخاطر المقاولين ووثائق سنوية ضد تعطل  
وثائق التأمين طويلة األمد ضد   وجميع مخاطر اآلالت وتأمين المعالجة اإللكترونية للبيانات وفساد المخزون وانقطاع األعمال المرتبط بتعطل الماكينات.

اختيار يعد  بالكامل.  المشروع  فترة  تغطي مشروعات متعددة خالل  المقاولين  المخاطر والتأمين    جميع مخاطر اإلنشاءات والتأمين ضد جميع مخاطر 
   المناسب معايير هذا القطاع المربح. وتُغطَّي بصورة كبيرة من خالل اتفاقيات هندسية تناسبية وغير تناسبية.

 
 مركبات  (3)

كات الطرف فيما يتعلق بالتأمين على المركبات، تتمثل عناصر المخاطر الرئيسة في المطالبات الناشئة عن المركبات المؤمنة والضرر الذي يلحق بممتل
 الغير. كما أن التعويضات المتعلقة بالوفاة تتم حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.  

 
 عن طريق اتفاقيات فائض الخسارة لكل حادث والتي تغطي أيًضا تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد.وتُغطَّي هذه المخاطر 

 
 الحوادث العامة  (4)

الع الثالث  الطرف  ومسؤولية  والسفر  العمال  وتعويضات  الشخصية  والحوادث  المال  فقدان  مثل  الحوادث  على  التأمين  من  متنوعة  لفئات  امة يُكتَتب 
 هنية. ويُعَدُّ حجم الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيس الذي يؤثر على مستوى المطالبات.والتعويضات الم

 
 التأمين البحري (5) 

ن عليها أو التلف في هيكل السفينة بسبب الحوادث الم  ختلفة مما يؤدى إلى يُعَدُّ العنصر الرئيس للمخاطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف ُشحنة ُمؤمَّ
   للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية. ويُعَدُّ حجم الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيس الذي يؤثر على مستوى المطالبات. مطالبات

 
 وتبرم اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبي وغير النسبي. 

 
 تركز مخاطر التأمين   (4

ها لالكتتاب، يتركز التعرض لمخاطر التأمين المتعلقة بحاملي وثائق التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، من خالل استراتيجيت 
بشكل متناسب عبر جميع المناطق في المملكة تضمن الشركة تنوع المحفظة بشكل جيد وعدم تركيزها داخل عدد قليل من كبار العمالء. تنتشر أعمالها  

ال تتركز محفظة التأمين في مستوى معين من المزايا )والخصومات المختلفة،   العربية السعودية، وتستهدف الشركة أعمال الشركات وأعمال األفراد.
 والحدود السنوية والحدود الفرعية(.
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مدفوعات الفعلية عن تعتقد الشركة أن مبالغ المطالبات القائمة بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافية. ومع ذلك، فهذه المبالغ غير مؤكدة وقد تتكون ال 
ممكن تحديد حساسية إلتزامات المطالبات المدرجة في القوائم المالية. يتم تحديد الحساسية إللتزامات مطالبات التأمين لالفتراضات المختلفة. لم يكن من ال

 متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير. 
 

 بعد خصم إعادة التأمين، سيؤثر على صافي دخل التأمين على النحو التالي: ٪ في نسبة المطالبات،5إن التغير المفترض بنسبة 
 

 م2020 م2021 

 927,328 2,638,362 ٪5أثر التغير في متوسط المطالبة بنسبة  

 

 مخاطر إعادة التأمين  (ج

العادية، في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة من أجل تقليل التعرض المالي الناتج عن المطالبات الكبيرة، تدخل الشركة، في سياق أعمالها  
 التأمين. 

 
لتأمين التابعة لتقليل تعرضها لخسائر جوهرية من أن معيدي التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة ا

 افية المماثلة أو األنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين.لها وتراقب تركيزات مخاطر االئتمان الناشئة عن المناطق الجغر
 

معايير على النحو  تم اختيار معيدي التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين. ويمكن تلخيص ال
 التالي: 

" أو ما BBBالمقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل "ستاندرد آند بورز" التي ال تقل عن " الحد األدنى من التصنيف االئتماني   -
 يعادلها 

 سمعة بعض شركات إعادة التأمين -
 عالقة العمل الحالية أو السابقة مع معيدي التأمين.  -

 
ى األداء التاريخي لشركات إعادة التأمين، حيثما ينطبق ذلك، بدقة من قبل  عالوة على ذلك، تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والفنية باإلضافة إل

 31تأمين. كما في  الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة عليها إلجراء أعمال إعادة ال
دة إعادة التأمين. إن عقود إعادة التأمين الممنوحة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي  ، ال يوجد تركز جوهري ألرص م2020و    م2021ديسمبر  

ين في الوفاء وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولة عن جزء من المطالبات غير المسددة المعاد تأمينها إلى الحد الذي يعجز فيه معيد التأم
 دة التأمين.  بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعا

 
 مخاطر السوق  (د

تتكون مخاطر   مخاطر السوق هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
ي السوق )مخاطر أسعار الفائدة( وأسعار السوق  السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العمالت( وأسعار الفائدة ف 

 )مخاطر األسعار(. 
 

اإلدارة يتأكد مجلس إدارة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات آمنة ومتسقة مع رأس المال المتاح. بينما يعطي مجلس  
خاطر السوق هي بشكل أساسي مسؤولية فريق لجنة االستثمار. يقوم الفريق بإعداد  توجيهات وأهداف إستراتيجية، فإن وظيفة إدارة المخاطر المتعلقة بم 

المناسب  توقعات توضح آثار التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم الحد من هذه المخاطر من خالل االختيار  
بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة العوامل الرئيسية لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم  

 التي تؤثر على تحركات سوق األسهم والسندات، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.
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 العمالت مخاطر 
مالها العادية تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتعرض الشركة في سياق أع

ف اللاير السعودي والدوالر  لمخاطر العمالت األجنبية نتيجة التغير في أسعار صرف تلك العمالت. ولم تقم الشركة بإجراء معامالت هامة بعمالت بخال
 ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت على نحو جوهري وذلك ألن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.  األمريكي خالل السنة.

 
 مخاطر أسعار العموالت 

المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت في تتمثل مخاطر أسعار العموالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات  
ة بعمولة ثابتة تعرض  السوق. تعرض األدوات المالية ذات األسعار العائمة الشركة لمخاطر أسعار العمولة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالي 

 .الشركة لمخاطر القيمة العادلة للعمولة 
 

ض الشركة لمخاطر أسعار العموالت على بعض الودائع القصيرة األجل والودائع ألجل واالستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة واال  ستثمارات وتتعرَّ
 المتاحة للبيع. وتعمل الشركة على الحد من مخاطر أسعار العمولة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولة.

 
 ة قائمة الدخل الشامل للمساهمين إلى التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى. يوضح الجدول أدناه حساسي 

 
المو  أساس  للسنة وذلك على  الشركة  دخل  الفائدة على  أسعار  في  المفترضة  التغيرات  تأثير  في  للمساهمين  الشامل  الدخل  قائمة  جودات  تتمثل حساسية 

 ديسمبر:  31كما في  الية المحتفظ بهاوالمطلوبات الم
 األثر على قائمة الدخل  التغير في نقاط األساس  

 ±669,185 ±25 م2021

 ±643,783 ±25 م2020

 
 مخاطر أسعار السوق 

نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك  إن مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية  
مصدرة لها أو  الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة ال

الشركة على الحد من مخاطر أسعار السوق من خالل االحتفاظ    بأي عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق. وتعمل
 ار السوق. بمحافظ استثمارية متنوعة وبمراقبة التطورات التي تطرأ على األسهم المتداولة في السوق. والشركة ليس لديها مخاطر جوهرية متعلقة بأسع

 
 مخاطر أسعار األسهم 

وفيما يلي التأثير    تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التغيرات التي تطرأ على القيم العادلة الستثمارات األسهم. وتدير لجنة االستثمارات مخاطر أسعار األسهم.
ًرا للتغيُّر المحتمل المعقول في نظ م2021ديسمبر  31على قائمة الدخل نتيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها بغرض الُمتاَجرة كما في 

 أسعار األسهم، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:
 م2020  م2021 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  التغيرات في أسعار األسهم 
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين
+5 1,987,758 3,216,380 - 2,005,266 3,173,410 

-5 (1,987,758 )  (3,216,380 )   (2,005,266)  (3,173,410)  
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 مخاطر االئتمان  (ه

وبالنسبة لكافة فئات الموجودات   تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر.
 للشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. المالية المملوكة 

 
 فيما يلي بيان بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:

 

يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة مراقبة االئتمان الخاصة بالشركة ومراقبة الذمم تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما   •
  المدينة القائمة على أساس مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة. تقدر اإلدارة مخصصات انخفاض القيمة المحددة في حالة من 

قوم الشركة أيًضا بتكوين مخصص إضافي للمحفظة، يتم تقديره على أساس جماعي، بناًء خالل أساس الحالة. باإلضافة إلى المخصصات المحددة، ت 
تبرم الشركة فقط في عقود التأمين وإعادة التأمين مع أطراف ثالثة معتمدة وذات جدارة ائتمانية.    على لمحة العمرية لذمم أقساط التأمين المدينة.

ين تود التعامل معهم على أساس االئتمان للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية. باإلضافة إلى  وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذ
 ذلك، تتم مراقبة الذمم المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين على أساس مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة. 

 رة االستثمار وذلك طبقاً للسياسة االستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار.تُدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادا •

نيفات فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وتص  •
 ائتمانية جيدة. 

 االئتمان داخل الشركة. ال يوجد تركز هام لمخاطر  •
 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي: 
 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 م2020 م 2021 م2020 م 2021 م2020 م 2021 

 135,793,642 186,043,885 96,529,223 148,776,635 39,264,419 37,267,250 في حكمه  نقد وما
 124,348,532 57,236,755 99,015,022 57,236,755 25,333,510 - ودائع ألجل 

 134,980,791 151,583,164 - - 134,980,791 151,583,164 أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة، بالصافي
 101,641,429 102,150,678 61,536,115 62,395,524 40,105,314 39,755,154 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 1,932,078 1,932,078 1,932,078 1,932,078 - - استثمارات متاحة للبيع

 41,858,691 48,128,358 - - 41,858,691 48,128,358 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 13,139,071 13,220,521 9,864,429 10,754,264 3,274,642 2,466,257 موجودات أخرى 

 20,000,000 30,000,000 20,000,000 30,000,000 - - وديعة نظامية
 2,216,249 2,406,669 2,216,249 2,406,669 - - إيراد مستحق من وديعة نظامية

 279,200,183 284,817,367 313,501,925 291,093,116 592,702,108 575,910,483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 مة سعودية( )شركة مساه
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

- 63  - 

 (تتمةإدارة المخاطر ) .35
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قابلة.  يعرض الجدول أدناه معلومات بشأن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل تصنيف الموجودات وفقًا للتصنيف االئتماني للشركة لألطراف الم
تتمتع بمكانة ائتمانية جيدة من   ز( و / أو )وفقًا لمعايير وكالة ستاندرد آند بور   -BBBإلى    AAAتشير تصنيفات درجة االستثمار إلى الشركات التي 

AAAT   إلىBaa3 .وفقًا لوكالة موديز(. التصنيفات التي تقل عن الحد المذكور أو غير مصنفة تعّد غير مصنفة( 
 

 م2020 م2021 م2020 م2021 

 

 الدرجة االستثمارية 

 
 غير مصنف 

 
 

 - - 135,793,642 186,043,885 في حكمه  نقد وما
 134,980,791 151,583,164 - - أقساط تأمين مدينة، بالصافي 

 - - 41,858,691 48,128,358 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 - - 103,573,507 104,082,756 استثمارات 
 - - 124,348,532 57,236,755 ودائع ألجل 

 41,782 214,421 13,097,289 13,006,100 ذمم مدينة أخرى 

 - - 20,000,000 30,000,000 وديعة نظامية 
 - - 2,216,249 2,406,669 إيراد مستحق من وديعة نظامية 

 440,904,523 440,887,910 151,797,585 135,022,573 

 
 مخاطر السيولة 

السيولة من عدم تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية. وقد تنشأ مخاطر  
ة بالتأكد من توفر السيولة بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارعلى تحصيل قيمة أصل مالي القدرة  

بها بغرض    الكافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها. يستثمر جزء كبير من أموال الشركة في ودائع ألجل واستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ
 المتاجرة. 

 
 آجال االستحقاق 

بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة   يلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة
 المتبقية: 

 

  واحدة   حتى سنة م2021
 أكثر من 

 المجموع   سنة واحدة 

      الموجودات المالية لعمليات التأمين 
 37,267,250  -  37,267,250 في حكمه  نقد وما

 39,755,154  -  39,755,154 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 
 151,583,164  -  151,583,164 أقساط تأمين وذمم إعادة تأمين مدينة 

 48,128,358  -  48,128,358 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 48,309,514  -  48,309,514 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 2,466,257  -  2,466,257 موجودات أخرى 

 327,509,697  -  327,509,697 
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 واحدة  حتى سنة م2020
 
 

 أكثر من
 المجموع   سنة واحدة 

  الموجودات المالية لعمليات التأمين 
 39,264,419  -  39,264,419 في حكمه  نقد وما

 25,333,510  -  25,333,510 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 
 40,105,314  -  40,105,314 أقساط تأمين وذمم إعادة تأمين مدينة 

 134,980,791  11,471,556  123,509,235 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 41,858,691  -  41,858,691 مبلغ عنها حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير 

 3,274,642  -  3,274,642 موجودات أخرى 

  273,345,811  11,471,556   284,817,367 

      
 م2021 الموجودات المالية للمساهمين 

 148,776,635  -  148,776,635 في حكمه  نقد وما
 57,236,755  -  57,236,755 ودائع ألجل 

 1,932,078  -  1,932,078 استثمارات متاحة للبيع 
 62,395,524  -  62,395,524 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

 10,754,264  -  10,754,264 موجودات أخرى 

 30,000,000  -  30,000,000 وديعة نظامية 

 2,406,669  -  2,406,669 إيراد مستحق من وديعة نظامية 

 313,501,925  -  313,501,925 

      
 م2020 الموجودات المالية للمساهمين 

 96,529,223  -  96,529,223 في حكمه  نقد وما
 99,015,022  -  99,015,022 ودائع ألجل 

 1,932,078  -  1,932,078 استثمارات متاحة للبيع 
 61,536,115  -  61,536,115 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

 9,864,429  -  9,864,429 موجودات أخرى 
 20,000,000  -  20,000,000 وديعة نظامية 

 2,216,249  -  2,216,249 إيراد مستحق من وديعة نظامية 

 291,093,116  -  291,093,116  

   
 م2021 المطلوبات المالية لعمليات التأمين 

 60,486,403  -  60,486,403 إجمالي المطالبات القائمة  
 64,178,785  -  64,178,785 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  

 85,044,497  -  85,044,497 أرصدة معيدي تأمين دائنة
 41,043,098  -  41,043,098 ذمم دائنة

 8,832,716  -  8,832,716 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 
 2,180,026  -  2,180,026 فائض توزيع مستحق  

 261,765,525  -  261,765,525 

      
  المطلوبات المالية للمساهمين 

 3,918,843  -  3,918,843 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 

 2,406,669  -  2,406,669 دخل عموالت مستحقة دائنة 

 6,325,512  -  6,325,512 
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   م2020   

  واحدة  حتى سنة 
 أكثر من

 المجموع   سنة واحدة 

   المطلوبات المالية لعمليات التأمين 
 51,295,966  -  51,295,966 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 41,874,437  -  41,874,437 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  

 86,038,909  -  86,038,909 أرصدة معيدي تأمين دائنة
 24,539,616  -  24,539,616 ذمم دائنة

 16,639,138  -  16,639,138 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 
 5,005,180  -  5,005,180 فائض توزيع مستحق  

 225,393,246  -  225,393,246 

      المطلوبات المالية للمساهمين 
 3,477,332  -  3,477,332 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 

 2,216,249  -  2,216,249 دخل عموالت مستحقة دائنة 

 5,693,581  -  5,693,581 

 
 هيكل السيولة 

 المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وجميعها مستحقة السداد وفقًا لألساس المذكور أعاله.ال يوجد مطلوبات مالية بتاريخ قائمة المركز 
 

 مخاطر التشغيل  (و

وجيا والبنية  تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة كبيرة من األسباب المرتبطة باإلجراءات والتكنول
االئت التحت  الناشئة من عوامل خارجية غير مخاطر  للشركة، وكذلك  الخدمات  لدى مقدمي  أو خارجيًا  بالشركة  داخليًا  الشركة  تدعم عمليات  التي  مان ية 

ات. وتنشأ مخاطر ارومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات النظامية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموًما لسلوكيات إدارة االستثم
 التشغيل من جميع أنشطة الشركة. 

 
تحقيق   بسمعتها مع  تلحق  التي  المالية واألضرار  الخسائر  الحد من  بين  التوازن  تحقيق  التشغيل من أجل  إدارة مخاطر  في  الشركة  هدفها  يتمثل هدف 

ير وتطبيق الضوابط ورقابة مخاطر التشغيل على عاتق مجلس االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين. وتقع المسؤولية الرئيسية بشأن تطو
 اإلدارة. وتشمل هذه المسؤولية إجراءات الرقابة والضوابط في النقاط التالية:

 
 متطلبات الفصل المناسب للواجبات بين المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة، -
 متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت، -
 للمتطلبات النظامية والقانونية األخرى. االمتثال  -
 توثيق الضوابط واإلجراءات، -
 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ومدى كفاية الضوابط وإجراءات التعامل مع المخاطر التي يتم تحديدها،  -
 المعايير األخالقية والتجارية، و  -
 سياسات وإجراءات الحد من المخاطر. -

 
 مخاطر اإلطار التنظيمي   (ز

مراقبتها ولكنها تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية في المملكة العربية السعودية. هذه اللوائح ال تنص فقط على الموافقة على األنشطة و
واإلعسار السداد  في  التعثر  مخاطر  لتقليل  المال  كفاية رأس  مثل  التقييدية  األحكام  بعض  أيًضا  الوفاء   تفرض  من  وتمكينها  التأمين  من جانب شركات 

 بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها.
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 يات التأمين وعمليات المساهمين كما يلي:وفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية، تم اإلفصاح عن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية بشكل منفصل لكل من عمل
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31  أ( قائمة المركز المالي 

  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  التأمينعمليات  

 135,793,642 96,529,223 39,264,419  186,043,885 148,776,635 37,267,250  في حكمه  نقد وما

 134,980,791 - 134,980,791  151,583,164 - 151,583,164  أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة، بالصافي

 100,063,940 - 100,063,940  102,701,355 - 102,701,355  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 

 41,858,691 - 41,858,691  48,128,358 - 48,128,358  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 29,724,574 - 29,724,574  48,309,514 - 48,309,514  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 5,630,498 - 5,630,498  6,429,477 - 6,429,477  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 101,641,429 61,536,115 40,105,314  102,150,678 62,395,524 39,755,154  استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 1,932,078 1,932,078 -  1,932,078 1,932,078 -  للبيعاستثمارات متاحة 

 15,395,789 10,208,281 5,187,508  23,397,934 11,098,116 12,299,818  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 124,348,532 99,015,022 25,333,510  57,236,755 57,236,755 -  ودائع ألجل 

 906,441 - 906,441  2,323,765 - 2,323,765  ممتلكات ومعدات 

 1,078,499 - 1,078,499  - - -  موجودات حق االستخدام 

 537,919 - 537,919  2,798,598 - 2,798,598  موجودات غير ملموسة 

 43,774,750 43,774,750 -  43,774,750 43,774,750 -  الشهرة 

 20,000,000 20,000,000 -  30,000,000 30,000,000 -  وديعة نظامية

 2,216,249 2,216,249 -  2,406,669 2,406,669 -  إيراد مستحق من وديعة نظامية

 42,720,852 42,720,852 -  27,874,741 27,874,741 -  المبالغ المستحقة من عمليات التأمين 

 802,604,674 377,932,570 424,672,104  837,091,721 385,495,268 451,596,453  مجموع الموجودات 

( 27,874,741) -  يخصم: استبعاد العمليات المشتركة   (27,874,741 )   - (42,720,852 )  (42,720,852 )  

 759,883,822 335,211,718 424,672,104  809,216,980 357,620,527 451,596,453  مجموع الموجودات حسب قائمة المركز المالي  
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 ( تتمةقائمة المركز المالي )أ( 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31  

  

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع 
 

 المجموع 

 24,539,616 - 24,539,616  41,043,098 - 41,043,098  ذمم دائنة

 20,116,469 3,477,332 16,639,137  12,751,559 3,918,843 8,832,716  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 1,118,664 - 1,118,664  - - -  التزامات عقود إيجار

 5,005,180 - 5,005,180  2,180,026 - 2,180,026  فائض توزيع مستحق  

 86,038,909 - 86,038,909  85,044,497 - 85,044,497  أرصدة معيدي تأمين دائنة

 130,833,967 - 130,833,967  137,001,880 - 137,001,880  أقساط تأمين غير مكتسبة 

 8,340,689 - 8,340,689  9,130,990 - 9,130,990  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 51,295,966 - 51,295,966  60,486,403 - 60,486,403  المطالبات القائمة 

 41,874,437 - 41,874,437  64,178,785 - 64,178,785  غير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 

 5,629,118 - 5,629,118  2,824,722 - 2,824,722  إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 3,882,539 - 3,882,539  5,193,211 - 5,193,211  احتياطيات فنية أخرى

 9,336,979 - 9,336,979  10,968,262 - 10,968,262  تعويضات نهاية الخدمة

 19,536,736 19,536,736 -  19,305,244 19,305,244 -  الزكاة وضريبة الدخل 

 2,216,249 2,216,249 -  2,406,669 2,406,669 -  إيرادات عمولة مستَحقة الدفع إلى “ساما”

 42,720,852 - 42,720,852  27,874,743 - 27,874,743  مبالغ مستحقة الى عمليات المساهمين وعمليات التأمين 

 452,486,370 25,230,317 427,256,053  480,390,089 25,630,756 454,759,333  مجموع المطلوبات  

( 27,874,743)  يخصم: استبعاد العمليات المشتركة   - (27,874,743 )   (42,720,852 )  - (42,720,852 )  

 409,765,518 25,230,317 384,535,201  452,515,346 25,630,756 426,884,590  مجموع المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي  

         مجموع حقوق الملكية 

 200,000,000 200,000,000 -  300,000,000 300,000,000 -  رأس المال

 38,495,248 38,495,248 -  39,927,701 39,927,701 -  احتياطي نظامي  

 114,207,005 114,207,005 -  19,936,815 19,936,815 -  أرباح مبقاة  

 احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة 
 

(3,162,882 )  - (3,162,882 )   (2,583,949 )  - (2,583,949 )  

 مجموع حقوق الملكية 
 

(3,162,882 )  359,864,516 356,701,634  (2,583,949 )  352,702,253 350,118,304 

 759,883,822 377,932,570 381,951,252  809,216,980 385,495,272 423,721,708 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 



 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

- 68  - 

 (تتمةمعلومات إضافية )  .36

 ب( قائمة الدخل 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في    

  

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

         اإليرادات 

 274,663,053 - 274,663,053  290,581,787 - 290,581,787  إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

         يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة 
( 8,927,983)  محلي    - (8,927,983 )   (8,036,444 )  - (8,036,444 )  
173,056,337)  أجنبي 

) 
- (173,056,337 )   (173,196,833 )  - (173,196,833 )  

( 5,610,667)  فائض خسارة أقساط تأمين  - (5,610,667 )   (4,090,828 )  - (4,090,828 )  

 89,338,948 - 89,338,948  102,986,800 - 102,986,800  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

( 6,167,913)  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة   - (6,167,913 )   (29,806,006 )  - (29,806,006 )  

 25,867,061 - 25,867,061  2,637,415 - 2,637,415    مكتسبةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير 

 85,400,003 - 85,400,003  99,456,302 - 99,456,302  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 22,967,031 - 22,967,031  25,818,077 - 25,818,077  إيرادات عموالت اعادة تأمين 

 108,367,034 - 108,367,034  125,274,379 - 125,274,379  صافي اإليرادات 

         
           تكاليف ومصروفات االكتتاب

( 88,676,479)  إجمالي المطالبات المدفوعة   - (88,676,479 )   (39,476,065 )  - (39,476,065 )  

( 1,859,719)  مصروفات متكبدة متعلقة بمطالبات   - (1,859,719 )   (2,782,993 )  - (2,782,993 )  

 13,826,139 - 13,826,139  44,409,144 - 44,409,144  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

( 46,127,054)  صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة   - (46,127,054 )   (28,432,919 )  - (28,432,919 )  

( 9,190,437)  التغيرات في المطالبات القائمة  - (9,190,437 )   (2,293,347 )  - (2,293,347 )  

 4,691,453 - 4,691,453  6,269,667 - 6,269,667    التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

( 22,304,348)  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  - (22,304,348 )   16,393,270 - 16,393,270 

( 8,905,035)  18,584,940 - 18,584,940  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  - (8,905,035 )  

 صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة 
 

(52,767,232 )  - (52,767,232 )   (18,546,578 )  - (18,546,578 )  

( 2,540,473)  2,804,396 - 2,804,396  تأمين إضافية إحتياطيات أقساط   - (2,540,473 )  

( 1,310,672)  احتياطيات فنية أخرى  - (1,310,672 )   (2,081,475 )  - (2,081,475 )  

( 16,518,956)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين   - (16,518,956 )   (15,981,922 )  - (15,981,922 )  

( 5,243,518)  مصروفات اكتتاب أخرى   - (5,243,518 )   (3,894,512 )  - (3,894,512 )  

( 73,035,982)    مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  - (73,035,982 )   (43,044,960 )  - (43,044,960 )  

 65,322,074 - 65,322,074  52,238,397 - 52,238,397  صافي دخل االكتتاب 
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 ( تتمةب( قائمة الدخل )
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في    

  

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع 
 

 المجموع 

         )مصروفات(/ إيرادات تشغيلية أخرى 

 2,469,910 - 2,469,910  789,398 - 789,398  االنخفاض في قيمة ديون مشكوك في تحصيلهامخصص  رد

( 36,717,611)  مصروفات عمومية وإدارية   (5,855,144 )  (42,572,755 )   (34,376,519 )  (5,781,016 )  (40,157,535 )  

 7,544,861 5,800,527 1,744,334  5,792,066 4,376,501 1,415,565  توزيعات أرباح و فوائد و إيرادات عموالت  

( 101,816)  7,099 3,998 3,101    أرباح/ )خسائر( محققة من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  (132,082 )  (233,898 )  

( 843,695)    استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة)خسائر(/ أرباح غير محققة من   (1,022,019 )  (1,865,714 )   592,066 1,097,253 1,689,319 

 4,169,439 - 4,169,439  928,503 - 928,503  دخل آخر 

( 34,424,739)  مجموع )المصروفات(/ اإليرادات األخرى   (2,496,664 )  (36,921,403 )   (25,502,586 )  984,682 (24,517,904 )  

( 2,496,664) 17,813,658  الدخل/ )الخسارة( قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل    15,316,994  39,819,488 984,682 40,804,170 

( 16,032,292)  فائض ُمحّول إلى المساهمين  16,032,292 -  (35,837,539 )  35,837,539 - 

 40,804,170 36,822,221 3,981,949  15,316,994 13,535,628 1,781,366  صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة 

( 5,638,068) -  الزكاة    (5,638,068 )   - (4,596,805 )  (4,596,805 )  

( 735,297) -  ضريبة الدخل   (735,297 )   - (1,937,429 )  (1,937,429 )  

 34,269,936 30,287,987 3,981,949  8,943,629 7,162,263 1,781,366  المساهمين صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض الى  

  30,000,000    30,000,000     المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  1.01    0.24   نصيب السهم في صافي الربح للسنة )معدل( 

 
 ج( قائمة الدخل الشامل  

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في    

  
 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

 
 المجموع 

  صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض الى المساهمين 
 

1,781,366 
 

7,162,263 
 

8,943,629  3,981,949 30,287,987 34,269,936 

         

         بنود لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل  

( 578,933)  الدخل الشامل   - (578,933 )   (737,644 )  - (737,644 )  

 33,532,292 30,287,987 3,244,305  8,364,696 7,162,263 1,202,433  مجموع الدخل الشامل للسنة 
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 د( قائمة التدفقات النقدية 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31  

  
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين

 
 المجموع 

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 
 المجموع 

         التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة          
 40,804,170 36,822,221 3,981,949  15,316,994 13,535,628 1,781,366    صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

         
           تعديالت لـ:

 223,731 - 223,731  419,464 - 419,464  استهالك ممتلكات ومعدات 
 1,078,500 - 1,078,500  1,078,499 - 1,078,499  استهالك موجودات حق استخدام 

 262,070 - 262,070  254,569 - 254,569  إطفاء موجودات غير ملموسة 
( 85,370)  )4,000(  - )4,000(   ربح من بيع ممتلكات ومعدات   - (85,370 )  
( 2,469,910)  )789,398(  - )789,398(   رد ديون مشكوك في تحصيلها   - (2,469,910 )  

( 592,066)  1,865,714 1,022,019 843,695    خسائر/ )أرباح( غير محققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  (1,097,253 )  (1,689,319 )  
 233,898 132,082 101,816  )7,099(  )3,998(  )3,101(     )أرباح(/ خسائر محققة من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 45,436 - 45,436  3,563 - 3,563  فوائد عن التزامات عقود إيجار 
 1,414,140 - 1,414,140  1,445,390 - 1,445,390  مخصص تعويضات نهاية الخدمة

  5,030,047 14,553,649 19,583,696  3,960,296 35,857,050 39,817,346 

         تغيرات في: 
( 30,365,939)  )15,812,975(  - )15,812,975(   إعادة تأمين مدينةأقساط تأمين وذمم   - (30,365,939 )  

( 25,867,061)  )2,637,415(  - )2,637,415(   حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة    - (25,867,061 )  
( 4,691,453)  )6,269,667(  - )6,269,667(   حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  - (4,691,453 )  

 8,905,035 - 8,905,035  )18,584,940(  - )18,584,940(   حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
( 306,821)  )798,979(  - )798,979(   تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - (306,821 )  

( 1,677,252)  )8,002,145(  )889,835(  )7,112,310(   مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   3,135,112 1,457,860 
 2,393,455 - 2,393,455  16,503,482 - 16,503,482  ذمم دائنة

 8,161,555 47,833 8,113,722  )7,364,910(  441,511 )7,806,421(   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 21,231,441 - 21,231,441  )994,412(  - )994,412(   أرصدة معيدي تأمين دائنة
 29,806,006 - 29,806,006  6,167,913 - 6,167,913  أقساط تأمين غير مكتسبة 

( 511,180)  790,301 - 790,301  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  - (511,180 )  
 2,293,347 - 2,293,347  9,190,437 - 9,190,437  المطالبات القائمة 

( 16,393,270)  22,304,348 - 22,304,348  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  - (16,393,270 )  
 2,540,473 - 2,540,473  )2,804,396(  - )2,804,396(   إحتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 2,081,475  2,081,475  1,310,672 - 1,310,672  احتياطيات فنية أخرى

 40,552,269 39,039,995 1,512,274  12,581,010 14,105,325 )1,524,315(   الناتج عن األنشـطة التشـغيلية /النقد )المستخدم في(  

( 8,161,440)  )4,606,520(  - )4,606,520(   فائض مدفوع إلى حاملي وثائق التأمين  - (8,161,440 )  
( 6,604,857) -  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة    )6,604,857(  - (3,498,694 )  (3,498,694 )  

( 393,040)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة    -  )393,040(  (1,225,535 )  - (1,225,535 )  

( 7,874,701)  976,593 7,500,468 )6,523,875(   الناتج من األنشـطة التشـغيلية /صافي النقد )المستخدم في(   35,541,301 27,666,600 
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 ( تتمةد( قائمة التدفقات النقدية )
 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31  

  
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع 

 
 المجموع 

         االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 
( 11,661,873)  )20,551,547(  ( 12,145,756) )8,405,791(   شراء استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  (15,128,556 )  (26,790,429 )  

 23,111,117 13,050,848 10,060,269  18,183,683 10,268,326 7,915,357  المتحصل من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
( 25,333,510)  67,111,777 41,778,267 25,333,510  )إضافات( في ودائع طويلة األجل  /استبعادات  33,066,751 7,733,241 

 85,370 - 85,370  4,000 - 4,000  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  
( 1,836,788)  شراء ممتلكات ومعدات   - (1,836,788 )   (541,038 )  - (541,038 )  

( 2,515,248)    شراء موجودات غير ملموسة  - (2,515,248 )   - - - 

( 27,390,782)  60,395,877 39,900,837 20,495,040   صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية   30,989,043 3,598,261 

         
         التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 

 - - -  )10,000,000(  )10,000,000(  -  ودائع نظامية
( 1,122,227) - )1,122,227(   دفعات بموجب التزامات عقود إيجار     (1,122,227 )  - (1,122,227 )  

( 13,816,886) 13,816,886  - 14,846,109 )14,846,109(   أرصدة عمليات مشتركة    - 
( 3,324,349) 3,324,349  - - -   التأمين)من( المساهمين/ عمليات  /مستحق إلى    - 

( 17,141,235) 16,019,008  )11,122,227(  4,846,109 )15,968,336(   من األنشطة التمويلية  /صافي النقد )المستخدم في(  (1,122,227 )  

         
( 19,246,475)  50,250,243 52,247,414 )1,997,171(   صافي )النقص(/ الزيادة في النقـد وما في حـكمه   49,389,109 30,142,634 

 105,651,008 47,140,114 58,510,894  135,793,642 96,529,223 39,264,419  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 135,793,642 96,529,223 39,264,419  186,043,885 148,776,637 37,267,248  ديسمبر  31النقد وما في حـكمه في 

         معامالت غير نقدية: 
( 578,933)  احتياطي إعادة قياس التزام منافع محددة   - -  (737,644 )  - (737,644 )  

 - - -  - 100,000,000 -  رأس مال إضافي من خالل توزيعات أسهم منحة
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 لم تقع أحداث جوهرية تستوجب إدخال تعديالت أو إفصاحات بين نهاية السنة وتاريخ اعتماد القوائم المالية. 
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 م. 2022مارس  15هـ الموافق 1443شعبان  12تم اعتماد هذه القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


