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 -3المنشأة واألنشطة الرئيسية
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ( "الشركة" ) هي شركة مساهمة سععودية مسعجلة فعي المملكعة العربيعة السععودية بموجع السعجل
التجاري رقم  0101288775بتاريخ  00جمادى الثاني 0610هـ (الموافق  25معايو .)2101إن عنعوان المكتع الرئيسعي المسعجل
للشركة هو كما يلي:
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
المركز الرئيسي
ص.ب 85771
الرياض  ،00602المملكة العربية السعودية.
تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني فعي المملكعة العربيعة السععودية طبقعا ً للمرسعوم الملكعي رقعم  81بتعاريخ  09ربيعع
األول 0611هـ (الموافق  06مارس  ،)2119وقرار مجلس الوزراء رقم ق 080 /بتاريخ  1جمادى الثعاني 0610هعـ (الموافعق 07
مايو  .)2101تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية (تداول) منذ  25جمادى الثعاني 0610هعـ (الموافعق  8يونيعو  .)2101فعي
 06ربيع الثاني 0612هـ (الموافق  09مارس  )2100أصدرت مؤسسة النقد العربعي السععودي ("سعاما") خطعاب الموافقعة بموجع
الخطاب رقم ت م ن  21001/10/للشركة لمزاولة أعمال التأمين.
وقعععت الشععركة فععي  26يونيععو ( 2109الموافععق  21شععوال  0661هععـ) مععذكرة تفععاهم غيععر ملزمععة مععع شععركة الجزيععرة تكافععل تعععاوني
("الجزيععرة") ووقعععت علععى مععذكرة تفععاهم معدلععة غيععر ملزمععة فععي  09ينععاير ( 2121الموافععق  26جمععادى األولععى  0660هععـ) لتقيععيم
االندماج المحتمل .اتفقت الشركتان بشكل متبادل علعى أنعس سعيتم تحديعد أسعاس تقيعيم األسعهم باسعتخدام القيمعة الدفتريعة ل سعهم والقيمعة
الدفترية ل سهم المعدلة (بعد أي تعديالت إلجراءات العناية الواجبة المتفق عليها بشعكل متبعادل) .قامعت الشعركة بتعيعين بيعت التمويعل
السعودي الكويتي كمستشار مالي لالندماج المقترح.
كما يتطل االندماج الحصول على الموافقات النظامية .تتوقع الشركتان أن تكون قادرة على تلبية جميع متطلبات الموافقعات النظاميعة
لالندماج.
 -9أسس اإلعداد
أسس القياس
تعد القوائم المالية طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس "االستثمارات المتاحة للبيع" بالقيمة العادلة.
بيان اإللتزام
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليعة المعتمعدة فعي المملكعة العربيعة السععودية ،والمععايير واالصعدارات
االخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقانون الشركات والنظام األساسي للشركة.
تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في في  10ديسعمبر 2108وفقعا ً للمععايير الدوليعة للتقعارير الماليعة والمعدلعة بواسعطة مؤسسعة النقعد
العربي السعودي بخصوص المحاسعبة ععن الزكعاة وضعريبة العدخل ( فيمعا يتعلعق بتطبيعق معيعار المحاسعبة العدولي رقعم  -02ضعريبة
الدخل وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -20الرسوم بما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل).
في يوليو  ، 2109أصدرت مؤسسة النقد العربعي السععودي تعليمعات لشعركات التعأمين فعي المملكعة العربيعة السععودية لمعالجعة الزكعاة
وضرائ الدخل في قائمة الدخل .بما يتماشى ذلك مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلعس مععايير
المحاسبة الدولية والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية ( يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة فعي
المملكة العربية السعودية").
وبالتالي قامت الشركة بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بتعديل األثر بأثر رجععي بمعا يتماشعى معع المعيعار المحاسعبي
الععدولي رقععم  - 8 -السياسععات المحاسععبية والتغييععرات فععي التقععديرات المحاسععبية واالخطععاء ،وأثععر هععذا التغييععر تععم اإلفصععاح عنععس فععي
اإليضاح رقم  25في القوائم المالية.
يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ اإلستمرارية والتكلفة التاريخية ،باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.
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(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1أسس اإلعداد (تتمة)
بيان اإللتزام (تتمة)
لم يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول  /غير متداول .ومعع ذلعك ،فعان األرصعدة التاليعة تصعنف عمو ًمعا
على أنها متداولة :النقدية وما في حكمها ،ودائع قصيرة األجل /الدخل الثابت ،صافي أقساط تأمين وذمعم معيعدي تعأمين مدينعة ،حصعة
معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ،حصة معيدي التأمين معن المطالبعات تحعت التسعوية ،حصعة معيعدي التعأمين معن المطالبعات
المتكبعدة غيععر المبلععغ عنهععا ،تكععاليف اكتتععاب مؤجلععة ،مصععاريف مدفوعععة مقععدما ً وموجععودات أخععرى ،مطالبععات مسععتحقة الععدفع لحععاملي
الوثائق ،مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ،أرصدة معيعدي التعأمين الدائنعة ،أقسعاط تعأمين غيعر مكتسعبة ،عمعوالت معيعدي التعأمين
غير مكتسبة ،مطالبات تحت التسوية ،مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها ،احتياطيات أقساط إضافية وإحتياطات أخعرى ،توزيعع فعائض
مسععتحق الععدفع ،زكععاة وضععريبة ال عدخل ،مسععتحق ألطععراف ذات عالقععة .إن األرصععدة التاليععة تصععنف عمو ًمععا علععى أنهععا غيععر متداولععة:
استثمارات ،ممتلكات ومعدات ،أصول غير ملموسة ،وديعة نظامية ،تعويضات نهاية الخدمة.
 -1أسس العرض
وفقعا ً لمتطلبععات أنظمععة التععأمين فععي المملكععة العربيععة السعععودية ،تحععتف الشععركة بحسععابات مسععتقلة لكععل مععن عمليععات التععأمين وعمليععات
المسعاهمين ،تحعتف الشعركة بجميعع الموجعودات المتعلقعة بعمليعات التععأمين وعمليعات المسعاهمين ،ويعتم تضعمينها فعي بيانعات العمليععات
المعنيععة بنععا ًء علععى اسععتخدامها ومالئمتهععا .يععتم تسععجيل الموجععودات والمطلوبععات واإليععرادات والمصععروفات الخاصععة بكععل نشععاط فععي
الحسابات الخاصة بذلك النشاط التعي تنسع بوضعوح إلعى كعل عمليعة فعي دفاترهعا الخاصعة بهعا .يعتم توزيعع اإليعرادات والمصعروفات
المتكبدة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
تععم تقععديم قائمععة المركععز المععالي وقععوائم الععدخل والععدخل الشععامل والتععدفقات النقديععة لعمليععات التععأمين وعمليععات المسععاهمين الععواردة فععي
اإليضاح  27من القوائم المالية كمعلومات مالية تكميلية لالمتثال لمتطلبات اإلرشاد الصادرة عن ساما للوائح التنفيذيعة وغيعر مطلوبعة
بموج المعايير الدولية للتقرير المعالي .تتطلع اللعوائح التنفيذيعة لعـ سعاما الفصعل الواضعح بعين الموجعودات والمطلوبعات واإليعرادات
والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين .وفقًا لعذلك  ،فعان قائمعة المركعز المعالي وقعوائم العدخل والعدخل الشعامل والتعدفقات
النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين على النحعو المشعار إليعس أععاله ،تعكعس فقع الموجعودات والمطلوبعات واإليعرادات
والمصروفات واألرباح والخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقًا لمعايير الدولية التقارير المالية  ،يتم دمج األرصعدة والمععامالت الخاصعة بعمليعات
التأمين ودمجها مع عمليات المساهمين .يتم استبعاد األرصعدة والمععامالت واألربعاح أو الخسعائر غيعر المحققعة بعين العمليعات بالكامعل
خععالل عمليععة الععدمج ،إن وجععدت .السياسععات المحاسععبية المتبعععة لعمليععات التععأمين وعمليععات المسععاهمين موحععدة للمعععامالت واألحععدا
المتشابهة في ظروف مماثلة.
تقوم الشركة بصفتها مديرا ً لعمليات التأمين بجميع أعمال التعأمين المنصعوص عليهعا فعي هعذه الوثيقعة لصعالح المعؤمن لهعم ،وفعي حعال
وجود فائض صافي في حساب التأمين فيتم توزيعس وفق الترتي اآلتي:
أ  -توزيع  %01من الفائض الصافي السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.
ب  -ومما يتبقى من الفائض ،تأخذ الشركة مبلغ يعادل نسبة ( )%5من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كأتعاب إدارية ،ال يمكن
لهذه األتعاب أن تتجاوز ( )%91من الفائض.
ج  -من المتبقي ،إذا وجد ،بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ ،ب أعاله) تأخذ الشركة ما نسبتس ( )%01من صافي الفائض
كحافز أداء.
تكبد ع لياتددلع ميتددجيتا لاد م
لياتلع مييسلهيتا.

ددل ي ياسد ا ميي تةتددا ددي  20تسدديب  8102وبليتددليي و و ددل يددكي  ،يددي تددتي ت وتددب لغ يبددلي يد

 -4العملة الرئيسية وعملة العرض
تي ل ض هكه مي ومئي مييليتا بلي تلب ميسعو غ ،وهي لياا ميع ض ومي شلط مي ئتسدتا ياشد كا .تدي ت تد ايتدا مييعاويدلع مييليتدا
تلب سعو غ.
مييع وضا ي لق
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 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة
 3-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والمعتمدة
السياسات المحاسبية المستخدمة فعي إععداد هعذه القعوائم الماليعة األوليعة المعوجزة تتوافعق معع تلعك المسعتخدمة فعي إععداد القعوائم الماليعة
السنوية كما في السنة المنتهية في  10ديسمبر  ،2108باستثناء:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 33عقود اإليجار
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06محل معيار المحاسبة الدولي " 07عقود اإليجار" ،وتفسير المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم " 6لتحديد ما إذا كان ترتي ما يحتوي على عقد إيجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير" " 05عقود إيجار التشغيل  -حعوافز"،
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم " "27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 06عقود اإليجار" نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار .يقوم المستأجر باالعتراف
بحق استخدام األصل ليمثل حقس في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامس بسداد دفعات اإليجار .يوجد هناك
اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من
المؤجر مشابهة للمعيار الحالي -أي يستمر المؤجرين بتصنيف عقود االيجار الى عقود ايجار تمويلي أو تشغيلي.
أ) التعديل المعترف به من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :33
اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06في  0يناير  2109باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي المعدل وبالتالي يتم
االعتراف باألثر التراكمي العتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 06كتعديل للرصعيد االفتتعاحي) المعدفوعات المقدمعة دون أي
تأثير على رصيد األرباح المبقاة في  0يناير  2109ودون تعديل في ارقام المقارنة.
طبقت الشركة وسيلة عملية لتعريف عقد اإليجار عند االنتقال ،أي جميع العقود المبرمة قبل  0يناير  2109تم تحديدها كعقود إيجار
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  07وتفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (.)6
تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي  61على قائمة المركز المالي كما في  6يناير  9162كاالتي:
 82ديسمبر 1922
حق إستخدام األصول
مدفوعات مقدما
التزام ايجار

501,95,
-
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الزيادة
(النقصان)
08,16,,299
)(501,95,
)(00,215,128

 2يناير 1922
21,157,822
)(22,211,181
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 - 5التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 3-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والمعتمدة (تتمة)
ب) السياسة المحاسبية
إعترفت الشركة باألصول واإللتزامات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلية لمباني المكات  .يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام
وتكلفة التمويل .تُحمل تكلفة التمويل على قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت
على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم استهالك حق استخداكم األصول على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي ل صل ومدة
اإليجار على أساس القس الثابت.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا على أساس القيمة الحالية.
 -0يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
 مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار.
 أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة.
 أي تكاليف مباشرة أولية ،وتكاليف الترميم.
 -2تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
 مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية) مخصوما منها حوافز اإليجار المستحقة القبض.
 عقد إيجار متغير يستند إلى فهرس أو سعر.
 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموج ضمانات القيمة المتبقية.
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ،ودفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار ،إذا
كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.

* المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 33عقود اإليجار
ب) السياسة المحاسبية (تتمة)
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ،وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعس القتراض األموال
الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة على أساس القس الثابت
شهرا أو أقل.
كمصروف في قائمة الدخل األولية .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها 02
ً
يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض
اتفاقيات اإليجار أي عهود ،ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 - 5التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 3-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والمعتمدة (تتمة)

* المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 33عقود اإليجار (تتمة)
فيما يلي اإلستهالك المحمل لحق استخدام األصول والرصيد:
9132
التكلفة
الرصيد في  0يناير 2109
اإلضافات
اإلستبعادات
الرصيد كما في  10ديسمبر 2109
اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  0يناير 2109
المصروف
الرصيد كما في  10ديسمبر 2109

38,,,832,
38,,,832,

الرصيد الدفتري كما في  13ديسمبر 9132

318,238293

39,4,2,122
39,4,2,122

يمكن تسوية التزامات اإليجاركما في  0يناير  2109مع عقد اإليجار التشغيلي على النحو التالي:
التزام اإليجار التشغيلي كما في  10ديسمبر 2108
المتوس المرجح لسعر االقتراض اإلضافي كما في  0يناير 2109
خصم إلتزام اإليجار التشغيلي كما في  0يناير 2109
ناقص :الجزء المتداول من التزام االيجار
الجزء غير المتداول من التزام االيجار

9132
28,112,827
14
22,211,181
2,121,192
29,211,911

التزام االيجار كما في نهاية السنة كالتالي:
9132
2,197,221
2,751,229
29,211,911

الجزء غير المتداول من التزام االيجار
الجزء المتداول من التزام االيجار

يبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار المعترف بها خالل السنة المنتهية في  10ديسمبر  2109مبلغ 610.912
ريال سعودي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 9-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد

* التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل
كما ذكر في اإليضاح رقم  ،2تم تغيير أسس اإلعداد نتيجة ألحد تعليمات صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي،وفقًا للشهادة
الملكية رقم  16761بتاريخ  0661 - 17 - 11ه )الموافق  ( 2109 - 11 - 01وعلى تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
رقم  21199 / 2109المؤرخ في  0661 / 18 / 26ه )الموافق  .( 2109 - 15 - 10سابقًا تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل
في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين وفقًا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  180111176509المؤرخ في
 00أبريل  . 2107مع أحد التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  ،وذلك وفقًا للشهادة الملكية رقم 16761
بتاريخ  ) 0661 - 17 - 11الموافق  ( 2109 - 11 - 01وتعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 21199 / 2109
بتاريخ  )0661 / 18 / 26الموافق  ، 2109 - 15 - 10أن يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .راجعت الشركة
هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي )انظراإليضاح رقم  ( 2وتم الكشف عن آثر التغيير في اإليضاح رقم )
 ( 02على القوائم المالية األولية الموجزة .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للفترة المنتهية في  11سبتمبر
 2108بمبلغ  5.6مليون ريال سعودي .لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  11سبتمبر
 2108وقائمة المركز المالي كما في  10ديسمبر . 2108
السياسة المحاسبية:
ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل المحملة أو المضافة للفترة الضريبية المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترة وفقا لمعدل ضريبة
الدخل المطبقة لكل إقليم والمعدل من قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة والخسائر
الضريبية غير المستغلة.
تم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة التقرير في
المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وتنتج دخل خاضع للضريبة .تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم الحاالت المتخذة في
اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها للتنظيم الضريبي المطبق للتفسير .تنشأ مخصصات على حس االقتضاء
وعلى أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.
تسجل التعديالت الناشئة عن تقييمات ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

* تفسير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  32عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل
يتناول التفسير معالجة ضرائ الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائ عدم تأكد محي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي
 02ضرائ بالدخل  .ال ينطبق على الضرائ أو الرسوم خارا نطاق معيار المحاسبة الدولي –  . 02 -وال يشمل بالتحديد المتطلبات
المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة .يتناول التفسير تحديدا ما يلي:
 ما إذا كانت الشركة تأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكده على حده. اإلفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية. الكيفية التي تحدد بها الشركة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية .والخسائر ألغراضالضريبة غير المستغلة .واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.
 الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حساباتها التغيرات في الحقائق والظروف.يج على الشركة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حده أم ستجمع
بينها وبين معالجة واحدة أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى .يج إتباع النهج الذي يتوقع أنس سوف يحل على
نحو أفضل عند حالة عدم التأكد.
تطبق الشركة حك ًما ها ًما في تحديد أوجس عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل.
لم يكن للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 9-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد
ضريبة الدخل المؤجلة
يتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة ،إن وجدت ،باستخدام أساس اإللتزام للفروقات المؤقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية للموجودات
واإللتزامات ألغراض التقارير المالي ة والمبالغ المستخدمة ل غراض الضريبية .يتم قياس قيمة الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة
المتوقع تطبيقها أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت الضريبة التي قد تم سنها أو تقريبا تم
سنها في نهاية فترة التقرير .يج إثبات الضريب ة المؤجلة فق بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا مستقبليا خاضعا للضريبة سوف
يكون متاحا بحيث يمكن إستخدام اإلعفاءات الضريبية مقابلس .يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بقدر ما يكون غير محتمال بعد
ذلك بحيث يتم اإلعتراف بالمنافع الضريبية ذات العالقة.
ال يتم االع تراف بالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في
العمليات األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعكس الفروق فيها
المستقبل المنظور.
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق واج النفاذ قانونا في إجراء مقاصة بين
الموجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائ دخل تفرضها نفس السلطة الضريبة والتي لها الحق
في إجراء المقاصة ،والتي تنوى إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن معا .
يتم اإلعتراف بالضرائ الحالية والمؤجلة ضمن قائمة الدخل ،باستثناء القدر المتعلق بالمعامالت التي يتم اإلعتراف بها في قائمة
الدخل الشامل أو بحقوق المساهمين بشكل مباشر .في هذه الحالة ،يج اإلعتراف بالضريبة أيضاّ.
نظرا لخسائر الموجودات الضريبية المؤجلة وعدم أهميتها  ،لم تعترف الشركة بموجودات الضريبة المؤجلة.
ً
الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل .يتم احتساب مصروفات الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة.
ال يتم معالجة الزكاة كضرائ الدخل كما ال يتم إحتساب ضرائ مؤجلة متعلقة بالزكاة.
كما في و لفترة السنة المنتهية في  10ديسمبر :2108
تأثر القائمة المالية
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
قائمة الدخل
قائمة الدخل

قبل التعديل للسنة
المنتهية في  13ديسمبر
913,

الحساب
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
(العجز المتراكم)
مصاريف الزكاة وضريبة الدخل
ربحية السهم

أثر التعديل

بعد التعديل للسنة المنتهية
في  13ديسمبر 913,

6,618,126

)(6,618,126

-

)(8611

6,618,126
1680

6,618,126
)(8650
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 9-,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولم يتم إعتمادها بعد
مبكرا التعديالت والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  ،والتي تم نشرها وهي إلزامية لالمتثال
اختارت الشركة أال تعتمد
ً
اعتبارا من التواريخ المستقبلية
للشركة
ً
تاريخ البدء
البيان
المعيار  /التفسير  /التعديالت
 0يناير 2108
األدوات المالية (راجع أدناه)
المعيار الدولي للتقارير المالية 9
 0يناير 2122
عقود التأمين (راجع أدناه)
المعيار الدولي للتقارير المالية 07
سارية المفعول لسنوات
تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 01
توزيعات األرباح المعترف بها في الربح أو التعديالت التي تم إجراؤها في
تعديل على معيار المحاسبة الدولي 02
 0يناير 2121
الخسارة
 .)3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :32عقود التأمين
نظرة عامة
نُشر هذا المعيار في مايو  . 2107وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل
المعيار الدولي للتقارير المالية  – 6عقود التأمين .هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة
التأمين وعلى عقود االستثمار ال تي تتمتع بخصائص المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين .ويتطل
هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و مكونات االستثمار المتميزة و أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية.يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا ً للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .)05
القياسات:
على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام سياسات
المحاسبة ألغراض القياس القائمة قبل يناير  ،2105فان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على مجموعات البناء التالية:
أ) التدفقات النقدية المحققة والتي تشمل:
 تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود (على سبيل المثال الخصومات) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية.ً
ب) يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتس لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف بس باعتباره كيانا يقدم الخدمات
في المستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا ً عند البداية فأي مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند
البداية سيتم تسجيلها على الفور في الربح أو الخسارة.
في نهاية كل فترة تقارير الحقة ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
 التزامات التغطية المتبقية والتي تشمل التدفقات النقدية المحققة ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقديةللمجموعة في ذلك التاريخ و
 االلتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية المحققة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصةللمجموعة في هذا التاريخ.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :32عقود التأمين (تتمة)
ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا ً ألي تغيرات فعي التعدفقات النقديعة المتعلقعة بالخعدمات المسعتقبلية .ونظعرا ً ألن هعامش الخدمعة
التعاقدية ال يمكن أن يكون سلبياً ،فان التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقديعة المتبقعي يعتم
االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده معن خعالل إختيعار
السياسة المحاسبية.
يعتبر نهج الرسوم المتغيرة نموذجا ً إلزاميعا ً لقيعاس العقعود التعي تتسعم بالمشعاركة المباشعرة (يشعار إليهعا أيضعا ً باسعم "عقعود المشعاركة
المباشرة") .هذا التقييم حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمس الحقاً.
ولهذه العقود فانس وباإلضافة إلى التعديالت بموج نموذج القياس العام ،فان هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديلس أيضا ً ألجل:
 حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة.أمعا نهججج تخصججيق األقسججاط فهععو نهععج مبسعطا يسععمح بقيععاس المسععؤولية عععن التغطيععة المتبقيعة إذا كععان يععوفر قياسعا ً ال يختلععف بصععورة
جوهرية عن نموذج للقياس العام لمجموعة من العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل.
مع نهج تخصيص األقساط ،فان المسؤولية عن التغطية المتبقية تتوافق مع األقسعاط المسعتلمة عنعد االعتعراف األولعي مخصعوما ً منهعا
التدفقات النقدية إلكتتاب التأمين.
يبقى نموذج القياس العام مطبقا ً فعي قيعاس المطلعوب ععن المطالبعات المتكبعدة .ومعع ذلعك ،ال يُطلع معن الجهعة تععديل التعدفقات النقديعة
المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/استالم هذه التدفقات النقدية في سعنة واحعدة أو أقعل معن
تاريخ تكبد المطالبات.
تاريخ السريان:
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرضت فعي يونيعو  – 2109تععديالت علعى المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم 07
وتقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07وحصلت على تعليقات من أصعحاب المصعلحة المختلفعين .يقعوم
مجلس معايير المحاسبة الدولية في الوقت الحالي باعادة مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة .بالنسبة ألي تعديالت مقترحة
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07فان مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتبع إجراءاتس القانونية المعتادة لوضع المعايير.
إن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07وتأجيل المعيار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  9فعي اإلعفعاء المؤقعت للمعيعار
الدولي للتقارير المالية رقم  6هو حاليا ً بتاريخ  0يناير  .2120وبموج المسودة الحالية يقترح تععديل تعاريخ سعريان المعيعار العدولي
للتقارير المالية رقم  07إلى فترات رفع التقارير التي تبدأ في أو بععد  0ينعاير  .2122وهعذا تأجيعل لمعدة سعنة واحعدة مقارنعة بالتعاريخ
السابق وهو  0يناير .2120
يُسمح بالتطبيق المبكر إذا كان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 05اإليرادات معن العقعود المبرمعة معع العمعالء والمعيعار
العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  – 9األدوات الماليععة تعم تطبيقهمعا أيضعاً .تعتععزم الشعركة تطبيعق المعيعار فععي تعاريخ سعريانس فعي  0ينععاير
.2122
فترة االنتقال:
مطلوب التطبيق بأثر رجعي ،وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ،فان الجهة
ملزمة باختيار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :32عقود التأمين (تتمة)
العرض واالفصاح:
تتوقع الشركة أن ينتج عن هعذا المعيعار الجديعد تغييعر فعي السياسعات المحاسعبية لعقعود التعأمين وعقعود إععادة التعأمين دوإلعى أي عقعود
استثمار ذات مزايا تقديرية للمشاركة] مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.
التأثير:
تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .07ومن تاريخ نشر هعذه القعوائم الماليعة ،لعم يعتم تقيعيم
األثر المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة .قامت الشركة باجراء تحليل أولي لفجوة التأثير التشغيلي وتجري حاليًا معن خعالل
تقييم مفصل للتأثيرات التشغيلية والمالية .الفجوات الرئيسية وتأثيرها هي كما يلي:
مجال التأثير
التأثير المالي

ملخق التأثير
األثر المالي بموج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07قيد اإلعداد ،مما سيؤثر على قائمة العربح أو
الخسارة ،والدخل الشامل األخر ،وقائمة المركز المالي ،وسوف يتغير بشعكل كبيعر ،اسعتنادًا إلعى محفظعة
المنتج.
يتطل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  07تقديم عرض منفصل لكل من:
• إيرادات التأمين
• مصاريف خدمة التأمين
• إيرادات أو مصاريف تمويل التأمين
• إيرادات أو مصروفات من عقود إعادة التأمين المحتف بها
• مطلوبات عقود التأمين
عند االنتقعال إلعى المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  ،07لعدى الشعركة خيعار تطبيعق ( )0نهعج رجععي
كامل ( )2نهج رجعي معدّل أو ( )1نهج القيمة العادلة.
يتطل عرض الربح أو الخسارة تغييرات بنا ًء على النهج المطبق على الشركة
 .0إعفاء عن هامش الخدمة التعاقدية
 .2إعفاء عن تعديل المخاطر
 .1التغيير في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التي ال تضب هامش الخدمة التعاقدية
 .6خسائر عند االعتراف األولي والتغييرات في العقود الشاقة
 .5الربح والخسارة من إلغاء االعتراف وتعديل العقود
 .6حساب االستثمار ( / BELهامش الخدمة التعاقدية  /تعديل المخاطر)
 .7مطلوبات عن التغطية المتبقية
الميزانية العمومية  -تمشيا مع المعيار الدولي للتقارير المالية - 07
 .0عقود التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
 .2عقود التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
 .1عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر موجودات
 .6عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر مطلوبات
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
التأثير( :تتمة)
ستؤثر القواعد الجديدة على القوائم المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لجميعع الكيانعات التعي تصعدر عقعود
التععأمين .للعععرض فععي قائمععة المركععز المععالي ،يتعععين علععى الشععركة تجميععع عقععود التععأمين وإعععادة التععأمين
الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتف بها على التوالي وتقديمها بشكل منفصل:

تأثير البيانات

تأثير أنظمة تقنية المعلومات

• مجموعات من عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
• مجموعات من عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
• مجموعات عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر موجودات
• مجموعات عقود إعادة التأمين المحتف بها والتي تعتبر مطلوبات
تتطل العملية الحالية تقييم مدى تأثير البيانات لتقييم ممارسات لتسجيل البيانات الحاليعة وتحديعد مجعاالت
التحسن في ممارسات تسجيل البيانات ،بما في ذلك:
أ .تقييم المجاالت األساسية
ب .تخزين البيانات التاريخية
ج .التقاط البيانات للنزاهة والجودة
تختلععف مبععادئ قيععاس نهععج تخصععيص األقسععاط عععن "نهععج األقسععاط المكتسععبة" الععذي تسععتخدمس الشععركة
بموج المعيار الدولي للتقارير المالية  6في المجاالت الرئيسية التالية:
• تعكععس المطلوبععات المتعلقععة بالتغطيععة المتبقيععة األقسععاط المسععتلمة نععاقص تكععاليف االسععتحواذ المؤجلععة
وناقص منها المبالغ المعترف بها في إيرادات خدمات التأمين المقدمة
ً
تععديال للقيمعة الزمنيعة للنقعود وتعأثير المخعاطر الماليعة عنعدما
• يشمل قياس المطلوبعات بالتغطيعة المتبقيعة
شهرا
يكون تاريخ استحقاق األقساط وفترة التغطية ذات الصلة أكثر من 02
ً
• يتضمن قياس المطلوبات بالتغطية المتبقية إجراء تقييم واضعح لتععديل المخعاطر للمخعاطر غيعر الماليعة
عنععدما تكععون مجموعععة معن العقععود مرهقععة مععن أجععل حسععاب عنصععر الخسععارة (قععد تكععون هععذه العقععود فععي
السابق جز ًءا من مخصصات احتياطي المخاطر غير المنتهية الصالحية)
• يتم تحديد قياس المطلوبعات للمطالبعات المتكبعدة ( سعابقا المطالبعات تحعت التسعوية والمطالبعات المتكبعدة
ولم يبلغ عنها) على أساس القيمة المخفضة المتوقعة والمرجحة ويتضعمن تععديل واضعح للمخعاطر الغيعر
مالية
مراجعة وتصميم إجراءات اإلغعالق المعالي الجديعدة إلدراج عناصعر جديعدة معن المعيعار العدولي للتقريعر
المالي رقم  ،07وتعزيز اإلجراءات لمراعاة التعقيد المضاف من المعيار.
مراجعة وتحديث الجدول الزمني لإلغالق المالي لمراعاة اإلجراءات الجديدة .تحديث الضواب الحاليعة،
أو إدخال ضواب جديدة لإلجراءات المعدلة بما في ذلك نظام اإلدارة والتوقيع.

تأثير العملية








العمليععات الماليععة واإلكتواريععة واالكتتععاب وتكنولوجيععا المعلومععات التععي سععيتم بناؤهععا بمععا يتناس ع مععع
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،07مع مجموعة جديدة من الضواب وإطار الحوكمة.
لالعتراف ،يج مقارنة إيصاالت األقساط المسبقة بتاريخ بدء العقد
عمليات التسوية الجديدة يج وضعها بين مصادر البيانات المحاسبية واالكتوارية واالكتتاب
يج تتبع اإليصاالت النقدية ل قساط على مستوى الوثيقة
وضع سياسات محاسبية جديدة مناسبة لنموذج القياس والقرارات الفنية لكل مجال
مراقبة الشروط واألحكام الملحقة بعقود التأمين وإعادة التأمين
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
التأثير( :تتمة)
تأثير العملية (تتمة)

 يععتم وضععع عمليععات لتوزيععع المصععاريف كععـ تكععاليف االسععتحواذ وتكععاليف تسععوية المطالبععات وتكععاليف
االكتتاب لتحديد الربحية على مستوى العقد.
 يج وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية.
بموج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،07ب ً
دال من خصم األقساط والمطالبات المسندة منها مباشرة
من إجمالي األقساط والمطالبات ،يج تقييم عقود إعادة التأمين بشعكل منفصعل .بمجعرد تقيعيم عقعد إععادة
التأمين ،فيتم التعامل معس كمصروفات لخدمة تأمين ويمكن أن يكون عددًا إيجابيًا وسالبًا.

التأثير على ترتيبات إعادة
التأمين

يمكن استخدام طرق مختلفة في قياس عقد إعادة التأمين:
 نهج البناء األساسي
 نهج تخصيص األقساط
يجع أن تكععون هنععاك أنظمععة وعمليععات نشععطة قائمععة للتحقععق مععن معاهععدات إعععادة التععأمين ،إذا كععان نهععج
تخصيص األقساط ال يزال سعاري أم ال .إذا لعم يعتم اسعتيفاء شعروط تطبيعق نهعج تخصعيص األقسعاط وفقًعا
للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،07فقد يتعين التغيير إلى نهج البناء األساسي.
خصوصا لمنتجات طويلة األجل ،توجد معاهدات نسبية قائمة على أساس إرفاق المخاطر ،لعذلك سعيكون
منهج البناء األساسي ساريًا.

التأثير على السياسات وأطر
التحكم

سيتم وضع إرشادات ومنهجيات حول السياسات وإطار الرقابة من حيث تحمل مخاطر التأمين ،والفصل
بععين المشععتقات المضععمنة ،والمكونععات االسععتثمارية المتميععزة والتععزام األداء المتميععز مععن عقععود التععأمين،
وتقسعيم عقعود التعأمين إلععى مجموععات لالعتعراف والقيععاس ،واالعتعراف بعالربح مععن مجموععة معن عقععود
التععأمين خععالل فتععرة التغطيععة التأمينيععة والكيععان خععالي مععن المخععاطر ،وتقععديم إيععرادات التععأمين المنفصععلة،
ونفقات خدمات التأمين وإيرادات أو نفقات تمويل التأمين في التقارير المالية ,واإلفصعاح ععن المعلومعات
النوعية والكمية.

بدأت الشركة عملية التنفيذ وأنشأت فريق المشروع  ،يشرف عليس العرئيس التنفيعذي للشعركة .ععالوة علعى ذلعك ،ولتقيعيم األثعر المعالي
والتشغيلي للمعيار الدولي للتقرير المالية رقم  ،07قامت الشركة بتعيين  AJMS Alatheer Consultingكمستشارين لهم.
 .)9المعيار الدولي للتقارير المالية  :2األدوات المالية
نُشععر هععذا المعيععار فععي  26يوليععو  2106وحععل محععل المعيععار المحاسععبي الععدولي  .19يتنععاول المعيععار الجديععد البنععود التاليععة المتعلقععة
باألدوات المالية:
أ) التصنيف والقياس:
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نهجا ً واحدا ً لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفعأة ،وفقعا للقيمعة العادلعة
من خالل إيرادات شاملة أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
يحتف باألصل ضمن نموذج عمل هدفس االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
.i
تؤدي الشروط التعاقدية ل صل المعال ي فعي تعواريخ محعددة إلعى التعدفقات النقديعة التعي ال تمثعل سعوى معدفوعات رأس المعال
.ii
والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ويطلق عليس "األصل والفوائد المستحقة عليس حصراً".
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 .)9المعيار الدولي للتقارير المالية  :2األدوات المالية (تتمة)
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاس أو الخسائر المحققة من خالل الربح
أو الخسارة عند البيع ،إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
يحتف باألصل ضمن نموذج عمل هدفس االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و
.i
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليس حصراً.
.ii
يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف األولي ،يمكن للجهة استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمعة العادلعة معن خعالل العربح أو الخسعارة
إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفعاظ بهعا للتعداول ،يمكعن للجهعة أيضًعا إجعراء عمليعة اختيعار غيعر قابلعة لإللغعاء لععرض
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة ل دوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة) في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معتعرف بهعا
في الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بمبلغ التغير
في القيمة العادلة ل لمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات في الدخل الشامل االخعر ،معا لعم
يكن االعتراف بآثار التغيرات في المخاطر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخعر معن شعأنس أن يخلعق أو يوسعع ععدم التطعابق
المحاسبي في الربح أو الخسارة.
ب) انخفاض القيمة:
يعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الخسائر االئتمانية المتوقعة ،مقارنة بالخسائر االئتمانيعة
المتكبدة بموج المعيار المحاسبي الدولي .19
في إطار نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9لم يعد من الضروري أن يحد حد ائتماني قبل االعتعراف بخسعائر االئتمعان.
وبدالً من ذلك ،تقوم الجهة دائما ً باحتساب الخسعائر االئتمانيعة المتوقععة والتغيعرات فعي تلعك الخسعائر االئتمانيعة المتوقععة .يعتم تحعديث
مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ رفع التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
ج) محاسبة التحوط:
يُقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تتماشعى معع المحاسعبة التحوطيعة بشعكل أوثعق معع
إدارة المخاطر .وتضع المتطلبات نهجا ً أكثعر اعتمعادا ً علعى المبعادئ إزاء النمعوذج الععام للمحاسعبة التحوطيعة .تنطبعق التععديالت علعى
جميع المحاسبة التحوطية باستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (يُشار إليها عادة باسم "تحوط كلي للقيمعة العادلعة").
وبالنسبة لهذه  ،قد تواصل الجهة تطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية السارية حاليا ً في معيار المحاسبة الدولي رقم  .19وقد ُمنح هذا
االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
تاريخ السريان:
تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المنشور هو  0يناير  .2108ومع ذلك ،فان التعديالت التي أُدخلت علعى المعيعار
الدولي للتقارير المالية رقعم  - 6عقعود التعأمين :تطبيعق المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم  - 9األدوات الماليعة معع المعيعار العدولي
للتقعارير الماليعة رقعم  - 6عقععود التعأمين ،التعي نُشععرت فعي  02سعبتمبر  ،2106تغيععر المعيعار العدولي للتقععارير الماليعة رقعم  6الحععالي
للسماح للكيانات التي تصدر عقود التأمين في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6إلى التخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9قبعل معيعار عقعد التعأمين الجديعد معيعار للتقعارير الماليعة العدولي رقعم  - 07تصعبح عقعود التعأمين سعارية
النفاذ.
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 -,التغييرات في السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)
 .)9المعيار الدولي للتقارير المالية  :2األدوات المالية (تتمة)
تقدم التعديالت خيارين بديلين على النحو التالي:
 .0تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حتى حدو االسبق مما يلي:
 -iتاريخ سريان معيار عقد التأمين الجديد أو
 -iiفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  10يناير ( 2120يقتعرح مجلعس مععايير المحاسعبة الدوليعة تمديعد تعاريخ نفعاذ المعيعار
الدولي للتقارير المالية  07واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في المعيار الدولي للتقارير المالية رقعم  6إلعى
 10يناير  .)2122ويلزم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق باألصول المالية خالل فترة التأجيل .وال يتعاح هعذا الخيعار إال للكيانعات التعي
ترتب أنشطتها في الغال بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من قبل.
 .2اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ولكن بالنسبة ل صول المالية المعينة ،يعنقص معن العربح أو الخسعارة آثعار بععض
حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحد قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد.
أجرت الشركة تقييما ً مفصالً اعتبارا ً من فبراير :2121
 )0تمت مقارنة القيمة الدفترية للمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التعي تعدخل فعي نطعاق المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم 6
(بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين) باجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها و
 )2تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميعع مطلوباتهعا .بنعا ًء علعى
هذا التقييم األولي ،قررت الشركة أنها مؤهلة للحصول على اإلعفاء المؤقعت .وبالتعالي ،قعررت الشعركة تأجيعل تنفيعذ المعيعار العدولي
للتقارير المالية رقم  9حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديدة .وترد اإلفصاحات المتعلقة باألصول المالية المطلوبعة خعالل فتعرة
التأجيل في تقييم األثر المنصوص علية أدناه.
تقييم األثر
في  10ديسمبر  ، 2109بلغ إجمالي الموجعودات الماليعة للشعركة وإجمعالي الموجعودات المتعلقعة بالتعأمين  901مليعون و 177مليعون
على التوالي .في الوقت الحالي ،تتكون األصول المالية المحعتف بهعا بالتكلفعة المطفعأة معن النقعد ومعا فعي حكمعس وبععض العذمم المدينعة
األخرى البالغة  901مليون ريعال سععودي ( 882 :2108مليعون ريعال سععودي) .تتكعون األصعول الماليعة األخعرى معن اسعتثمارات
متاحة للبيع بقيمة  16مليون ريال سعودي ( 15 :2108مليعون ريعال سععودي) .تتوقعع الشعركة اسعتخدام تصعنيف القيمعة العادلعة معن
خالل الدخل الشامل األخر لهذه األصول الماليعة بنعا ًء علعى نمعوذج أعمعال الشعركة فيمعا يتعلعق بعأوراق العدين والطبيععة االسعتراتيجية
لالستثمارات في األسهم .ومع ذلك  ،فان الشركة لم تقعم بععد بعاجراء تقيعيم مفصعل لتحديعد معا إذا كانعت سعندات العدين تسعتوفي اختبعار
األصععل والفوائععد المسععتحقة عليععس حصععرا ً علععى النحععو المطلععوب فععي المعيععار الععدولي للتقععارير الماليععة رقععم  .9بلغععت القيمععة العادلععة
للموجودات المالية األخرى  60مليون ريال سعودي كما في  10ديسمبر  2109مع ععدم تغيعر القيمعة العادلعة خعالل الععام .التععرض
لمخاطر االئتمان ،وتركيز مخعاطر االئتمعان ،ونوعيعة األصعول الماليعة االئتمانيعة معذكورة فعي إيضعاح  .26األصعول الماليعة للشعركة
لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في  10ديسمبر  2109و .2108
يسعتند معا ورد أععاله إلعى تقيععيم األثعر ععالي المسعتوى للمعيععار العدولي للتقعارير الماليعة  .9ويسعتند هععذا التقيعيم األولعي إلعى المعلومععات
المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد معن التحلعيالت التفصعيلية أو المعلومعات المعقولعة والداعمعة اإلضعافية المتاحعة
للشركة في المستقبل .بشكل عام ،تتوقع الشعركة بععض التعأثير لتطبيعق متطلبعات انخفعاض القيمعة للمعيعار العدولي للتقعارير الماليعة :9
ومع ذلك ،ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك ها ًما .في الوقت الحالي ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثعار تطبيعق هعذا المعيعار الجديعد حيعث أن
الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة
 2-1التقديرات المستخدمة في إعداد القوائم المالية
إن إعداد القوائم المالية يتطل إستخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن
الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المسجلة خالل فترة التقدير .وبالرغم
من أن هذه التقديرات واألحكام تسعتند علعى أفضعل معرفعة لعدى اإلدارة ل حعدا والعمليعات الحاليعة ،فعان النتعائج الفعليعة يمكعن أن
تختلف عن هذه التقديرات.
ويتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة استنادا ً إلى التجربة التاريخية وغيرها من العوامل ،بما في ذلك التوقعات ل حعدا
المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل هذه الظروف.
أ) اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموج عقعود التعأمين معن أهعم التقعديرات المحاسعبية التعي تقعوم بهعا
الشركة .هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يج أخذها بعين اإلعتبار عند تقدير اإللتزامات التي يتععين علعى الشعركة دفعهعا
بموج هذه المطالبات .يتم عمل تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقععة للمطالبعة المبلعغ عنهعا والتكعاليف
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها .يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المسعددة المبلعغ عنهعا باسعتخدام معدخالت
التقييمات لل حاالت الفردية التي تم إبالغ الشركة بها .فعي نهايعة كعل فتعرة تقريعر ،يعتم إععادة تقيعيم تقعديرات مطالبعات السعنة السعابقة
للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص.
يعتبر المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهعا تقعديرا ً للمطالبعات التعي يتوقعع اإلبعالغ عنهعا بععد نهايعة كعل فتعرة ماليعة بشعأن الحعاد
المؤمن عليس الذي وقع قبل نهاية الفترة الماليعة .إن الطعرق الفنيعة المتبععة معن قبعل اإلدارة فعي تقعدير تكلفعة المطالبعات المبلعغ عنهعا
وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السعابقة عنعد التنبعؤ بطعرق سعداد المطالبعات
المستقبلية .يستخدم اإلكتواري مجموعة من الطعرق اإلكتواريعة لتحديعد تلعك المخصصعات الفنيعة ،علعى سعبيل المثعال طريقعة تشعين
الدر وطريقة بورنهيتر فيرغسون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة .وقد استخدم االكتواري أيضًا نهج التجزئة بمعا فعي ذلعك تحليعل
تكلفة الفرد لكل عام في مجال األعمال الطبية .تستند تلعك الطعرق العى ععدد معن اإلفتراضعات الصعريحة والضعمنية المتعلقعة بقيمعة
التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقرر الشركة ما إذا كان هناك إنخفاض دائم في الموجودات المالية المتاحة للبيع عنعدما يكعون هنعاك انخفعاض جعوهري أو مسعتمر
في القيمة العادلة مقارنة بالتكلفة .إن تحديد ماهية اإلنخفاض الجوهري أو المستمر هو مسعألة تقعدير .عنعد إععداد هعذا التقعدير تقعوم
الشركة بتقييم عدد من العوامل من بينها ،التغيير في أسعار األسهم والمالءة المالية للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطعاع
والتغير التقنية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتمويلية .يعتبر تخفيض القيمة مناسبا ً عنعد وجعود دليعل علعى التعدهور فعي
المععالءة الماليععة للشععركة المسععتثمر فيهععا وأداء الصععناعة و القطععاع والتغيععرات التقنيععة والتععدفقات النقديععة مععن األنشععطة التشععغيلية
والتمويلية.
ج) اإلنخفاض في األقساط المدينة
يتم تحديد مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة علعى تحصعيل
جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األساسية للذمم المدينة .الصعوبات المالية الخطرة للمعدين ،واألحتمعال بعأن يعدخل المعدين فعي
اإلفععالس أو إعععادة التنظععيم المععالي ،والتخلععف عععن السععداد أو تععأخر سععداد المععدفوعات ،تعتبععر مؤشععرات علععى أن الععذمم المدينععة قععد
انخفضت قيمتها.
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د) القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة ل وراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة .يعتم
تقعدير القيمععة العادلععة للبنععود التععي تحمععل العمععوالت علععى أسعاس التععدفقات النقديععة المخصععومة باسععتخدام العمولععة لبنععود ذات شععروط
وخصائص مخاطر مماثلة.
يتم تحديد القيمة العادلة ل دوات المالية التي ال يوجد فيها سعوق نشع أو عنعدما ال تكعون األسععار المعروضعة متاحعة بخعالف ذلعك
باستخدام أسالي التقييم .في هذه الحاالت ،يتم تقدير القيم العادلة من البيانات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات الماليعة المماثلعة
أو باستخدام النماذج .في حالة عدم توفر مدخالت يمكن مالحظتها في السعوق ،يعتم تقعديرها بنعا ًء علعى االفتراضعات المناسعبة .عنعد
استخدام تقنيات التقييم (على سبيل المثال  ،النماذج) لتحديد القيم العادلة ،يتم التحقق من صحتها ومراجعتهعا بشعكل دوري معن قبعل
موظفين مؤهلين مستقلين عن أولئك الذين قاموا بتوريدها .يتم معايرة كافة طرق التقيعيم للتأكعد بعأن النتعائج تعكعس البيانعات الفعليعة
وأسعار السوق المقارنة .وبقدر المستطاع ،تسعتخدم طعرق التقيعيم البيانعات القابلعة للمالحظعة فقع  ،لكعن النعواحي المتعلقعة بمخعاطر
اإلئتمان (الخاصة بالشركة والطرف اآلخر) والتقلبات واألمور المتداخلة تتطل من اإلدارة إجراء التقديرات.
هـ) تكاليف اكتتاب المؤجلة
يتم تسجيل بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع الوثائق كتكاليف اكتتاب مؤجلة ويعتم إطفاؤهعا علعى معدى فتعرة تغطيعة الوثيقعة ذات
الصلة .إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه الوثائق ،يمكن تسريع إطفاء هعذه التكعاليف وقعد يتطلع ذلعك
أيضًا انخفاض القيمة في قائمة الدخل.
و) احتياطيات اقساط إضافية
إن تقدير احتياطي عجز اقس التأمين شعديد الحساسعية لععدد معن االفتراضعات فيمعا يتعلعق باألحعدا والظعروف المسعتقبلية .يعتمعد
على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر الوثائق المكتتبة .للوصول إلى تقدير نسعبة الخسعارة المتوقععة ،يبحعث
الخبير االكتواري في عالقة المطالبات واألقساط التي من المتوقع أن تتحقق في المستقبل.
 9-3عقود تأمين
تصدر الشركة عقود تأمين يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين .وتعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التعي يقبعل بموجبهعا المعؤ ّمن
جزءا ً كبيرا ً من مخاطر التأمين الناتجة من حملة الوثائق عبر الموافقة على تعويض حملة الوثائق في حعال وقعوع حعاد مسعتقبلي
غير محدد يؤثر سلبا ً على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تحعدد الشعركة مخعاطر التعأمين الكبيعرة علعى أنهعا إمكانيعة دفعع فوائعد عنعد
وقوع حد للمؤمن عليس بنسبة تزيد عن  ٪01على األقل عن الفوائد المستحقة في حالة عدم حدو الحد للمؤمن عليس.
 1-3النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبس النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل والتي تُستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها.
 4-3أقساط التأمين المدينة
أقساط التأمين المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة .يتم إثبات أقساط التعأمين المدينعة عنعد اسعتحقاقها
ويتم قياسها عنعد اإلثبعات األولعي لهعا بالقيمعة العادلعة للمبلعغ المسعتلم أو المسعتحق .الحقعا وبععد اإلعتعراف األولعي ،يعتم قيعاس العذمم
المدينعة علععى أسعاس التكلفععة المطفعأة وباسععتخدام طريقعة الفائععدة المخصععومة نعاقص مخصععص إنخفعاض القيمععة .يعتم تخفععيض القيمععة
الدفترية ل صل من خالل حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة عمليات التأمين .يتم تسجيل مخصص لإلنخفعاض
القيمة في الذمم المدينة عندما يوجد إثبات موضوعي بأن القيمة الدفترية ليست قابلة لإلسترداد.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 ,-3تكاليف اإلكتتاب المؤجلة
العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة ً باالكتتاب وتجديد عقود التامين يتم تأجيلها وإطفائهعا علعى أسعاس ثابعت يتماشعى معع
مدة تغطية وثيقة التأمين ذات العالقة ،باستثناء تغطية وثائق التأمين لبوليصة الشحن البحعري التعي يعتم تأجيلهعا كليعا ً خعالل األشعهر
الثالثعة األخيعرة مععن السعنة ،ويعتم إثبععات كافعة تكععاليف االكتتعاب األخعرى كمصععروف عنعد تكبععدها ،يسعجل اإلطفعاء فععي قائمعة نتععائج
عمليات التأمين.
يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقعدر أو الطريقعة المتوقععة إلسعتنفاذ المنعافع االقتصعادية المسعتقبلية التعي يتضعمنها ذلعك
األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ويتم اعتبار ذلك كتغيير في التقديرات المحاسبية.
يتم إجراء مراجعة لإلنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو بشكل متكرر ،وذلك عند وجود دليل على إنخفاض القيمة.
وفععي حالععة عععدم تحقيععق االفتراضععات المتعلقععة بالربحيععة المسععتقبلية لوثععائق التععأمين ،فانععس يمكععن اإلسععراع فععي إطفععاء هععذه التك عاليف
ويتطل ذلك إجعراء شعط إضعافي معن المخصعص فعي قائمعة نتعائج عمليعات التعأمين .كمعا تؤخعذ تكعاليف اإلكتتعاب المؤجلعة بععين
االعتبار عند إجراء إختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.
 3-3الممتلكات ،المعدات والغير الملموسة
ً
تقاس الممتلكات ،المعدات والغير ملموسة بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم .يحمل اإلستهالك على قائمة عمليات التأمين بطريقة
القس الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة هي كما يلي:
تحسينات المباني المستأجرة
األثا والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية
السيارات
أنظمة أجهزة الكمبيوتر

النسبة
طوال مدة العقد او  5سنوات ايهما أقل
 5سنوات
 1إلى  5سنوات
 6سنوات
 7-5سنوات

تحمل مصاريف الصيانة واإلصالح على المصاريف ،يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره
بصورة جوهرية .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير
األحدا أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .يتم إثبات خسارة اإلنخفاض إذا وجدت بالمبلغ الذي
يزيد القيمة الدفترية ل صل عن المبلغ القابل لإلسترداد والذي هو أعلى من القيمة العادلة ل صل ناقص تكلفة البيع والقيمة
المستخدمة .لغرض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أدنى مستوى والتي يوجد لها تدفقات نقدية منفصلة
يمكن تحديدها (وحدات توليد النقد) .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة من البيع من خالل مقارنة العوائد مع القيمة الدفترية ويتم
إدراجها في قائمة عمليات التأمين تحت بند مصروفات عمومية وإدارية أخرى .يتم رسملة برامج الكمبيوتر على أساس التكاليف
المتكبدة إلقتنائها والحصول عليها لالستخدام .يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس العمر اإلنتاجي المتوقع لبرامج الكمبيوتر.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3االستثمارات المتاحة للبيع
أ -االستثمارات المتاحة للبيع
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتف بها للمتاجرة أو المحتف بها
حتععى تععاريخ االسععتحقاق أو القععروض والمععدينين ،وال يععتم تصععنيفها بالقيمععة العادلععة مععن خععالل الععربح أو الخسععارة .يععتم تسععجيل هععذه
االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ
ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة .يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلعة لهعذه االسعتثمارات فعي العدخل الشعامل اآلخعر فعي
قائمة الدخل الشامل تحت عنوان "صافي التغير في القيمعة العادلعة  -االسعتثمارات المتاحعة للبيعع" .يعتم إدراج األربعاح أو الخسعائر
المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ضمن "الربح ( /الخسارة) المحققة على االستثمارات المتاحة للبيع".
يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العمعوالت واألربعاح  /خسعائر العمعالت األجنبيعة معن االسعتثمارات المتاحعة للبيعع فعي قائمعة
الدخل ذات أو قائمة الدخل الشامل  -عمليات المساهمين ،كجزء من صافي دخل  /خسارة االستثمار.
يتم تعديل أي انخفاض كبير أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع واإلبالغ عنهعا فعي قائمعة العدخل الشعامل،
كتكاليف انخفاض القيمة.
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة ل وراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة .يعتم
تقعدير القيمععة العادلععة للبنععود التععي تحمععل العمععوالت علععى أسعاس التععدفقات النقديععة المخصععومة باسععتخدام العمولععة لبنععود ذات شععروط
وخصائص مخاطر مماثلة.
ب -استثمارات مبقاة للتجارة
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتجزة للتعداول أو تعم تعيينهعا معن قبعل اإلدارة علعى أنهعا
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يتم حيازة االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إععادة الشعراء علعى
المدى القصير ويعتم تسعجيلها فعي قائمعة المركعز المعالي با لقيمعة العادلعة .يعتم إدراج التغيعرات فعي القيمعة العادلعة فعي صعافي دخعل /
خسارة التداول.
عند االعتراف المبدئي ،قد يتم تخصيص االستثمار بالقيمة العادلعة معن خعالل قائمعة العدخل قبعل اإلدارة ،إذا كعان يسعتوفي المععايير
المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي  19باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر محدد فعي سعوق نشع والعذي
قيمس العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.
 ,-3انخفاض إعادة التأمين والموجودات المالية األخرى
يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد القوائم المالية للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة
من الموجودات المالية .وفي حالة مثل هذا الدليل ،يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل  -عمليات
التأمين.
يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:
صا خسارة االنخفاض المثبتة
بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناق ً
سابقا في قائمة الدخل الشامل -عمليات المساهمين.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليا ً ألصل مالي مماثل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
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جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  -على سبيل المثال ،أرض – ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويا للتأكد من
وجود إنخفاض في قيمتها .بالنسبة للموجودات التي تخضع لالستهالك يتم اختبارها للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك
عندما تشير األحدا أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية.
يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية ل صل عن قيمتس القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة
العادلة ل صل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .لغرض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات
ألدنى مستويات التي يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة (وحدة مدره للنقدية).
 31-3الزكاة وضريبة الدخل
يخضع مساهمين الشركة السعودية للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة و الدخل .تستحق الزكاة المقدرة وتحمل على قائمة
التغيرات في حقوق المساهمين.
يخضع مساهمين الشركة الغير سعوديين لضريبة الدخل وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في المملكة العربية
السعودية .تستحق ضريبة الدخل المقدرة وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
 33-3المخصصات األخرى
يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة على الشركة ناتجة عن أحدا سابقة ،وأن تكاليف سداد هذه
االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق بس .كما انس ال يتم اإلعتراف بمخصصات خسائر التشغيل المستقبلية.
 39-3اإلحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة والتزاما بالمادة ( 71الفقرة 2ز) في الالئحة التنفيذية للشركات التأمين والصادرة من مؤسسة النقد
العربي السعودي ،يج على الشركة أن تحول  %21من صافي دخل كل سنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا
اإلحتياطي رأس المال .ونظرا ً للخسائر المتراكمة ،فانس لم يتم إجراء مثل هذا التحويل خالل السنة الحالية.
 31-1إثبات األقساط المكتسبة ودخل العموالت
ترحل أقساط التأمين إلى العدخل علعى أسعاس نسعبي علعى معدى فتعرات وثعائق التعأمين التعي تخصعها .تمثعل األقسعاط غيعر المكتسعبة
الحصة في أقساط التأمين المكتتبة والمتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول .يؤخذ التغير في الجزء من األقسعاط غيعر المكتسعبة إلعى
قائمة عمليات التأمين بنفس الطريقة التي يتم اإلعتراف باإليرادات خالل فترة المخاطر.
تمثععل نتععائج اكتتععاب األقسععاط المكتسععبة ودخععل األتعععاب والعمولععة بعععد خصععم المطالبععات المسععددة ،ومصععاريف االكتتععاب األخععرى
صعا مخصعص أي خسعائر مسعتقبلية
والمطالبات المتوقعة المستحقة المتعلقة بالفترة ،بعد خصم المبالغ الخاضععة إلععادة التعأمين ناق ً
متوقعة عن التأمين سارية المفعول.
تظهر أقساط التأمين المحتف بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالمخاطر سعارية المفععول لمعا بععد نهايعة الفتعرة الماليعة كأقسعاط غيعر
مكتسبة ،ويتم تأجيلها باستخدام الطرق التالية:
 آخر ثال شهور من األقساط بالنسبة للشحن البحري.
 عدد األيام الفعلية بالنسبة للفئات األخرى.
 حساب مسبق التحديد لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تتم بعد عام واحد .وفقا لهذا الحساب يتم الحصعول علعى أقعل أقسعاط
في السنة األولى التي تزداد تدريجيا نحو نهاية فترة البوليصة.
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جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 34-3توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على السداد.
 3,-3المصاريف المستحقة
يتم إثبات المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى لقاء المبالغ الواج دفعها في المستقبل عن البضعاعة أو الخعدمات المسعتلمة،
سواءا ً قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين على أساس االستحقاق.
 33-1إعادة التأمين
تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية باسعناد مخعاطر التعأمين المتعلقعة بكافعة أعمالهعا .تمثعل موجعودات إععادة التعأمين األرصعدة
المسععتحقة مععن شععركات إعععادة التععامين مععع فيمععا يتعلععق باألعمععال التععي تععم التنععازل عنهععا مععن قبععل الشععركة .يععتم تقععدير المبععالغ القابلععة
لالسترداد بصورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقا ً لعقد إعادة التأمين.
يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمعة بتعاريخ إععداد كعل قعوائم ماليعة أو علعى نحعو متكعرر وذلعك عنعد وجعود دليعل علعى وقعوع
انخفاض في القيمة خالل السنة .يحد االنخفاض في القيمة عند وجود دليعل موضعوعي يشعير إلعى ععدم إمكانيعة الشعركة اسعترداد
المبالغ القائمة بموج شروط العقد ومتعى وقعت الحعد معع إمكانيعة قيعاس األثعر علعى المبعالغ التعي ستسعتلمها الشعركة معن معيعدي
التأمين بشكل موثوق بس .يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات التأمين.
ال تعفععي ترتيبععات إعععادة التععامين المسععندة الشععركة مععن إلتزاماتهععا تجععاه حملععة الوثععائق .يععتم إثبععات أقسععاط ومطالبععات إعععادة التععامين
كايرادات ومصعاريف بعنفس الطريقعة وكعأن عمليعة إععادة التعأمين تعتبعر نشعاطا ً مباشعرا ً بععد األخعذ بععين االعتبعار تصعنيف المنعتج
للنشاط المعاد التأمين عليس.
تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة إلى شركات إععادة التعأمين .تقعدر المبعالغ المسعتحقة بطريقعة مماثلعة لتلعك المتعلقعة
بعقود إعادة التامين.
يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من عقود إعادة التامين المسندة وتلك التي تم التعهد بها.
يعتم التوقععف عععن إثبععات موجعودات أو مطلوبععات إعععادة التععأمين عنعد اسععتنفاذ أو انتهععاء الحقععوق التعاقديعة أو تحويععل العقععد إلععى جهععة
أخرى.
 32-3عمولة إعادة التامين غير المكتسبة
يتم تأجيل العمولة المدينة على عقود إعادة التأمين الصادرة وتطفأ على مدى فترات العقود التي تخصها ،يسجل اإلطفاء فعي قائمعة
الدخل الشامل  -عمليات التأمين.
 3,-3المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهعات المتعاقعد معهعا واألطعراف األخعرى ،ومعن مصعاريف تسعوية الخسعارة المتعلقعة
بها ،ناقصا ً قيمة الخردة واإلستردادات األخرى ،وتحمل على قائمة الدخل الشامل  -عمليات التأمين للفترة التي تكبدت فيها.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركعز المعالي،
سواء تم التبليغ عنها أم ال ،يتم تجني مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة في تاريخ قائمة المركز المالي علعى
أساس تقدير كل حالس على حده.
كما يجن مخصص ،وفقا ً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفة سداد المطالبعات المتكبعدة غيعر المبلّعغ عنهعا تتضعمن
تكلفععة إدراة المطالبععات والقيمععة المتوقعععة للحطععام والتغطيععات األخععرى ذات الصععلة بتععاريخ قائمععة المركععز المععالي .تععم إحتسععاب
االحتياطيات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بناء على توصيات خبير اكتواري مستقل.
يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة فعي حسعاب اإلكتتعاب
لتلك السنة .ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنس يتوقع سداد كافة المطالبات خعالل سعنة واحعدة معن
تاريخ قائمة المركز المالي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 32-1اختبار كفاية المطلوبات
بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم الشعركة بعاجراء تقعيم للتأكعد معن كفايعة مطلوبعات التعامين باسعتخدام التقعديرات الحاليعة للتعدفقات
النقدية المستقبلية المتعاقعد عليهعا .وإذا معا أظهعر التقيعيم بعأن القيمعة الدفتريعة لمطلوبعات إععادة التعامين الخاصعة بعس (ناقصعا ً تكعاليف
االكتتاب المؤجلة ذات العالقة) غير كافية بناءا ً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ،فانس يعتم إدراج كامعل العجعز مباشعرةً فعي
قائمة الدخل الشامل  -عمليات التامين ،ويتم إنشاء مخصص لقاء المخاطر سارية المفعول ،تقوم الشركة بتقعدير ععدد اإلحتياطيعات
بناء على تقيم خبير اكتواري مستقل.
 19-1القيم العادلة
تحدد القيم العادلة ل دوات المالية المتداولة في األسواق المالية النظامية النشطة على أساس األسعار المتداولعة فعي السعوق بالنسعبة
للموجودات ،وأسعار العرض بالنسعبة للمطلوبعات عنعد إنتهعاء العمعل بتعاريخ إععداد القعوائم الماليعة .وفعي حالعة ععدم تعوفر األسععار
المتداولة في السوق ،يتم الرجوع إلى عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو المتعاملين في أسواق المال.
بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق نشطة ،تحدد القيمة العادلة باسعتخدام طعرق تقيعيم تشعتمل علعى إسعتخدام أحعد
معامالت تمت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى ،أو على أساس القيمة السوقية ألداة مالية أخرى مشعابهة لهعا تقريبعا ً أو /
وعلى أساس التدفقات النقدية المخصومة .وبالنسبة لطريقة التدفقات النقدية المخصومة ،تحعدد التعدفقات النقديعة المسعتقبلية المقعدرة
على أساس أفضل تقديرات اإلدارة ،ويعتبر معدل الخصم المستخدم السعر السائد في السوق ألصول مماثلة.
 12-1التوقف عن إثبات األدوات المالية
ً
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها ويعتم ذلعك ععادة عنعد
بيعها ،أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
 99-3المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المعالي فقع عنعد وجعود حعق نظعامي ملعزم أو عنعدما
يكون لدى الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسعداد المطلوبعات فعي آن واحعد.
ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الشامل  -نتائج عمليات التامين أو قائمة الدخل الشامل  -عمليات المساهمين
معا لعم يكعن ذلععك مطلوبعا ً أو مسعموحا ً بععس بموجع أي معيعار محاسععبي أو تفسعير مثعل هعذا المعيععار كمعا هعو مفصععح عنعس تحديعداً فععي
السياسات المحاسبية للشركة.
 91-1العمالت األجنبية
تمسك دفاتر حساب الشركة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضا عملة العرض والنشاط الرئيسعية للشعركة .يعتم ترجمعة المععامالت
بععالعمالت األجنبيععة إلععى الريععال السعععودي وفقععا ألسعععار الصععرف السععائدة فععي تععواريخ تلععك المعععامالت .ويععتم تحويععل الموجععودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية النقدية إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السعائدة فعي تعاريخ قائمعة المركعز المعالي .ترحعل
جميعععع الفعععروق إلعععى كعععال معععن قائمعععة العععدخل الشعععامل  -عمليعععات التعععأمين  /قائمعععة العععدخل الشعععامل  -عمليعععات المسعععاهمين .فعععروق
أسعار الصرف األجنبي ليست جوهرية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -1السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 94-1مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بنا ًء على قوانين العمعل السععودية السعائدة .يعتم إجعراء المسعتحقات بالقيمعة الحاليعة
للمدفوعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة إعداد التقارير باسعتخدام طريقعة ائتمعان
الوحدة المتوقعة .يتم إيالء االعتبار لمستويات األجور والمرتبعات المتوقععة فعي المسعتقبل ،والخبعرة ،للمعوظفين المغعادرين وأولئعك
بفترات الخدمة .في نهاية كل فترة مالية يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باسعتخدام عائعدات السعوق معن سعندات الشعركات
عاليععة الجععودة بشععروط وعمععالت تتطععابق بقععدر اإلمكععان مععع التععدفقات النقديععة المسععتقبلية المقععدرة .يععتم الوفععاء بالتزامععات مععدفوعات
االستحقاقات عند استحقاقها .يتم إعادة قياس المعالجات (األربعاح  /الخسعائر االكتواريعة) الناتجعة ععن تععديالت الخبعرة والتغيعرات
في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.
 15-1المعلومات القطاعية
يعتبعر القطعاع جعزء أساسعي معن الشعركة يقعوم بتقيعيم منتجعات أو خعدمات (قطعاع أعمعال) ،والعذي يكعون عرضعس ألربعاح وخسععائر
تختلععف عععن أربععاح وخسععائر القطاعععات األخععرى .وألغععراض إداريععة ،تتكععون الشععركة مععن وحععدات عمععل وذلععك حس ع منتجاتهععا
وخدماتها .يتم االبالغ عن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلعى رئعيس العمليعات كصعانع القعرار.
تم تحديد رئيس العمليات العذي يتخعذ قعرارات إسعتراتيجية علعى أنعس العرئيس التنفيعذي والعذي يعتبعر مسعؤوالً ععن توزيعع المصعادر
وتقييم أداء الوحدات القطاعية .لم تحد أية معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حالة توقع حدو أية معاملة ،فأنها تتم وفقا ً
ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية ،وتتم بنفس شعروط التعامعل معع األطعراف األخعرى .تشعتمل إيعرادات ومصعاريف ونتعائج
القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

- 11 -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2النقدية وما في حكمها

ارصده لدى البنوك – حسابات جارية
ودائع ألجل

النقديججة وشججبه النقديججة كمججا فججي قائمججة
التدفقات النقدية
وديعة مقابل خطابات ضمان 0-7

9132
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
ريال سعودي
2,,121
9,,,,4,213
3,4,922,29,
9,,,,4,213

3,4,12,,13,

3,321,13,
92,,,4,2,4

3,4,12,,13,

2108
عمليات التأمين عمليات المساهمين
ريال سعودي
09,970 27.112.165
028.796.766
27.112.165
2.266.682
29.276.527

028.806.717
028.806.717

وفقععا لمتطلبععات التععدفقات النقديععة للشععركة ،يععتم ايععداع الودائععع ألجععل لفتععرات تتععراوح مععا بععين يععوم واحععد وثالثععة أشععهر وذلععك حسع
المتطلبععات النقديععة للشععركة ويتحقععق عنهععا دخععل عمععوالت خاصععة بمعععدل متوسع بنسععبة  %2.10سععنوياً :2108( .بنسععبة %1.2
سنوياً)
يتم إيداع النقد لدى البنوك والودائع ألجل لدى أطراف ذات تصنيف ائتماني جيعد .إن القيمعة الدفتريعة المفصعح عنهعا أععاله تقعارب
قيمتها العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.
(  )0-7وديعة مقابل خطابات الضمان يتكون من المبالغ المودعة مع بنك محلي مقابل إصدار ضمانات دفع لصالح مقعدمي خدمعة
للشركة .وألن هذه الوديعة ال يمكن سحبها قبل نهاية فترة الضمان ،فان طبيعتها مقيدة.
 -,أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
 13ديسمبر 9132
33,312,432
,,111,934
39,333,321
,9,313,213
)(33,3,3,933

أقساط تأمين مدينة  -حاملي الوثائق
أقساط تأمين مدينة  -الوسطاء والوكالء
ذمم معيدي التأمين مدينة
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها (ايضاح )0-8
أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ،صافي

23,49,,341
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 10ديسمبر 2108
57.158.879
2.769.162
7.100.691
67.009.600
()7.662.609
59.656.992

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي (تتمة)

إن تحليل أعمار أرصدة األقساط المدينة هو كما يلي:
غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها

9132
أقسععاط تععأمين وإعععادة
تأمين مدينة
مخصععععععععععص ذمععععععععععم
مشكوك في تحصيلها
أقسععاط تععأمين وإعععادة
تأمين مدينة  ،صافي

اإلجمالي

42,212,422

31,423,32,

34,241,314

2,4,2,391

,9,313,213

-

()3,,2,,4,2

()1,322,392

(),,213,34,

()33,3,3,933

42,212,422

,,293,3,3

33,144,11,

3,,,9,229

23,49,,341

غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها

2108
أقسعععاط تعععأمين وإععععادة
تأمين مدينة
مخصص ذمم مشعكوك
في تحصيلها
أقسعععاط تعععأمين وإععععادة
تأمين مدينة

مستحقة ولم تنخفض قيمتها
أكثر من 13,
 21يوم 3,1-يوم  13, -3,3يوم
يوم

مستحقة ولم تنخفض قيمتها
 91يوم 081-يوم

 165 -080يوم

اإلجمالي

أكثر من 165

62.190.201

00,722,171

8.286.851

6,709,075

67.009.600

-

()0,761,251

()2.191.629

()1,800,761

()7,662,609

62.190.201

9,962,021

6.096.220

917,615

59.656.992

تتوقع الشركة وبناء على الخبرة السابقة تحصيل االقساط وأرصدة إععادة التعأمين المدينعة غيعر منخفضعة القيمعة بالكامعل .لعيس معن
سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة ،وبالتالي فان معظمها بدون ضمانات.
ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي وبالتالي فان المبالغ التي ال تعتبعر متعأخرة السعداد أو منخفضعة القيمعة فيمعا يتعلعق
باألقساط واألرصدة المدينة من أفراد وشركات غير مصنفة.
 3-,إن حركة مخصق أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها هي كاآلتي:
9132

2108

الرصيد اإلفتتاحي للسنة
المخصص المحمل خالل السنة

)(7,662,609
)(1,508,667

()7,626,628
()18,090

الرصيد الختامي للسنة

)(00,080,266

()7,662,609
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2االحتياطيات الفنية
 3-2صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية
2108
(ريال سعودي)

9132
(ريال سعودي)
20,100,259
20,100,259
52,069,966
00,268,051
6,277,561
88,716,911

المطالبات تحت التسوية
ناقص :القيمة المحقق للخردة والتعويضات المستردة
المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
أقساط عجز االحتياطي
احتياطيات فنية أخرى
ناقص:
 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاصافي المطالبات المستحقة واالحتياطيات

()5.665.161
28.618.880
22.961.818
50.688.969
02.682.267
2.171.126
89.685.161

9,686,119
0,958,620
00,666,611

8.101.057
7.668.807
05.980.976

77,162,111

71.511.186

 9-2الحركة في األقساط غير المكتسبة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
إعادة تأمين
إجمالي
الرصيد كما في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

311,329,324
123,193,142
)(131,1,3,133
933,119,939

إجمالي
الرصيد كما في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

68,916,151
265.856.876
()086,171,751
011.692.076
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)(3,,34,,222
)(92,112,331
9,,1,2,232
)(34,,23,941

33,,141,122
131,3,1,,21
)(9,9,923,924
323,41,,221

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
إعادة تأمين
()01,195,151
()26,160,015
21.787.158
()05,668,797

صافي

صافي

55,500,111
209.805.769
()061,281,195
005.161.177

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -2االحتياطيات الفنية (تتمة)
 1-2الحركة في عمولة إعادة التامين غير المكتسبة
9132
الرصيد كما في بداية السنة
عمولة إعادة التامين مستلمة خالل السنة
عمولة إعادة التامين المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

9,334,133
1,193,212
)(1,,,1,,,4
9,31,,123

2108
2.886.657
1.172.182
()1.596.728
2.666.100

 4-2الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة
9132
الرصيد كما في بداية السنة
تكاليف اإلكتتاب المتكبدة خالل السنة
تكاليف اإلكتتاب المطفأة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية الفترة

33,,32,3,3
94,3,,,922
)(94,441,,34
33,,32,393

2108
6.796.168
21.128.628
()05.111.291
00.809.686

 -31مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
9132
ايجار مدفوع مقدما ً
تكلفة طبية مسبقة الدفع للموظفين
ذمم موظفين مدينة
دفعات مقدمة لمقدمي خدمات
ايراد المنافذ المستحقة
تغطية من طرف ثالث مدينة
دفعات مقدمة لموردين
تعويض مستحق
أخرى

3,232,2,,
3,49,,914
1,214,13,
9,,33,,92
9,232,12,
9,,2,,319
4,233,323
1,,33,993
91,32,,223
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2108
601.968
2.011.167
0.859.216
1.196.526
2.175.718
0.810.669
2.600.125
5.017.501
1.186.166
21.019.511

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -33الممتلكات والمعدات واألصول الغير الملموسة ،صافي

أجهزة الكمبيوتر
تحسينات على
المباني المستأجرة األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

السيارات

أنظمة أجهزة
الكمبيوتر

اإلجمالي
9132

التكلفة:
كما في بداية السنة
إضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة

1,314,24, 31,,19,2,2
9,,311
1,314,24, 31,,9,,1,2

2,429,231
424,934
2,242,392

,33,343
,32,,11
)(19,,331
3,1,9,2,4

12,1,4,191 34,139,9,2
1,299,292 9,,,3,334
)(19,,331
41,3,3,9,, 33,23,,123

االستهالك واإلطفاء:
كما في بداية السنة
المحمل على السنة
اإلستبعادات خالل السنة
صافي القيمة الدفترية:
كما في  10ديسمبر 2109

,,92,,2,,
3,191,313
2,193,233
3,,13,341

تحسينات على
المباني المستأجرة

1,411,,33
31,291
1,424,9,3
341,4,2

2,994,1,2
931,392
2,4,4,4,4
439,349

األثا
والتركيبات

أجهزة الكمبيوتر
والمعدات
المكتبية

4,1,2,2
,93,11,
)(19,,339
3,4,311
32,,1,4

السيارات

9,,,,,,1,2 2,324,494
1,429,1,3 3,319,12,
)(19,,339
13,213,,1, 31,223,,99
3,343,,42

أنظمة أجهزة
الكمبيوتر

,,242,422

اإلجمالي
2108

التكلفة:
كما في بداية السنة
إضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة

01,511,699
272.661
01.812.959

1,516,171
011.175
1.616.765

7.089.867
281.166
7.672.901

985,681
125.661
()511.111
800.066

02.982.068
0.181.019
06.162.257

15,222,167
2.160.671
()511.111
17.186.121

االستهالك واإلطفاء:
كما في بداية السنة
المحمل على السنة
اإلستبعادات خالل السنة

صافي القيمة الدفترية:
كما في  10ديسمبر 2108

7,166,286
0.212.699
8,298,785

2,516,076

1,276,061
057.621
1,611,566

210,079

6.826.680
199.876
7,226,157

268,556
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527,710
011.166
()216.001
651,957

157,089

7.707.098
0.657.226
9,076,626

5,087,811

25,600,819
1.177.191
()216.001
28,585,189

8,698,910

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -39اإلستثمارات
9132
المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
المتاحة للبيع

22,21,,312
22,21,,312

2108
88.665.029
11.861.106
009.118.061

 3-39اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
9132
صكوك

-

2108
,,844,8392
,,844,8392

كانت حركة االستثمارات خالل العام على النحو التالي:
9132

الرصيد االفتتاحي

,,844,8392
(),,844,8392
-

تم شرائس خالل العام
محول إلى االستثمارات المتاحة للبيع

الرصيد النهائي

2108
88.665.029
88.665.029

بللع ميش كا بعدض يدا مسدتميل متةل ميي دت ب بةدل تد تدل تت ماسدت لا عدمب ميعدلي ييدل ل ى يد بدم ي دد قد ه 26,
ياتوا تلب سعو غ .ب م ألا ماستميل مع ق تي بتعةدل قبدب تدل تت مسدت لقةل ،دشا ميشد كا تعضدا يد كسد مي وملد و دل
ييعتل ميي لسبا مي ويي  29ميكغ ت بد بيوابدع لاد ميشد كا مسدتع مي ميت د تت ميي دت ب بدع تد تدل تت ماسدت لا ييد
س تتا يليتتتا يتتليتتتا لغ  8181و .8180
 9-39اإلستثمارات المتاحة للبيع
9132
صناديق استثمارية
محفظة األسهم
أسهم
صكوك

1,393,,33
3,291,12,
29,3,,,231
22,21,,312
9132
11,,31,134
34,,12,3,4
)(331,933,32,
4,33,,2,4
9,423,323
,,,44,,392
22,21,,312

الرصيد االفتتاحي
المشتراة خالل السنة
المستبعدة خالل السنة
صافي الربح ( /الخسارة) المحققة للسنة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
إنخفاض للقيمة خالل السنة
محولة من استثمارات محتف بها حتى تاريخ االستحقاق
الرصيد النهائي
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2108
28.919.916
0.921.178
11.861.106
2108
076.117.956
95.608.201
()062.290.966
()7.897.155
06.925.611
()07.056.656
009.118.061

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -39اإلستثمارات (تتمة)
تتضمن االسعتثمارات المتاحعة للبيعع اسعتثمار فعي أسعهم بمبلعغ  0,921,178ريعال سععودي ( 10ديسعمبر 0,921,178 :2108
ريال سعودي) في شركة (غير متداولة) وبما أنس ال يمكن تحديد القيمة العادلعة علعى نحعو موثعوق ،وبالتعالي فانعس يعتم تسعجيل هعذه
االستثمارات بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة.
 -31الوديعة النظامية
تمثععل الوديعععة النظاميععة  %01مععن رأس المععال المععدفوع للشععركة والتععي يععتم االحتفععاظ بهععا لععدى بنععك تحععدده مؤسسععة النقععد العربععي
السعودي طبقا ً لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني .ال يمكن سعح هعذه الوديععة النظاميعة بعدون موافقعة مؤسسعة النقعد العربعي
السعودي.
 -34المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
مستحقات موظفين
موردين دائنون
أتعاب مهنية مستحقة
ضريبة إستقطاع دائنة
أتعاب مجلس اإلدارة (إيضاح )06
توزيع الفائض المستحق

2108
9132
عمليات التأمين عمليات المساهمين
عمليات التأمين عمليات المساهمين
0.688.075
3,4,,,41,
0.178.100
9,,94,,,3
96.968
621.751
313,2,2
33,,9,1
0.801.167
3,2,1,4,1
01.511
019.951
31,,11
912,2,1
6.271.966
2,433,23,
7.511.616
4,,24,424
017.668
07.166.511
339,9,2
3,,922,,13

 -3,زكاة وضريبة الدخل

أ) المحملة على السنة
تتضمن الزكاة المحملة على السنة قيمة المخصعص للسعنة والبعالغ  1.205.166ريعال سععودي ( 5.512.115 :2108ريعال
سععودي) ،يععتم احتسعاب مخصععص الزكعاة بنععا ًء علعى حصععة المسعاهمين السعععوديين فعي رأس المععال بنسععبة :2108( %91,65
:)%91,65
9132

2108

حصة المساهمين السعوديين
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
مخصصات

932,3,9,,22
)(333,331,131
31,13,,32,
333,41,,32,
)(13,321,41,

289.651.712
()52.598.815
20.851.606
258.718.281
()18.626.916

الوعاء الزكوي

394,212,221

221.180.177

الربح المعدّل للسنة

ب ) ضريبة الدخل المحملة على السنة
تتضععمن ضععريبة الععدخل المحملععة علععى السععنة قيمععة المخصععص للسععنة وتبلععغ صععفر ( 10ديسععمبر  :2108صععفر) ،يععتم احتسععاب
مخصص ضريبة الدخل بنا ًء على حصة المساهمين غير السعوديين في رأس المال بنسبة .)%6,15 :2108( %6,15
 -3,زكاة وضريبة الدخل (تتمة)
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي

ج) حركة مخصق الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة
إن حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:
 13ديسمبر 9132
الرصيد اإلفتتاحي
المخصص خالل السنة
المدفوع خالل السنة
عكس مخصص خالل السنة*

3,,,3,24,
1,93,,143
)(3,922,9,2
)(4,919,243
4,92,,1,3

 10ديسمبر 2108
01.872.828
5.512.115
()2.612.552
()7.161.566
6.580.765

* خالل العام  ،2109قامت الشركة بعكس مخصص زكاة بقيمة  6.212.766ريال سعودي ( )7.161.566 :2108بنعاء علعى
تقييم مرتب بالسنوات السابقة.

د) الموقف الزكوي والضريبي
قععدمت الشععركة إقراراهععا الزكععوي والضععريبي للسععنوات المنتهيععة فععي  10ديسععمبر  ،2100حتععى  10ديسععمبر  2108وال تععزال
اإلقرارات قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم إنهاء أي ربوط.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -33المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها كما في نهاية السنة هي كما يلي:
مبالغ المعامالت
للسنة المنتهية في
 10ديسمبر
 13ديسمبر
2108
9132
الجهة ذات عالقة

الرصيد كما في
 10ديسمبر
 13ديسمبر
2108
9132

طبيعة المعاملة

مستحق (إلى) /من جهات ذات عالقة
عمليات التأمين
سوليدرتي – مملكة
البحرين (مساهم)

كبار موظفي اإلدارة

 مصاريف أخرىمدفوعة نيابة عن الشركة

 مزايا قصيرة األجل -مكافأة نهاية الخدمة

مجلس اإلدارة واللجان
 مكافآت وأتعاب حضورالتنفيذية

-

15.111

()34,82,1

()065.981

-

15.111

()34,82,1

()065.981

4,3,1,111
9,,,,,,

6.217.212
268.782

299,23,

711,119

3,1,,,114

652.811

912,2,1

019,951

3,1,4,9,9

5.018.786

3,331,33,

871,289

مستحق (إلى)  /من جهات ذات عالقة
عمليات المساهمين
سوليدرتي – مملكة
البحرين (مساهم)

 مصاريف أخرىمدفوعة نيابة عن الشركة

مجلس اإلدارة واللجان
مكافآت وأتعاب حضورالتنفيذية
-عالوة

14,,434
14,,434
1,,111
3,12,,,42
3,313,,42
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()169.166
()169.166
27.111
0.171.589
0.011.589

)(244,,9,
)(244,,9,
31,,11
31,,11

()169.166
()169.166
01.511
01.511

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -32رأس المال
يبلغ رأس المال المصدّر والمدفوع للشركة  555,111,111ريال سعودي ،مقسم إلى  55,511,111سهم ،قيمة كل سهم 01
ريال سعودي ،وقد قام المساهمون المؤسسون باالكتتاب في دفع قيمة  11,111,111سهم ،بقيمة اسمية قدرها  01ريال سعودي
للسهم ،والتي تمثل  %61من أسهم رأس مال الشركة وأما األسهم المتبقية والبالغة  22,211,111سهم بقيمة اسمية قدرها 01
ريال سعودي للسهم وقد تم االكتتاب بها من قبل الجمهور.
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعس الذي عقد في  6ربيع األول لعام 0618هـ ،الموافق  1ديسمبر " 2106الجمعية العمومية غير
العادية" لتخفيض رأس المال بمبلغ  115مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة كما في  11سبتمبر  2106بمبلغ 110.1
مليون ريال سعودي يتم االحتفاظ بالقيمة المتبقية بمبلغ  1.7مليون ريال سعودي في قائمة حقوق المساهمين كاحتياطيات أخرى.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتاريخ  5ربيع الثاني لعام 0618هـ ،الموافق  1يناير  2107موافقة رسمية برقم
 180111117127لتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  115مليون ريال سعودي وبذلك سيصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض
بمبلغ  251مليون ريال سعودي ،وينبغي على الشركة تلبية متطلبات الجهات الرسمية األخرى ،وضمان تطبيق القوانين واللوائح
ذات الصلة .في  09يناير  2107حصلت الشركة على الموافقة ذات الصلة من هيئة السوق المالية.
من ناحية أخرى حصلت الشركة على خطابات موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل
النظام األساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد.
واستنادا ً إلى ما ورد أعاله ،عقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ  8مارس  ،2107الموافق  9جمادي األخرة
 0618هـ وتمت الموافقة على تخفيض رأس المال والنظام األساسي الجديد للشركة .وفقا لذلك ،بلغ رأس المال المصرح بس 251
مليون ريال سعودي مقسما ً على  25مليون سهم بقيمة  01ريال سعودي لكل منها بتاريخ  10مارس .2107
 -3,إحتياطي نظامي
وفقا للنظام الداخلي للشركة ووفقا للمادة  )2( 71من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
تقوم الشركة بتخصيص  %21من صافي دخل المساهمين كل عام إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يصل هذا اإلحتياطي %011
من رأس المال المدفوع .إن اإلحتياطي النظامي غير متوفر للتوزيع على المساهمين حتى تتم تصفية الشركة.
في الجمعية العمومية الغير عادية والتي عقدت بتاريخ  9يونيو  2109وافق المساهمون بتحويل مبلغ  1,692,667من بند
احتياطيات أخرى الى بند األرباح المبقاة ( /الخسائر المتراكمة) خالل العام .2109

- 61 -

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -32المصاريف العمومية واإلدارية
9132
عمليات التأمين
تكاليف الموظفين
إيجار المكت
مصاريف تسويق
أتعاب قانونية ومهنية
استهالك (إيضاح )00
مصاريف سفر
مكافآت و أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
رسوم إدارة المطالبات
األتعاب المهنية
رسوم اشراف ورقابة
استهالك حق استخدام األصول
مصروف فوائد التزام اإليجار
الرسوم بنكية
أخرى

13,2,2,,3,
,22,223
9,123,312
1,429,1,3
,33,,32
3,33,,34,
2,243,322
,,9,2,412
1,2,,,1,4
3,,,,,32,
413,219
3,2,3,2,,
32,923,29,
2,,422,131

عمليات المساهمين
192,992
3,4,,,131
3,4,2
3,,32,192
2108

عمليات التأمين
11,761,507
2,217,111
666,970
1,176,895
1,177,191
866,160
766,270
1,809,706
2,619,662
022,252
07,776,982
69,160,127

تكاليف الموظفين
إيجار المكت
مصاريف تسويق
أتعاب قانونية ومهنية
استهالك (إيضاح )00
مصاريف سفر
مكافآت و أتعاب اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
رسوم إدارة المطالبات
األتعاب المهنية
رسوم اشراف ورقابة
استهالك حق استخدام األصول
مصروف فوائد التزام اإليجار
الرسوم بنكية
أخرى
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عمليات المساهمين
207,668
0,696,956
5,508
0,721,061

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -91جدول حوادث المطالبات
يعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة ،بما في ذلك المطالبات المخطر عنها والمتكبدة وغير المبلغ عنها لكل سنة من
الحواد المتتالية والالحقة في كل تاريخ قائمة المركز المالي للشركة ،إلى جان المدفوعات المتراكمة حتى اآلن ،ويوفر حواد
التزامات التأمين مقياسا لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات .
تهدف الشركة إلى المحافظة على احتياطيات كافية لعمليات التأمين لمواجهة الخبرة السلبية للمطالبات والحواد المستقبلية لها
وتكون الشركة قادرة على التعامل مع الخبرة السلبية لمطالبات العمالء من خالل إصدار احتياطيات حواد السنوات السابقة حيث
أن حواد تلك المطالبات والتكلفة النهائية لها تصبح ثابتة ومؤكدة لدى الشركة ولغرض المحافظة على احتياطيات كافية تقوم إدارة
الشركة بتحويل نسبة كبيرة من هذا االصدار إلى إحتياطيات حواد السنة الحالية عندما يكون حواد المطالبات أقل في نسبة
استحقاقها وهناك الكثير من الغموض مصاحبا ً للتكلفة النهائية للمطالبات .
تحليل المخط اإلجمالي للمطالبات الخاصة بحواد السنة لعدد من السنوات المالية كما يلي:

 913,والسنوات
السابقة
حوادث السنة
تقعععديرات مطالبعععات الخسعععارة
النهائية:
في نهاية سنة الحاد
,23,32,,,92
بعد سنة واحدة
,41,94,,419
بعد سنتين
,91,32,,229
بعد ثال سنوات
1,,,923,122
بعد أربع سنوات
932,123,123
التقععديرات الحاليععة للمطالبععات
المتراكمة
932,123,123
المعععدفوعات المتراكمعععة حتعععى
األن
93,,,32,,4,
المطلوبععات المثبتععة فععي قائمععة
المركز المالي
3,,13,,,3

9133

9132

913,

9132

اإلجمالي

921,29,,,2, 3,3,941,232 313,122,,21 3,1,23,,433
- 31,,3,1,,91 22,,21,239 31,,,32,131
- 2,,,,3,29, 314,4,3,342
- 311,11,,911
2,,,,3,29, 311,11,,911

29,,,31,44, 921,29,,,2, 31,,3,1,,91

29,132,,13 311,341,,91

,,4,143,122 914,,2,,42, 311,2,,,19,

324,212

1,,32,93,
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2,12,,423

,,,,,1,1,1

23,434,1,1

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -91جدول حوادث المطالبات (تتمه)
 9134والسنوات
السابقة
حوادث السنة
تقعععديرات مطالبعععات الخسعععارة
النهائية:
116.808.685
في نهاية سنة الحاد
155.951.975
بعد سنة واحدة
156.665.525
بعد سنتين
157.865.066
بعد ثال سنوات
221.518.115
بعد أربع سنوات
التقععديرات الحاليععة للمطالبععات
221.518.115
المتراكمة
المعععدفوعات المتراكمعععة حتعععى
()226.201.719
األن
المطلوبععات المثبتععة فععي قائمععة
()1.712.676
المركز المالي

913,

221.726.856
085.582.917
065.111.626
067.781.162
-

9133

9132

913,

051.765.606
015.869.101
016.650.669
-

050.261.769 016.199.571
- 99.871.962
-

016.650.669 067.781.162

050.261.769

99.871.962

اإلجمالي

771.856.677

()716.152.505( )91.117.156( )90.669.690( )028.897.981( )066.287.178
0.695.986

5.551.666
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8.220.270

57.911.705

69.510.962

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -93القطاعات التشغيلية
بما يتماشى مع إجراءات التقارير الداخلية للشركة ،تمت الموافقة على قطاعات التشغيل من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة التأمين
للشركة والموجودات والمطلوبات المتعلق بها كما هو مبين بالجدول أدناه .ال تعتبر عمليات المساهمين قطاعا ً تشغيلياً .إن الدخل
المكتس من ودائع المرابحة واإلستثمارات هو فق أنشطة مدرة لإليرادات من عمليات المساهمين .يتم توزيع الخسارة أو الفائض
من عمليات التأمين لهذا القطاع على أساس مناس .
إن نتائج القطاعات ال تشمل المصاريف االدارية والعمومية .إن موجودات القطاع ال تتضمن ممتلكات ومعدات عمليات التأمين
والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى وأقساط التأمين المدينة والنقد ومافي حكمس .بنا ًء على ذلك ،يتم إدراجها في الموجودات
غير الموزعة والتي تدار ويتم اإلبالغ عنها إلى صانع القرار التشغيلي على أساس التجميع .إن مطلوبات القطاع ال تشمل المستحق
الى عمليات المساهمين والمستحق إلى طرف ذو عالقة وذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم والعموالت الدائنة وتعويضات نهاية
الخدمة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى .بنا ًء على ذلك ،يتم إدراجها في المطلوبات غير الموزعة.
جميع الموجودات التشغيلية للشركة وأنشطتها الرئيسية تقع في المملكة العربية السعودية.
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة
أفراد
صغيرة جدا
صغيرة
متوسطة
شركات
المجموع

صحي
12,413,,93
49,334,224
9,,4,2,9,,
2,,421,,32
911,,42,241

ممتلكات وحوادث

مركبات

21,,12,
99,4,,,293
91,491,,13

344,914,233
3,99,,214
9,24,,23,
4,132,4,3
1,291,,,1
3,3,332,,21

مجموعة الحياة
,,3
3,,23
2,492,423
2,413,33,

اإلجمالي
34,,349,223
1,,3,,,923
4,,331,2,,
,,,939,13,
313,,42,91,
123,193,142

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة
أفراد
صغيرة جدا
صغيرة
متوسطة
شركات
المجموع

صحي
21,656,280
10,071,996
21,860,655
66,187,789
018,577,720

مركبات
68,117,296
0,689,827
5,169,996
7,989,105
06,972,161
78,018,675

ممتلكات وحواد
969,702
21,176,122
26,165,716
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مجموعة الحياة
06
007
5,196,800
5,196,966

اإلجمالي
69,117,118
20,966,025
16,526,017
50,926,692
86,056,961
265,856,876

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

القطاعات التشغيلية
اإليرادات

ممتلكات

طبي

المركبات

حوادث عام

هندسة

3,3,332,,21
)(32,,199

,,1,3,123
)(11,,32
)(3,1,,,133
)(21,141

مجموعة الحياه
2,413,33,

بحري

المجموع

1,3,3,421
)(,93,,19
)(9,443,321
)(43,,,,3

)(1,,3,,433
-

3,,32,23,
)(,2,,39
)(3,493,133
)(21,112

123,193,142
)(3,9,1,219
)(99,329,,44
)(1,231,,,1

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التامين المسندة  -محلي
أقساط إعادة التامين المسندة  -دولي
مصاريف فائض الخسارة

911,,42,241
)(9,331,111

2,,3,,993
)(412,,42
)(,,49,,,92
)(313,19,

)(3,1,,,929

9,993,,3,
1,,311
9,9,2,,13
42,,,,1

932,,,1
4,1,32,
2,9,224
3,219,,93

1,331,912
)(349,921
9,221,214
-

911,,11
)(13,12,
324,21,
912,949

131,3,1,,21
)(,3,129,,23
9,9,923,924
1,,,1,,,4

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة

913,1,2,241
)(31,442,42,
321,241,939
-

393,391
)(39,,149
422,22,
3,1,9,21,

3,,,114,,2,
)(21,3,2,914
,4,322,149
-

311

-

-

3,39,,994

9,4,,,211

9,221,214

411,242

,,939,,23
929,3,1,941

رسوم الوثائق

,,1,,2,

3,1

924,124

9,

إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اإليرادات

9,,12,313
324,19,,91,

3,,,1,,31

9,32,,232
,2,392,3,,

9,2,1,123

)(1,422,,,2

)(929,2,2

)(9,1,193,43,

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(329,24,,144

-

)(,1,39,,3,,

)(22,931

)(9,339,231

329,4,4

41,214,142

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

1,,239,4,3

-

393,222

44,,,1

9,392,4,3

9,33,,139

)(912,332,493

صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

)(3,2,3,,,,21

)(,1,113,1,3

)(14,333

)(4,1,419

)(3,133,,42

)(311,,11

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

)(2,,93,,21

)(92,314

31,,2,,24,

)(29,,111

131,123

192,121

12,4,9

1,922,394

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،صافي

)(,,414,19,

133,39,

)(3,34,,312

912,,92

394,1,9

9,1,2,,11

21,1,2

)(3,323,933

صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين وإحتياطيات
فنية أخرى

)(321,333,,33

119,429

)(21,94,,1,1

)(,91,313

4,3,193

3,122,1,2

19,113

)(943,223,,1,

)(33,,21,

32,991

)(3,,41,,3,

-

399,342

3,,3,3

)(21,,22

)(321,412

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(32,31,,2,9

)(31,,313

)(1,233,,41

)(331,442

)(3,11,,121

)(,91,,22

)(32,,4,,

)(94,441,,34

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(321,493,49,

)(91,,49,

)(2,,,,1,443

)(3,311,,,1

)(913,32,

193,33,

)(913,29,

)(932,39,,,12

صافي دخل االكتتاب
مصروفات غير موزعة
اجمالي الخسارة للسنة

1,213,,31

3,12,,41,

39,123,244

3,332,223

9,9,4,119

1,929,,,9

322,932

9,,1,4,414
)(3,,22,,121
)(41,291,213
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108

القطاعات التشغيلية
اإليرادات

ممتلكات

طبي

المركبات

هندسة

حواد عام

بحري

مجموعة الحياه

المجموع

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التامين المسندة  -محلي
أقساط إعادة التامين المسندة  -دولي
مصاريف فائض الخسارة

018,577,720
)(225,111
)(0,275,111

8,117,656
)(261,186
)(7,059,691
)(011,616

78,018,675
)(016,651
)(0,676,501

6,810,511
)(08,252
)(6,887,785
)(002,178

7,676,888
)(521,181
)(6,111,668
)(657,627

5,196,966
)(2,075,710
-

0,510,691
)(85,611
)(0,167,199
)(005,267

265,856,876
)(0,220,696
)(20,252,721
)(1,566,886

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة

017,177,720
)(57,655,666
79,622,155
-

686,678
)(52,709
610,759
0,011,011

76,555,105
)(6,787,100
70,768,116
-

0,801,185
706,765
2,528,011
196,809

691,711
2,207,952
2,900,685
0,851,561

2,917,261
17,521
2,976,761
9,516

251,896
)(6,896
266,998
219,719

209,805,769
)(59,512,176
061,281,195
1,596,728

رسوم الوثائق

960,591

086,775

27

-

-

0,026,192

إيرادات اكتتاب أخرى

7,976,601

-

0,785,816

-

-

-

-

9,761,666

إجمالي اإليرادات

88,118,255

0,510,892

71,718,601

2,922,976

6,762,268

2,986,267

686,717

076,766,959

إجمالي المطالبات المدفوعة

)(56,697,008

)(2,799,111

)(55,815,675

)(02,719

)(2,265,262

)(6,201,101

)(76,210

)(020,876,175

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

00,552,118

2,686,091

965,606

1,755

0,986,816

1,017,118

65,720

21,125,215

صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

)(65,066,801

)(005,017

)(56,891,160

)(8,956

)(258,656

)(0,011,272

)(11,681

)(010,550,061

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي

)(6,785,116

016,189

5,206,290

)(69,861

)(2,056,912

511,970

25,268

)(0,015,068

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،صافي

)(9,166,558

)(60,982

)(01,615,061

)(025,560

)(611,877

)(760,621

)(00,526

)(20,166,262

صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين وإحتياطيات
فنية أخرى

)(59,296,676

)(61,711

)(61,001,911

)(216,155

)(1,109,215

)(0,101,920

)(06,716

)(026,112,551

)(00,981,909

)(67,221

)(616,095

7,786

)(622,669

)(65,056

-

)(01,165,151

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)(6,887,755

)(677,755

)(6,861,176

)(516,076

)(0,668,707

)(711,776

)(089,119

)(05,111,291

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(78,068,168

)(785,675

)(65,585,099

)(712,765

)(5,001,610

)(2,182,850

)(215,775

)(052,670,091

صافي دخل االكتتاب
مصروفات غير موزعة
اجمالي الخسارة للسنة

01,069,917

766,207

8,051,606

2,091,228

)(168,151

910,606

281,912

22,191,766
)(80,789,125
)(59,695,559
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
كما في  13ديسمبر 9132
طبي

مركبات

ممتلكات

هندسة

حوادث عام

بحري

مجموعة الحياة

المجموع

الموجودات
8,121,587

1,215,727

251,529

522,221

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

-

1,711,529

199,999

1,212,211

2,892

218,521

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها

2,122,991

222,992

2,271,812

729,128

112,189

211,225

-

578,111

-

28,122

122,171

298,922

تكاليف اكتتاب مؤجلة

7,212,281

189,222

2,712,819

581,982

112,252

2,112,225

212,111

مجموع موجودات القطاع

2,927,282

1,927,981

1,218,122

1,181,221

21,252,295

21,221,119
2,121,992
2,252,112
22,517,212
82,297,222

موجودات غير موزعة

113,332,313

مجموع موجودات عمليات التأمين

812,777,527

المطلوبات وحقوق المساهمين
أقساط التأمين غير المكتسبة

22,431,322

,,3,,,113

2,,133,323

,,224,,31

,,413,124

3,,24,,,1

323,1,4

933,119,939

عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

-

,31,322

-

,3,,442

21,,244

-

32,193

9,31,,123

مطالبات تحت التسوية

91,934,219

321,111

)3,111,111 (33,431,32,

31,,9,,,31

34,199

323,,21

93,133,9,2

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

93,141,312

321,993

99,424,2,9

423,,19

3,443,,32

2,,,331

9,,,,4,

,9,342,234

احتياطي قس إضافي

2,3,1,2,1

-

3,,41,,3,

-

-

-

21,,22

33,93,,3,1

إحتياطيات فنية أخرى

4,123,3,,

-

3,3,41,

-

-

-

-

4,922,,31

مجموع مطلوبات القطاع

3,2,431,123

3,,14,214

,,933,233 312,,,,,33,

3,,342,391

9,124,9,,

3,934,122

119,324,,43

مطلوبات غير موزعة

32,311,1,3

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

812,777,527
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
-93

القطاعات التشغيلية (تتمة)
كما في  10ديسمبر 2108
طبي

ممتلكات

حواد عام

مركبات

هندسة

بحري

مجموعة الحياة

المجموع

الموجودات
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

-

2,860,966

-

2,506,220

01,028,811

-

060,801

05,668,797

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها

189,018

66,625

)(6,012,526

-

00,050,666

700,851

028,810

8,101,057

-

0,906,151

)(117,771

960,566

2,066,661

2,106,287

669,926

7,668,807

7,962,751

261,256

0,821,887

511,179

0,201,162

-

29,150

00,809,686

8,150,890

5,181,995

)(2,669,602

1,988,066

26,657,790

1,128,061

989,888

61,651,657

تكاليف اكتتاب مؤجلة
مجموع موجودات القطاع
موجودات غير موزعة

229,120,791

مجموع موجودات عمليات التأمين

8,8,,,8,861

المطلوبات وحقوق المساهمين
أقساط التأمين غير المكتسبة

86,961,210

1,017,166

26,619,658

6,902,026

00,182,171

-

207,952

011,692,076

عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

-

662,785

-

665,576

0,711,698

-

15,256

2,666,100

مطالبات تحت التسوية

00,859,269

85,111

)(5,788,522

175,111

05,065,562

0,165,919

220,601

22,961,818

المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

07,619,179

2,175,917

21,990,561

0,568,976

1,526,570

6,702,811

876,166

50,688,969

احتياطي قس إضافي وإحتياطيات فنية أخرى
مجموع مطلوبات القطاع

01,211,607

67,221

876,759

09,172

622,669

65,056

-

06,852,271

089,551,915

5,192,115

11,12,,826

,,211,,12

28,1,6,262

6,282,296

0,261,258

888,210,616

مطلوبات غير موزعة

69,911,715

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

8,8,,,8,861
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -99مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تلخص الجداول التالية مكونات مكافأة نهاية الخدمة المعترف بها في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين و الفائض المتراكم
وفي قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين و قائمة المركز المالي:
المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي

 13ديسمبر 9132

 10ديسمبر 2108

القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا
القيمة العادلة لخطة الموجودات

4,119,22,
-

صافي المطلوبات في نهاية السنة

4,119,22,

1.966.281

مصاريف المزايا (المعترف بها في قائمة الربح او
الخسارة)

 13ديسمبر 9132

 10ديسمبر 2108

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة معدل العمولة

3,3,1,232
33,,233

38341823,
3398232

مصاريف المزايا

3,923,21,

389,38,,,

الحركة في القيمة الحالية لإللتزامات المحددة للمزايا

 13ديسمبر 9132

 10ديسمبر 2108

القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة معدل العمولة
خسارة اكتوارية على خطة المنافع المحددة
المزايا المدفوعة

1,243,9,1
3,3,1,232
33,,233
9,,213
)(3,93,,2,2

القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا في نهاية السنة 4,119,22,

1.966.281
-

1.762.607
0.061.908
002.967
()1.260
()0.169.978
1.966.281

تحليل الحساسية
تحد تغييرات محتملة بشكل معقول فيما يتعلق باحدى االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة ،مع االحتفاظ باإلفتراضات األخرى
ثابتة ،كما قيمة اإللتزامات المحددة المزايا كالتالي
9132
القيمة الحالية لإللتزامات المحددة المزايا
معدل الخصم %0+
معدل الخصم %0-
زيادة الرات %0+
زيادة الرات %0-

1,392,9,3
4,4,3,931
4,4,1,31,
1,33,,323
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2108
1.577.676
6.185.679
6.188.101
1.569.009

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -99مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
الحركة في صافي المطلوبات المعترف بها في المركز
المالي

 13ديسمبر 9132

صافي المطلوبات في بداية السنة
المحمل المعترف بها في الربح أو الخسارة
الخسارة االكتوارية المعترف بها في الدخل الشامل األخر
المزايا المدفوعة
صافي المطلوبات في نهاية السنة

1,243,9,1
3,923,21,
9,,213
)(3,93,,2,2
4,119,22,

اإلفتراضات اإلكتوارية األساسية
معدل الخصم
معدل زيادة الرات
العائد على موجودات البرنامج

%9821
%3891
ال ينطبق

 10ديسمبر 2108
1.762.607
0.256.885
()1.260
()0.169.978
1.966.281

%1.51
%2
ال ينطبق

 -91ربح ( /خسارة) السهم األساسي والمخفض
يتم إحتسعاب خسعارة السعهم األساسعي للسعنة والمخفعض للسعنة وذلعك بتقسعيم صعافي دخعل ( /خسعارة) السعنة علعى األسعهم العاديعة
المصدرة والقائمة في نهاية الفترة والبالغ عددها  25مليون سهم.
 -94إدارة المخاطر

حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية ،تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفعة والتعي تتوافعق
مع الخطة االست راتيجية المتعلقة بادارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة ،تتععرض الشعركة لمخعاطر التعأمين وإععادة
التامين ،وأسعار العموالت الخاصعة ،ومخعاطر االئتمعان ،ومخعاطر السعيولة ،ومخعاطر العمعالت والمخعاطر المتعلقعة بالمتطلبعات
النظامية.

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

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقعوم بتقعديم التوجيعس واعتمعاد االسعتراتيجيات والسياسعات
لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهعداف اإلسعتراتيجية ضعمن سياسعة محعددة مسعبقا ً معن قبعل الشعركة
بشأن قبول المخاطر.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويا ً من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفائعة اإلجعراءات
ومن االلتزام بهذه اإلجراءات ،تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقعويم معع اإلدارة العليعا ،وتقعديم تقريعر
النتائج والتوصيات مباشرة ً إلى لجنة المراجعة.
فيما يلي ملخصا ً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها.

أ) مخاطر التأمين
تمثل المخاطر بموج عقود التامين المخاطر الناتجة عن وقوع حد مؤمن عليس مع عدم التأكعد معن مبلعغ أو توقيعت المطالبعة
الناتجة عن ذلك ،تتمثل المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة بموج هذه العقود في المطالبعات الفعليعة وسعداد المزايعا التعي
تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين ،ويتأثر ذلك بتكعرار وحجعم المطالبعات والمزايعا الفعليعة المدفوععة بالزيعادة ععن تلعك
المقدرة أصالً ،والتطورات الالحقة على المطالبات طويلة األجل ،إن مخاطر التأمين الناتجة عن ما ذكر أععاله متركعزة بشعكل
أساسي في المملكة العربية السعودية.
يتم تحسين تغير المخاطر وذلك بتنويع مخاطر الخسعارة لمحعاف عقعود التعأمين الكبعرى ألن تعأثر المحعاف المتنوععة فعي جميعع
المجاالت نتيجة لتغير لفرع من المحفظة سيكون أقل احتماالً وكذلك النتائج غير المتوقعة ،كما يعتم تحسعين تغيعر المخعاطر ععن
طريق االختيار الدقيق وتطبيق استراتيجية اكتتاب وإتباع اإلرشادات واستخدام اتفاقيات إعادة التامين.
يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين المسندة على أساس نسبي مع وجود حدود لالحتفاظ بهعا وذلعك حسع خطعوط اإلنتعاج،
تقدر المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة مماثلة لالفتراضات المستخدمة في التأكد من مزايا وثائق التعامين ذات
العالقة ،وتم إظهارها في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة التأمين.
وبالرغم من أن ترتيبات إعادة التامين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التعأمين ،فعان مخعاطر االئتمعان
تبقى موجودة فيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بعدم مقعدرة معيعدي التعأمين علعى الوفعاء بالتزامعاتهم التعي تعهعدوا
بها بموج اتفاقيات إعادة التأمين.

االفتراضات األساسية
تتمثل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات في نسبة الخسارة النهائية المقدرة للشركة ،والتي يتم تحديعدها باسعتخدام طعرق
اكتوارية حيثما ينطبق ذلك.

الحساسيات
يتم إجراء التحليل أدنعاه للتغيعرات المحتملعة والمعقولعة فعي االفتراضعات األساسعية مثعل متوسع مععدل الخسعارة معع إبقعاء كافعة
االفتراضات األخرى ثابتة لتوضح التأثير على المطلوبات وصافي الخسارة.
 13ديسمبر 9132

التغير في اإلفتراضات
%,+
%,-

التأثير على المطلوبات
34,334,,3,
)(34,334,,3,

 10ديسمبر 2108

التغير في اإلفتراضات
%5+
%5-

التأثير على المطلوبات
0.806.162
()0.806.162

معدل المطالبات

معدل المطالبات
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التأثير على صافي الخسارة
34,334,,3,
)(34,334,,3,
التأثير على صافي الخسارة
0.806.162
()0.806.162

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)

ب) مخاطر إعادة التأمين
تقوم الشركة بابرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين ،وذلك لتقليل تعرضعها المعالي لخسعائر محتملعة التعي قعد
تنشأ عن مطالبات التامين ا لضخمة ،أن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لعإلدارة بمراقبعة الخسعائر المحتملعة
التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية ،يتم جزء كبير من عمليات إعادة التامين بموجع اتفاقيعات إععادة
تأمين ،وعقود إعادة تامين اختيارية ،وإعادة تأمين فائض الخسارة.
لتقليععل تعرضععها لمخععاطر الخسععائر الضععخمة الناشععئة عععن إفععالس شععركات إعععادة التععامين ،تقععوم الشععركة بتقععويم الوضععع المععالي
لشركات إعادة التامين ،ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجعة فعي منعاطق جغرافيعة ونشعاطات وخصعائص اقتصعادية مماثلعة
لشركات إعادة التأمين.
إن اتفا قيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثعائق ،ونتيجعة لعذلك ،تبقعى الشعركة ملتزمعة تجعاه
حملة الوثائق بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التامين عليها بالقدر الذي لم تعف بعس شعركة إععادة التعامين بالتزاماتهعا
بموج اتفاقيات إعادة التأمين.

ج) مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشعأ مخععاطر أسعععار العمعوالت الخاصععة مععن إمكانيعة تععأثير التغيععرات فعي أسعععار العمععوالت علعى الربحيععة المسععتقبلية أو القيمععة
العادلة ل دوات المالية.
تتعععرض الشععركة لمخععاطر أسعععار العمععوالت بشععأن اسععتثماراتها فععي محععاف إختياريععة مععدارة واألسععواق الماليععة المتمثلععة فععي
استثمارات في األسواق المالية والودائع ألجل ،ومع ذلك ،ونظرا ً ألن الشركة تعتبر كمستثمر في هذه المحاف  ،فال يمكن التنبؤ
بشكل موثوق باألثر على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار العموالت التي تؤثر في األموال المستثمر فيها.

د) مخاطر االئتمان
تمثل مخعاطر االئتمعان ععدم مقعدرة طعرف معا علعى الوفعاء بالتزاماتعس بشعأن أداة ماليعة معا ،ممعا يعؤدي إلعى تكبعد الطعرف اآلخعر
لخسارة ماليعة ،بالنسعبة لكافعة فئعات األدوات الماليعة المقتنعاة معن قبعل الشعركة ،تمثعل مخعاطر االئتمعان القصعوى للشعركة القيمعة
الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانا ً بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
 -0تقوم الشركة بابرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة ،تكمن سياسة الشركة بأن يخضع
كافة العمالء الذين تود ال تعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية ،إضافة إلى ذلك ،يتم مراقبعة المبعالغ المسعتحقة
بموج اتفاقيات التامين وإعادة التامين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة.
 -2تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وسعي ووكيعل ومراقبعة
الذمم المدينة القائمة.
 -1فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ،تقوم الشركة بالتعامل فق مع بنوك تجارية وأطعراف
أخرى ذات مركز مالي قوي وتصنيف ائتماني جيد.
ال يوجد تركيزات ائتمانية هامة داخل الشركة.
تودع األرصدة لدى البنوك والودائع المرابحة لعدى بنعوك تجاريعة محليعة معتمعدة معن اإلدارة .وبالتعالي ،كشعرط مسعبق ،يجع أن
تكون البنوك والشركات االستثمارية التي تودع لديها النقد واألرصدة لدى البنوك مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ممعا يؤكعد
متانة وضعها المالي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة فق ببنود قائمة المركز المالي الجوهرية:

النقد وما في حكمس
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
استثمارات محتف بها حتى تاريخ االستحقاق
وديعة نظامية

عمليات التأمين
92,,,4,2,4
23,49,,341
2,3,3,112
31,,333,311

النقد وما في حكمس
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
استثمارات محتف بها حتى تاريخ االستحقاق
اإليراد المستحق من وديعة ألجل
وديعة نظامية

عمليات التأمين
29.276.527
59.656.992
8.101.057
97.166.676

9132
عمليات المساهمين
3,4,12,,13,
29,3,,,231
12,,11,111
924,,,4,19,
2108
عمليات المساهمين
028.806.717
88.665.029
767.889
17.511.111
255.527.775

هـ) مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بمطلوباتها المالية عند إستحقاقها.
يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريا ً وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها.
إن جميع مطلوبات الشركة في قائمة المركز المالي ،فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،هي مستحقة السداد تعاقديا ً عند
الطل على أساس قصير األجل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)

تواريخ االستحقاق
يعكس الجدول أدناه تواريخ إستحقاق موجودات ومطلوبات الشركة الهامة وذلك على أساس تواريخ االستحقاق المتوقعة:
9132
متداولة
موجودات
نقدية وما في حكمها
933,2,1,932
ودائع مرابحة
31,,92,,292
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة ،صافي 23,49,,341
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 34,,23,941
حصعععة معيعععدي التعععأمين معععن المطالبعععات تحعععت
2,3,3,112
التسوية
حصععة معيععدي التععأمين مععن المطالبععات المتكبععدة
3,2,,,393
غير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
33,,32,393
استثمارات
22,21,,312
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
91,32,,223
ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي -
وديعة نظامية
12,,11,111
مجموع الموجودات
مطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات عجز األقساط
إحتياطايت فنية أخرى
مكافأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستحقة
مجموع مطلوبات

,3,,322,492
92,,24,41,
3,,439,391
,21,,33
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31
1,132,22,
131,332,213
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غير متداولة

اإلجمالي

-

933,2,1,932
31,,92,,292
23,49,,341
34,,23,941

-

2,3,3,112

-

3,2,,,393

,,242,422
,,242,422

33,,32,393
22,21,,312
91,32,,223
,,242,422
12,,11,111
,24,393,214

4,119,22,
4,119,22,

92,,24,41,
3,,439,391
,21,,33
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31
4,119,22,
4,92,,1,3
134,329,213

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)
متداولة
موجودات
نقدية وما في حكمها
وديعة مرابحة
أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غيعر
المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب وثائق التأمين مؤجلة
استثمارات
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي
وديعة نظامية
مجموع الموجودات

2108
غير متداولة

اإلجمالي

058.190.266
80.221.719
59.656.992
05.668.797
8.101.057

058.190.266
80.221.719
59.656.992
05.668.797
8.101.057

7.668.807
00.809.686
009.118.061
21.019.511

7.668.807
00.809.686
009.118.061
21.019.511
8.698.910
17.511.111
511.619.129

8.698.910
17.511.111
522.061.198

مطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات أقساط إضافية
إحتياطات فنية أخرى
مكافأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستحقة

6.580.765

مجموع مطلوبات

270.166.206

8.698.910

10.157.206
5.922.171
562.167
6.620.290
011.692.076
2.666.100
22.961.818
50.688.969
02.125.098
2.827.175
1.966.281
1.966.281

10.157.206
5.922.171
562.167
6.620.290
011.692.076
2.666.100
22.961.818
50.688.969
02.125.098
2.827.175
1.966.281
6.580.765
275.102.697

و) إدارة رأس المال
تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نس رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.
تقوم الشرك ة بعادارة متطلبعات رأس المعال وذلعك بتقعدير العنقص بعين مسعتويات رأس المعال المعلعن عنهعا والمطلوبعة بانتظعام ،يعتم
إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حس التغيعرات فعي الظعروف السعائدة فعي السعوق وخصعائص مخعاطر
نشاطات الشركة .وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوععة للمسعاهمين أو
تقوم باصدار أسهم.
يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد إلتزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خعالل الفتعرات الماليعة
المصرح عنها.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -94إدارة المخاطر (تتمة)

ز) المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية .إن هعذه األنظمعة ال تتطلع فقع الحصعول علعى
الموافقات ومراقبة النشاطات فحس  ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفايعة رأس المعال لتقليعل مخعاطر العجعز واإلفعالس معن قبعل
شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
 -9,القيم العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتضمن الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشعبس
النقديععة واالسععتثمارات والمععدينين .بينمععا تتكععون المطلوبععات الماليععة مععن المطالبععات الدائنععة والمصععاريف المسععتحقة والمطلوبععات
األخرى.
إن القيم العادلة هي القيم التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة فعي ذلعك وبشعروط تعامعل
عادل ،يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،مع عدم وجود نية أو حاجة لتصعفيتها
أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأي تعامل بشروط لها تأثير عكسعي .تظهعر االسعتثمارات بقيمهعا العادلعة .إن
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى الخاصة بالشركة ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نش لنفس األداة (بدون تعديل أو إعادة تسعير).
المستوى ا لثاني :األسعار المتداولة فعي سعوق نشع موجعودات ومطلوبعات مماثلعة أو طعرق تقيعيم أخعر حيعث يعتم تحديعد
كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة و
المستوى الثالث :طرق تقييم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.
يعرض الجدول التالي األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في  10ديسمبر  2109بناء على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 13ديسمبر 9132
محفظة أسهم
صكوك
أسهم
اإلجمالي

المستوى األول
1,393,,33
,3813,8423
,483298929

المستوى الثاني
9383918912
9383918912

المستوى الثالث
3,291,12,
3,291,12,

اإلجمالي
1,393,,33
29,3,,,231
3,291,12,
22,21,,312

 10ديسمبر 2108
المستوى األول
صكوك
الصناديق المشتركة
أسهم
اإلجمالي

-

المستوى الثاني
28.919.916
28.919.916
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المستوى الثالث
91.168.217
91.168.217

اإلجمالي
28.919.916
91.168.217
009.118.061

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -9,القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
بالنسبة ل دوات المالية التي يتم االعتراف بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تحدد الشعركة معا إذا كعان قعد حعدثت تحعويالت بعين
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيفات (اسعتنادا إلعى أدنعى مسعتوى معن المعدخالت الهامعة لقيعاس القيمعة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغععرض إفصععاحات القيمععة العادلععة ،حععددت شععركة مسععتويات الموجععودات والمطلوبععات علععى أسععاس طبيعععة ،خصععائص ومخععاطر
الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
تحد د إدارة الشركة السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة المتكررة ،مثل الموجعودات الماليعة المتاحعة للبيعع وغيعر مدرجعة،
والقياس الغير متكررة ،مثل الموجودات المحتف بها للتوزيع في أي من العمليات المتوقفة.
يشارك مقيمين خارجيين لتقييم الموجودات المهمة ،مثل الممتلكات والموجودات المالية المتاحة للبيعع ،وااللتزامعات الهامعة ،مثعل
تعويض مالي محتمل .قررت لجنة التقيعيم إشعراك مثمنعين خعارجيين سعنويا بععد مناقشعة معع  /والموافقعة معن قبعل لجنعة المراجععة
للشركة .وتشمل معايير االختيار المعرفة بالسوق ،السمعة ،االستقالل وما إذا كانت المحافظة على المعايير المهنية.
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني خالل السنة المنتهية في  10ديسمبر  2109والسنة المنتهيعة فعي  10ديسعمبر
.2108
 -93التعهدات واإللتزامات المحتملة
كما في  10ديسمبر  ،2109أصدر بنك الشركة خطابات ضمان للشركة بمبلغ  0.67مليون ريال سععودي ( 10ديسعمبر :2108
 2.26مليون ريال سعودي) إلى عدة وكالء مركبات وورش وفقا لشروط االتفاقيات معهم (ايضاح .)7
تعمل الشركة في مجال التأمين وتخضع لإلجراءات القانونية في سياق األعمال العادية .في حين أنس من غير الممكن عمليا التنبؤ
أو تحديد النتائج النهائية لجم يع اإلجراءات القانونيعة المعلقعة أو المهعددة  ،ال تعتقعد اإلدارة أن مثعل هعذه اإلجعراءات (بمعا فعي ذلعك
الدعاوى القضائية) سيكون لها تأثير مادي على نتائجها ومركزها المالي.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -92إيضاحات تكميلية
 13ديسمبر 9132
عمليات المساهمين

قائمة المركز المالي
عمليات التأمين
الموجودات
النقدية وما في حكمها
ودائع مرابحة
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
استثمارات
مستحق من عمليات المساهمين
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
حق إستخدام األصول ،صافي
ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة ،صافي
وديعة نظامية
عوائد إستثمار الوديعة نظامية
إجمالي الموجودات

 10ديسمبر 2108
عمليات المساهمين

عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

92,,,4,2,4
23,49,,341
34,,23,941
2,3,3,112
3,2,,,393
33,,32,393
32,,,92,224
32,932,,44
31,343,291
,,242,422
132,222,,22

3,4,12,,13,
31,,92,,292
22,21,,312
3,413,342
12,,11,111
433,132,113

933,2,1,932
31,,92,,292
23,49,,341
34,,23,941
2,3,3,112
3,2,,,393
33,,32,393
22,21,,312
32,,,92,224
91,32,,223
31,343,291
,,242,422
12,,11,111
2,3,123,,2,

89,8,5,68,
69,165,998
06,512,,9,
2,202,06,
,,552,20,
00,209,525
001,226,819
0,,811,021
2,192,920
8,8,,,8,861

082,201,,2,
20,882,,19
009,212,012
6,916,299
2,,611,111
2,8,,60,922

062,190,851
20,882,,19
69,165,998
06,512,,9,
2,202,06,
,,552,20,
00,209,525
009,212,012
001,226,819
82,019,622
2,192,920
2,,611,111
516,681,822

المطلوبات
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
الترامات اإليجار
مستحق ألطراف ذات عالقة
أرصدة معيدي التأمين الدائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات أقساط إضافية
احتياطات فنية أخرى
إيرادات عموالت مستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي
السعودي
مستحق إلى عمليات التأمين
مكافأة نهاية الخدمة
زكاة وضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات

92,,24,41,
3,,922,,13
31,11,,,91
34,,2,1
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31

339,9,2
244,,9,
-

92,,24,41,
3,,439,391
31,11,,,91
,21,,33
3,,19,232
933,119,939
9,31,,123
93,133,9,2
,9,342,234
33,93,,3,1
4,922,,31

09,28,,226
0,,111,618
016,922
1,180,890
021,598,0,1
8,551,200
88,912,222
60,522,919
08,128,81,
8,2,1,185

01,,119
295,251
-

09,28,,226
0,,060,960
618,21,
1,180,890
021,598,0,1
8,551,200
88,912,222
60,522,919
08,128,81,
8,2,1,185

-

-

-

-

-

-

4,119,22,
132,1,2,9,1

32,,,92,224
4,92,,1,3
911,2,1,34,

32,,,92,224
4,119,22,
4,92,,1,3
,21,112,12,

2,915,822
852,885,929

001,226,819
5,620,,16
080,9,1,,5,

001,226,819
2,915,822
5,620,,16
291,09,,,15

فائض عمليات التأمين
الفائض المتراكم
الربح االكتواري المتراكم في خطة المنافع المحددة
إجمالي المطلوبات و فائض عمليات التأمين

12,323
12,,34,
132,222,,22

911,2,1,34,

12,323
12,,34,
,21,2,2,249

1,208,182
822,822
8,8,,,8,861

080,9,1,,5,

1,208,182
822,822
291,,12,10,

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
خسائر متراكمة
خسائر احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات
احتياطات أخرى
إجمالي حقوق المساهمين

-

9,1,111,111
3,,34,1,3
)(4,,233,323
9,423,323
931,11,,,,3

9,1,111,111
3,,34,1,3
)(4,,233,323
9,423,323
931,11,,,,3

-

861,111,111
5,201,265
)(9,,86,628
2,598,11,
861,,20,880

861,111,111
5,201,265
)(9,,86,628
2,598,11,
861,,20,880

إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

132,222,,22

433,132,113

2,3,123,,2,

8,8,,,8,861

2,8,,60,922

516,681,822
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 - 92إيضاحات تكميلية (تتمة)
قائمة الدخل

للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التامين المسندة:
محلي
دولي
مصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
رسوم الوثائق
إيرادات اكتتاب أخرى
إجمالي اإليرادات

123,193,142

265,856,876

-

265,856,876

)(3,9,1,219
)(99,329,,44
131,3,1,,21
)(,3,129,,23
9,9,923,924
1,,,1,,,4
3,39,,994
,,939,,23
929,3,1,941
123,193,142

-

)(3,9,1,219
)(99,329,,44
131,3,1,,21
)(,3,129,,23
9,9,923,924
1,,,1,,,4
3,39,,994
,,939,,23
929,3,1,941
123,193,142

)(0,220,696
)(20,252,721
209,805,769
)(59,512,176
061,281,195
1,596,728
0,026,192
9,761,666
076,766,959
265,856,876

-

)(0,220,696
)(20,252,721
209,805,769
)(59,512,176
061,281,195
1,596,728
0,026,192
9,761,666
076,766,959
265,856,876

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ،صافي
صافي المطالبات المتكبدة
التغير في احتياطي قس إضافي
التغير في احتياطيات فنية أخرى
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

)(9,1,193,43,
41,214,142
)(912,332,493
1,922,394
)(3,323,933
)(943,223,,1,
3,934,122
)(3,212,,14
)(94,441,,34
)(932,39,,,12

-

)(9,1,193,43,
41,214,142
)(912,332,493
1,922,394
)(3,323,933
)(943,223,,1,
3,934,122
)(3,212,,14
)(94,441,,34
)(932,39,,,12

)(020,876,175
21,125,215
)(010,550,061
)(0,015,068
)(20,166,262
)(026,112,551
)(02,682,267
)(881,016
)(05,111,291
)(052,670,091

-

)(020,876,175
21,125,215
)(010,550,061
)(0,015,068
)(20,166,262
)(026,112,551
)(02,682,267
)(881,016
)(05,111,291
)(052,670,091

صافي ربح اإلكتتاب

9,,1,4,414

-

9,,1,4,414

22,191,766

-

22,191,766

مصروفات تشغيلية  /الدخل
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة على الودائع
توزيعات أرباح
أرباح ( /خسائر) محققة من االستثمارات
خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
إيرادات أخرى
إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

)(1,,3,,342
)(2,,422,131
)(22,227,257

)(3,,32,192
31,329,,11
4,33,,2,4
28,911,527

إجمالي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين قبل الزكاة
وضريبة الدخل
زكاة السنة
صافي الخسارة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

123,193,142

)(1,,3,,342
)(,1,92,,112
31,329,,11
4,33,,2,4
)(12,275,879

)(18,090
)(69,160,126
)(69,179,207

)(0,721,060
8,767,686
611,912
)(8,076,619
)(07,056,656
5,017,501
)(02,701,018

)(18,090
)(71,760,067
8,767,686
611,912
)(8,076,619
)(07,056,656
5,017,501
)(80,789,125

)(51,218,518

28,911,527

)(18,219,281

)(66,985,650

)(02,701,018

)(59,695,559

51,218,518

)(51,218,518

-

66,985,650

)(15,926,160

-

-

227,199
)(11,288,581

227,199
)(11,288,581

-

)(6,618,126
)(56,09,,691

)(6,618,126
)(56,09,,691

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في
الفترات الالحقة
 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحةللبيع
تحويل من خسارة غير محققة إلى انخفاض القيمة
الربح االكتواري في خطة المنافع المحددة

-

9,423,323

9,423,323

-

)(889,182

)(889,182

)(9,,213

-

)(9,,213

)(1,260

0,,061,161
-

0,,061,161
)(2,810

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)(9,,213

)(41,449,13,

)(41,43,,313

)(1,260

)(12,8,8,052

)(12,8,6,111
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -92إيضاحات تكميلية (تتمة)
قائمة التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
إجمالي الخسارة قبل توزيع الفائض والزكاة
وضريبة الدخل

للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

للسنة المنتهية في  10ديسمبر 2108
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

-

)(41,291,213

)(41,291,213

-

)(59,695,559

)(59,695,559

1,429,1,3
1,,3,,343
3,923,21,

-

1,429,1,3
1,,3,,343
3,923,21,

1,177,191
)(29,001
18,090
0,256,885

-

1,177,191
)(29,001
18,090
0,256,885

-

)(4,33,,2,4

)(4,33,,2,4

-

7,897,155

7,897,155

3,,,,,32,
413,219

-

3,,,,,32,
413,219

-

07,056,656
-

07,056,656
-

)(,1,249,23,
)(3,,4,2,924
2,9,,,2
)(3,129,,,9

,1,249,23,
-

)(3,,4,2,924
2,9,,,2
)(3,129,,,9

)(50,518,171
)(21,987,176
)(2,251,767
2,168,110

50,518,171
-

)(21,987,176
)(2,251,767
2,168,110

التعديالت للبنود غير النقدية:

إستهالكات الممتلكات والمعدات
الربح من بيع ممتلكات ومعدات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(أرباح)  /خسائر خسائر محققة من استثمارات
متاحة للبيع
خسائر إنخفاض قيمة من استثمارات متاحة للبيع
إستهالك حق إستخدام األصول
مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار
التغيرات في الموجودات واألصول التشغيلية
مستحق من  /إلى عمليات التأمين والمساهمين
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
أرصدة معيدي التأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات عجز أقساط إضافية
احتياطيات فنية اخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
ودائع نظامية
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
توزيع الفائض على حاملي الوثائق
الزكاة المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

,,231,323

-

,,231,323

8,721,016

-

8,721,016

9,9,,3,
31,,12,
2,232,121
3,9,,,111
9,1,3,323
,1,341,11,
)(,9,,23,
)(3,219,,22
433,13,
)(3,934,122
3,212,,14
)(4,929,192
)(3,93,,2,2
4,,99,333

)(,11,242
4,,12
14,,434
)(3,922,9,2
11,213,131

9,9,,3,
)(12,,1,4
2,232,121
3,931,329
9,1,3,323
,1,341,11,
)(,9,,23,
)(3,219,,22
433,13,
)(3,934,122
3,212,,14
14,,434
)(4,929,192
)(3,93,,2,2
)(3,922,9,2
1,,29,,423

)(5,125,118
)(6,268,609
9,102,068
0,625,820
)(6,068,687
60,786,020
)(222,166
)(0,818,866
01,565,820
01,182,669

)(5,795,708
)(61,661
-

)(5,125,118
)(01,166,117
9,102,068
0,585,078
)(6,068,687
60,786,020
)(222,166
)(0,818,866
01,565,820
01,182,669

)(15,110
)(5,017,122
)(0,169,978
-05,118,708

196,165
08,111,111
-)(2,612,552
26,990,775

160,166
08,111,111
)(5,017,122
)(0,169,978
)(2,612,552
62,111,691

)(8,211,217
-

)(11,587,221
228,111,175
)(11,955,118
-

)(11,587,221
228,111,175
)(11,955,118
)(8,211,217
-

)(8,250,522
286,111

)(96,102,801
018,890,911
)(20,882,,19
-

)(96,102,801
018,890,911
)(20,882,,19
)(8,250,522
286,111

)(8,211,217

11,171,112

19,752,812

)(8,125,522

)(21,219,9,6

)(25,225,562

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المدفوع من إلتزام اإليجار خالل السنة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(1,119,221
)(1,119,221

-

)(1,119,221
)(1,119,221

-

-

-

صافي التغير في النقدية و ما في حكمها
النقدية وما في حكمها ،بداية الفترة
النقدية وما في حكمها ،نهاية الفترة

)(2,712,578
12,171,517
17,551,251

55,529,572
212,221,787
221,825,825

58,252,995
252,922,111
122,259,112

02,8,8,126
05,111,198
89,8,5,68,

)(,,262,811
025,0,8,92,
082,201,,2,

6,902,226
068,0,,,189
062,190,851

معامالت غير نقدية:
التغير في خطة المزايا اإلكتوارية المحددة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)(15,781
-

1,122,272

)(15,781
1,122,272

2,810
-

)(889,182

2,810
)(889,182

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات في االستثمارات
إستبعادات من استثمارات
إضافات ودائع مرابحة
إضافات ممتلكات ومعدات
إستبعادات ممتلكات ومعدات
صافي النقد الناتج من ( /المتسخدم في) األنشطة
االستثمارية
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132
جميع المبالغ بالريال السعودي
 -9,أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية .مع ذلك كان تأثير إعادة التصنيف غير جوهري
على العرض الشامل للقوائم المالية.
 -92أحداث الحقة
تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد ( )Covid -09في أوائل عام  2121وانتشر في جميع أنحعاء جمهوريعة الصعين الشععبية
وخارجها مما تسعب فعي اضعطرابات فعي األعمع ال التجاريعة والنشعاط االقتصعادي وزيعادة فعي مطالبعات التعأمين المتعلقعة بشعكل
رئيسي بقطاع األعمال الطبية في تلك المناطق .تعتبر الشركة هذا االنتشار أحدا غير معدلعة فعي قائمعة المركعز المعالي .نظعراً
الن الموقف غيعر مسعتقر ويتسعم بعالتطور السعريع .فاننعا ال نعتبعر أنعس معن الناحيعة العمليعة معن الممكعن عمعل تقعدير كمعي للتعأثير
المحتمل لهذا االنتشار على الشركة .سيتم النظر في تأثير هذا االنتشار على مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها فعي
تقديرات الشركة لمطلوبات المطالبة النهائية المستقبلية في عام .2121
 -11إعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس االدارة بتاريخ  81ا 0610هـ ،الموافق  06مارس .2121

- 66 -

