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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
)شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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التنظيم واألنشطة الرئيسية -1

ســجل التجــاري رقــم إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجـــب ال
 يقع مقر الشركة بالرياض حي حطين شارع االمير تركي بن عبدالعزيز. م.2007أغســطس  22هـ الموافــق 1428شــعبان  9بتاريــخ  1010417178

م، استلمت الشركة الترخيص من 2009إبريل  4إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. في 
م. تم إدراج الشااركة 2009يوليو  1)ساااما( لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية السااعودية . بدأت الشااركة بأعمالها التجارية في البنك المركزي السااعودي

 م. 2007أغسطس  27في سوق المال السعودي )تداول( في 

فروع مسجلة للشركة وتفاصيلها كما يلي: 3يوجد 

أسس اإلعداد -2
بيان اإللتزام .أ

هااااذه  تااام إعااااداد
المعتمدة في المملكة العربية السااااعودية والمعايير و اإلصاااادارات األخرى الصااااادرة عن الهيئة السااااعودية القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

 .للمراجعين والمحاسبين

والقياس االعدادأسس  .ب
ألف لاير سعودي( وحتى ذلك التاريخ ،  461: م2020مليون لاير سعودي ) 114.6بمبلغ  م2021ديسمبر  31كبدت الشركة خسارة للسنة المنتهية في ت

٪(. يعود سبب هذه 100: م2020ديسمبر  31٪ )119-تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة نصف رأس مالها وبلغ هامش المالءة المالية للشركة. إلى 
تكلفة مطالبات السيارات )بما في ذلك تكلفة اقتناء الوثائق( في جميع دث السيارات ومتوسط الخسائر في المقام األول إلى الزيادة غير المتوقعة في عدد حوا

بالغ عنها كما في نهاية أنحاء المملكة العربية السعودية. نتيجة لهذه العوامل ، سجلت الشركة احتياطي نقص أقساط التأمين والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإل
: لاير م2020مليون لاير سعودي ) 53.1مليون لاير سعودي( و  4.4: م2020مليون لاير سعودي ) 35.7عمال السيارات ، بمبلغ العام بالنسبة لمجال أ

مليون لاير  20.2مليون لاير سعودي خالل العام الحالي مقابل  62.9مليون لاير سعودي( على التوالي ، إلى جانب تكلفة اقتناء وثائقها البالغة  42.3سعودي 
 .ودي خالل فترة المقارنة. تشير هذه األحداث والظروف إلى شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراريةسع

الءمة ـااااااان مـااااااس اإلدارة لضمـاااااابالنظر إلى ما ورد أعاله ، تم النظر في العديد من الخيارات االستراتيجية بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال من قبل مجل
 21في  م2022تراتيجية ، وافق مجلس اإلدارة على خطة عمل لعام ـااسيارات االـاان هذه الخـاااية العام. من بيـااما في نهـااك استمـاارار نشاط الشـااركةراض ـااافت

ونسب الخسارة. عالوة على  . وتستند الخطة إلى األسعار المعدلة لخط أعمال السيارات لتحسين صافي األقساط المكتوبة والتحكم في النفقاتم2021ديسمبر 
مليون لاير سااااااعودي  150، زيادة رأس المال بمبلغ  م2021ديساااااامبر  29غير العادية المنعقد في  العموميةذلك ، قرر المساااااااهمون ، في اجتماع الجمعية 

ر الصحيح أعاله على شرائح بعد نهاية العام عن طريق اإلصدار الصحيح لتعزيز مركز السيولة لديها. تم االنتهاء من عملية اإلصدا .مليون سهم( 15مثل ي)
.(23)راجع المالحظة  م2022مارس  7وتم استالم إجمالي العائدات الناتجة من اإلصدار الصحيح في 

يانات المالية على ظور. وفقًا لذلك ، تم إعداد البـااال المنـااامرة في المستقبـاااتوضح الخطة المذكورة أعاله أن الشركة ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة مست
 أساس مبدأ االستمرارية.

احة للبيع. ال يتم عرض قائمة يتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المت
يتم تصااانيف األرصااادة التالية بصااافة عامة كمتداولة: النقد وما في حكمه والودائع  ،المركز المالي للشاااركة باساااتخدام تصااانيف متداول/غير متداول. ومع ذلك

وحصة معيدي التأمين من المطالبات  ،وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي -ألجل، وأقساط التأمين والذمم المدينة لمعيدي التأمين 
مستحقات من أطراف ذات  ،لبات التي حدثت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، تكاليف االستحواذ على وثائق مؤجلةوحصة معيدي التأمين من المطا ،تحت التسوية

 ،والمطلوبات المسااتحقة والمطلوبات األخرى ،ومطالبات حاملي وثائق التأمين المسااتحقة الدفع ،عالقة، والمصااروفات المدفوعة مقدما، والموجودات األخرى
والمطالبات تحت التساااااااوية، والمطالبات التي حدثت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها،  ،وعمولة إعادة التأمين غير المكتسااااااابة ،تسااااااابةوأقسااااااااط التأمين غير المك
باستثناء  بصفة عامة على أنها غير متداولة االخرىوتوزيع الفائض المستحق الدفع والزكاة وضريبة الدخل. تصنف األرصدة  ،واالحتياطيات الفنية األخرى

 عرضه كمتداول.ما تم 

تحتفظ الشركة بدفاتر منفصلة للحسابات لعمليات التأمين  ،تقدم الشركة قائمة المركز المالي حسب السيولة. حسب ما هو متطلب من لوائح التأمين السعودية
ات والنفقات المنسوبة بوضوح إلى أي نشاط (. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليراد29وعمليات المساهمين وتقدم القوائم المالية وفقاً لذلك )إيضاح 

 في الحسابات المعنية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

( من 29المسااااااهمين التي ترد في اإليضااااااح رقم ) تم تقديم قائمة المركز المالي، وقوائم الدخل، والدخل الشاااااامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات
غير مطلوبة بموجب و المركزي السااااااعودي للبنكالقوائم المالية كمعلومات مالية تكميلية لالمتثال لمتطلبات اإلرشااااااادات الصااااااادرة من قبل الالئحة التنفيذية 

الفصااااااال الواضاااااااح بين الموجودات والمطلوبات  من البنك المركزي الساااااااعودي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تتطلب اللوائح التنفيذية الصاااااااادرة
فإن قائمة المركز المالي، وقوائم الدخل والدخل الشاااامل والتدفقات النقدية  ،واإليرادات والمصاااروفات لعمليات التأمين وعمليات المسااااهمين. وبناًء على ذلك

ليها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصااروفات واألرباح أو الخسااائر الشاااملة المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساااهمين المشااار إ
 للعمليات المعنية.

تاريخ اإلصداردارمكان اإلصرقم السجل التجاريالفرع

هـ1439رمضان  12الخبر2051043671 فرع شركة أسيج

هـ1439رمضان  12خميس مشيط5855035150 فرع شركة أسيج

هـ1439رمضان  12جدة4030204059 فرع شركة أسيج
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 والقياس )تتمة( االعدادأسس  .ب

 

ج أرصاااادة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصاااااة يتم دم ،عند إعداد القوائم المالية على مسااااتوى الشااااركة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن  ،بعمليات المساااااهمين. يتم اسااااتبعاد األرصاااادة المشااااتركة بين العمليات، والمعامالت، واألرباح والخسااااائر غير المحققة

 سبة للمعامالت واألحداث المماثلة في ظروف مماثلة.السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالن
 

 يتم توزيع الفائض الناتج من عمليات التأمين على النحو التالي: ،وفقاً لقوانين الشركة

 ٪90 تحويل إلى عمليات المساهمين
 ٪10 تحويل إلى عمليات حاملي وثائق التأمين

 100٪ 

 مليات المساهمين .سيتم تحويل العجز بأكمله إلى ع ،في حالة العجز

السااعودي، توزيع صااافي فائض حاملي وثائقها  البنك المركزيالسااعودي، تقترح الشااركة، رهناً بموافقة  للبنك المركزيمن الالئحة التنفيذية  70وفقاً للمادة 
 السنوي مباشرة على حاملي وثائق التأمين في كل مرة ووفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارتها.

 عرضعملة ال .ج

ً تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السااعودي، والذي يعتبر أيضاا العملة الرئيسااية للشااركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المقدمة باللاير السااعودي إلى  ا
 أقرب آالف، باستثناء ما هو موضح بخالف ذلك.

 السنة المالية .د

 ديسمبر. 31ى يناير حت 1والتي تبدأ في  تتبع الشركة السنة المالية

 تقديرات وأحكام محاسبية هامة  .ه

ات والمطلوبات يتطلب إعداد القوائم المالية اسااااااتخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاااااااح عن الموجود
الل سنة اإلفصاح. على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند إلى المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خ

 قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديرات. ،أفضل معرفة لإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية
 

اسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة عند إعداد هذه البيانات المالية ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السي
. ومع ذلك ، فقد قامت الشااركة م2020ديساامبر  31بما في ذلك سااياسااات إدارة المخاطر هي نفسااها التي تم تطبيقها على البيانات المالية للساانة المنتهية في 

لمزيد من  .COVID-19 فصااااح عنها في البيانات المالية السااانوية األخيرة على خلفية جائحةبمراجعة المصاااادر الرئيساااية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإل
على هذه البيانات المالية. ساااااتساااااتمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد  31إيضااااااح  التفاصااااايل ، يرجى االطالع على

 .التقارير المستقبلية

لة في  ونها معقد ألتي يُعتقالمستقبلية داث األحت اقعاوتك لذبما في  ،رىألخل اموالعوايخية رلتارة الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکاوا راتيدلتقم اتقييم يت
 ظروف.لظل ا

الي والتي تنطوي على مخاطر أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقدير في تاريخ قائمة المركز الم
 كبيرة قد تتسبب في تعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

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

د التأمين هو التقدير المحاسااابي األكثر أهمية للشاااركة. هناك العديد من مصاااادر عدم إن تقدير المسااائولية النهائية الناشااائة عن المطالبات المقدمة بموجب عقو
رات في نهاية فترة اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ساااااااتدفعه الشاااااااركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات. يتم إجراء التقدي

ي هائ فة الن كل من التكل قارير ل عداد الت ها. يتم إ بات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عن عة للمطال ية المتوق هائ كاليف الن بالتعويض والت بة  عة للمطال ر يدتقة المتوق
ها إية ردلفت اللحاالت لتقييمات اخالدمدام عة باستخوفدلمر اغيت الباطلمت اباولطم ية كل فترة تقريرکة. رلشالی المصااااااارح عن ها عادة تقييم  ،في ن يتم إ

 لمطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص. تقديرات ا

والذي  ،المركز المالي إن المخصاااص للمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة
ئمة المركز المالي. تتمثل التقنية األسااااااااساااااااية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات حدثت فيه حادثة المؤمن قبل تاريخ قا

عة خدم االكتواريين مجموالمتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية. يست
االكتواري من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغيسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه المخصصات. كما استخدم الخبير 

ن االفتراضات الصريحة طريقة القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لخط العمل الطبي التجاري. تستند هذه األساليب إلى عدد م
 أو الضمنية المتعلقة بقيمة السداد المتوقعة وأنماط سداد المطالبات.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 

 تقديرات وأحكام محاسبية هامة )تتمة( .ه
 

 قيمة الموجودات المالية هبوط (2)

ي القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون تكلفتها. إن تحدد الشاااااااركة أن الموجودات المالية قد هبطت قيمتها عندما يكون هناك هبوط جوهري أو دائم ف
٪ عن التكلفة األصالية جوهري وفقاً لساياساة 30بنسابة  الهبوطشاهراً أو أكثر هبوط دائم ويعتبر  12تحديد ما هو جوهري أو دائم يتطلب اجتهاد. تعتبر فترة 

للشااركة المسااتثمر فيها، وأداء  والوضااع الماليخرى بتقييم التقلبات العادية في سااعر السااهم، الشااركة. عند اتخاذ هذا االجتهاد، تقوم الشااركة من بين عوامل أ
 الصناعة والقطاع، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

 خسائر الهبوط في قيمة الذمم المدينة( 3) 
كون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة قيمة الذمم المدينة عندما ي هبوط فييتم تكوين مخصص 

الية والتخلف عن وفقًا للشروط األصلية للذمم المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين واحتمال دخول المدين في حالة إفالس أو إعادة هيكلة م
قيمة المدين. تتعرض الشركة للنزاعات مع معيدي التأمين واحتمال حدوث حاالت تخلف عن السداد.  هبوطعلى السداد أو التأخر في السداد مؤشرات 

 وتصنيفهم االئتماني.تراقب الشركة على أساس ربع سنوي تطور النزاعات مع معيدي التأمين 

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة (4)

ائق تأمين جديدة كتكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة ويتم إطفاءها في قائمة عمليات التأمين والفائض يتم تساااااااجيل بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع وث
سريع  إطفاء هذه التكاليف وقد المتراكم على مدى فترة تغطية الوثيقة ذات الصلة. إذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه الوثائق فيمكن ت

ً يتطلب ذلك أيض  شطب إضافي لهبوط القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. ا

 عجز األقساطاحتياطي  (5)

الخسارة المتوقعة للجزء  معدلاألقساط حساس للغاية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية. وهي تستند إلى  عجزإن تقدير احتياطي 
االكتواري للشركة والخبير االكتواري المستقل في  الخبيرينظر  ،الخسارة المتوقعة معدل. للوصول إلى تقدير المكتتب بهاالوثائق من مخاطر  المكتسبغير 

 .يتطلب احتياطي عجز األقساطمما إذا كان  ،في نهاية السنة المالية والتأكد ،طبيقها على أساس شهريعالقة المطالبات واألقساط المتوقع ت

 لة لألدوات الماليةالقيمة العاد ( 6) 

للتساااويق أو القيم العادلة  تساااتند القيمة العادلة لادوات المالية المتداولة في األساااواق النشاااطة في تاريخ التقرير إلى األساااعار المدرجة لاوراق المالية القابلة
 مخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة بناًء على التدفقات النقدية ال

 ،األسااعار المعلنة غير متاحة بطريقة أخرى باسااتخدام تقنيات التقييم. في هذه الحاالت انال يوجد سااوق نشااط أو  التييتم تحديد القيمة العادلة لادوات المالية 
فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باساااااااتخدام النماذج. عندما ال تتوافر مدخالت الساااااااوق التي يمكن  حظةللماليتم تقدير القيم العادلة من البيانات القابلة 

، يتم التحقق منها النماذج( لتحديد القيم العادلة ،يتم تقديرها بناًء على االفتراضاااات المناسااابة. عندما يتم اساااتخدام تقنيات التقييم )على سااابيل المثال ،مالحظتها
ومعايرة النماذج لضمان أن  ،جعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن أولئك الذين حصلوا عليها. جميع النماذج معتمدة قبل استخدامهاومرا

لب مجاالت مثل تتط ،تساااااتخدم النماذج بيانات يمكن مالحظتها فقط ذومع ذلك ،المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأساااااعار الساااااوق المقارنة إلى الحد العملي
 مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان الخاصة ومخاطر األطراف المقابلة( والتقلبات واالرتباطات من اإلدارة إجراء تقديرات.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة ( 7)

صول غير الملموسة لحساب االستهالك / اإلطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها ومعداتها واأل
ً في االستخدام المتوقع لاصول أو الحالة المادية. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي سنوي وسيتم تعديل مصروف االستهالك / اإلطفاء في  ا

 العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.المستقبل حيث تعتقد اإلدارة أن 

 مبدأ االستمرارية ( 8)

لمنظور. عالوة أجرت إدارة الشااركة تقييماً لقدرتها على االسااتمرار كمنشااأة مسااتمرة وهي مقتنعة عن امتالكها الموارد لالسااتمرار في العمل في المسااتقبل ا
تلقي بظالل من الشك على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك، يستمر إعداد  فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد ،على ذلك

 .ب(2)إيضاح  القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية

 التزامات منافع الموظفين المحددة ( 9)

ئتمان الوحدة المتوقعة على النحو الموصااى به في معيار المحاساابة يتم تحديد التزام منافع الموظفين المحددة من قبل خبير اكتواري مسااتقل باسااتخدام طريقة ا
ت الدين المقيمة "منافع الموظفين". يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصاااام التدفقات النقدية المقدرة باسااااتخدام أسااااعار الفائدة ألدوا 19الدولي 

 استحقاق المكافأة. باللاير السعودي ولها فترات استحقاق تقارب فترة

ستخدام افتراضات مثل معدل الخصم والزيادات المستقبلية المتوقعة  تعتمد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة على عدة عوامل يحددها الخبير االكتواري با
فترة طويلة األجل وتتم لطبيعة عدم اليقين بساااااابب  في المرتبات ومعدالت الوفيات ودوران الموظفين وما إلى ذلك. تخضااااااع هذه التقديرات إلى قدر كبير من

 مراجعتها في كل تاريخ إعداد تقرير.
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 السياسات المحاسبية الهامة -3

افق مع العربية السعودية وتتو تتفق السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة إلعداد هذه القوائم المالية مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
ولجنة التفسايرات  لدولية للتقرير الماليلمعايير االتعديالت الجديدة لو م2021ديسامبر  31المالية السانوية للسانة المنتهية في  القوائمتلك المساتخدمة في إعداد 

 لمالي أو األداء المالي للشركة.)أ( والتي لم يكن لها تأثير جوهري على المركز ا 3كما هو مذكور في إيضاح  للمعايير الدولية للتقرير المالي

ديسااامبر  31لسااانة المنتهية في المالية السااانوية للشاااركة ل القوائمالمالية مع تلك المتبعة في إعداد  القوائمتتوافق الساااياساااات المحاسااابية المساااتخدمة في إعداد 
 ، ما لم يذكر خالف ذلك.م2020

 ،وتعديالتهاالتفسيرات للمعايير الدولية للتقرير المالي  لجنةتفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة و

ولكن لم  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتي صدرت ستقوم الشركة بتطبيق هذه المعايير عند سريانها على المعايير الحاليةالمعايير والتعديالت  دناهأ
 يتم تطبيقها كما في تاريخ القوائم المالية:

 ة والتفسيرات والتعديالت غير سارية التطبيقالمعايير الجديد (أ)

الصااااادرة وغير سااااارية التطبيق كما في تاريخ القوائم المالية مبينة أدناه وقررت الشااااركة عدم تطبيقها مبكراً وأهمها  التعديالت والتفساااايرات على المعايير

 مايلي:

 تاريخ السريانالبيانالمعيار/ التعديل

يير التحساااينات السااانوية على المعا

الاادوليااة إلعااداد التقااارير الماااليااة: 

 م2020-م2018دورة 

تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد  م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية2020في مايو 

، التطبيق ألول مرة للمعاايير الادولياة إلعاداد التقاارير الماالياة، والمعياار الادولي 1التقاارير الماالياة 

الزراعة واألمثلة التوضاااااايحية  41، واألدوات المالية، ومعيار المحاساااااابة الدولي 9للتقارير المالية 

 عقود اإليجار.  16المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 م2022يناير  1

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 
)التعديالت على المعيار الدولي 

 (3إلعداد التقارير المالية 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد  م أصاااااااادر مجلس معايير المحاسااااااابة الدولي2020في مايو 
لتحديث اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية كدمج ،  3التقارير المالية 

 األعمال.
ة المكتسااابة في تقدم التعديالت إساااتثناًء من متطلبات اإلعتراف العام لإللتزامات واإللتزامات المحتمل

سبة الدولي رقم  ، المخصصات والمطلوبات واألصول  37تجميع االعمال ضمن نطاق معيار المحا
 .12المحتملة وترتيبات إمتياز الخدمة العام رقم 

 م2022يناير  1

 16معياااار المحااااساااااااباااة الااادولي 
يل  عد بل حق  –)الت المتحصاااااااال ق
 االستخدام(

، 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  سبة الدوليةم، أصدر مجلس معايير المحا2020في مايو 
والتي تحظر على الشركة خصم المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة بينما تقوم الشركة بإعداد 
األصااال لالساااتخدام المقصاااود من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات. بدالً من ذلك، ساااوف تعترف 

 أي تكاليف ذات صلة في الربح أو الخسارة.الشركة بمتحصالت المبيعات هذه و

 م2022 يناير 1

 37معياااار المحااااساااااااباااة الااادولي 
الاعااقااود الامااحااماالااااة  -)الاتااعاااادياااال 
 تكلفة إتمام العقد( -باإللتزامات 

، 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية2020في مايو 
ا الشاااركة عند تقييم ما إذا كان العقد سااايتسااابب في خساااارة أم ال، والتي تحدد التكاليف التي تتضااامنه

وبالتالي يتم االعتراف به كعقد محمل باإللتزام. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديالت إلى احتساااااااااب 
المزياد من العقود كعقود محملاة بااإللتزام ألنهاا تزياد من نطااق التكااليف المادرجاة في تقييم العقود 

 م. المحملة باإللتزا

 م2022يناير  1

 م2022يناير  1 تعديالت بخصوص تاريخ انتهاء صالحية نهج التأجيل. -عقود التأمين  4المعيار الدولي للتقارير المالية 

 انظر التفصيل ادناه االدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 فصيل ادناهانظر الت عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 

)التعديل  1معيار المحاسبة الدولي 
تصااااانيف المطلوبات لمتداولة أو  -

 غير متداولة(

م تعديل معيار 2021قرر مجلس معايير المحاسااااااابة الدولي في إجتماعاته المنعقدة في يونيو ويوليو 
سبة الدولي  شروط مثل اإلفصاح عن المع 1المحا لومات فيما يتعلق بتصنيف اإللتزامات الخاضعة ل

 .م2024م لمدة عام واحد على األقل حتى يناير 2020حول هذه الشروط وتأجيل تاريخ نفاذ تعديل 
 

تتطلب التعديالت تأجيل تسااااوية اإللتزام لمدة ال تقل عن اثني عشاااار شااااهراً بعد فترة التقرير لتكون 
األقل بعد فترة متاحة في فترة التقرير و/أو الحق في تأجيل التساااااوية لمدة إثني عشااااار شاااااهراً على 

التقرير والذي يخضاااااع أيضااااااً إللتزام المنشاااااأة بشاااااروط محددة. قدم التعديل توضااااايحاً حول معنى 
 "المقاصة" لغرض تصنيف اإللتزام.
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في السنة الحالية المطبقةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  .ب  
 

 

 تاريخ السريان البيان المعيار/ التعديل

 2تعديالت المرحلة  -معيار سعر الفائدة 
 9على المعياار الادولي للتقاارير الماالياة 

 39ومعيار المحاسبة الدولي 

ر التعديالت الرئيسااااية اإلعفاء من متطلبات محاساااابة التحوط المحددة. باإلضااااافة إلى توف

إلى سااااعر مرجعي بديل يتم احتسااااابه  IBORمن  ذلك، تم تعديل المعايير لتتطلب التغيير

 عن طريق تحديث سعر الفائدة الفعلي.

 

 م2021يناير  1

 16المعياااار الااادولي للتقاااارير الماااالياااة 
اإليجار ذات الصاالة  امتيازات -)التعديل 

 ("19 -كوفيد "بجائحة كورونا 

 

م أصاااااادر مجلس معايير المحاساااااابة الدولية تعديالً على المعيار الدولي 2021في مارس 

إلى ما  19 -كوفيد الذي مدد إمتيازات اإليجار المتعلقة ب 16إلعداد التقارير المالية رقم 

قرير السااانوية التي تبدأ في أو بعد م. يساااري هذا التعديل من فترة الت2021يونيو  30بعد 

م. يُسااامح بالتطبيق المبكر، بما في ذلك في البيانات المالية غير المصااارح 2021أبريل  1

 م.2021مارس  31بإصدارها في 
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 ت للمعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها )تتمة(الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة التفسيراالمعايير 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:39وحل محل معيار المحاسبة الدولي  م2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 اسالتصنيف والقي (أ

ً نه 9يسااتخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  واحد لتحديد ما إذا أن األصاال المالي يقاس بالتكلفة المطفأة، وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات شاااملة  جا
 شرطين التالية معاً:أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء ال

 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و 

 يخ محددة.ينتج عن الشروط التعاقدية لاصل المالي تدفقات نقدية والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم في توار 

ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع،  الشامل اآلخرألصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل يتم قياس ا
  إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

 ة وللبيع وحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدييحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه اال 

 .الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصرا 

كن للمنشااأة اسااتخدام يتم قياس األصااول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضااافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يم
 .ة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك يلغي أو يتعارض بشكل كبير مع التطابق المحاسبيالخيار لتحديد أصل مالي بالقيم

للقيمة العادلة ضاامن  الالحقةعرض التغييرات  لإللغاءدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشااأة أيضااا إختيار بشااكل غير قابل ألبالنساابة 
 .ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة )بما في الشامل اآلخرالدخل 

فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي  ،باإلضااافة إلى ذلك، بالنساابة لاللتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
التغييرات في مخاطر  االعتراف بتأثيرما لم يكن  ،الشااااااااامل اآلخرت في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل يعزى إلى التغييرا

 .من شأنه أن يسبب عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل الشامل اآلخراالئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل 

 القيمةهبوط  (ب

مقارنة بالخسااااااااائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار  ،( الخسااااااااائر االئتمانية المتوقعة9ب المعيار الدولي للتقارير المالية )القيمة بموج هبوطيعكس نموذج 
( لم يعد من الضااروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسااائر االئتمان. بدال من 9. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقارير المالية )39المحاساابة الدولي 

االئتمانية المتوقعة في  ذلك تقوم المنشااأة دائما بحساااب الخسااائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسااائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسااائر
 كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  

 محاسبة التحوط (ج

تحدد المتطلبات نهجا  .( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر9رير المالية )يقدم المعيار الدولي للتقا
اطر على المبادئ في نموذج محاساابة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاساابة التحوط باسااتثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخ اً أكثر اعتماد

ً قد تسااتمر الشااركة في تطبيق متطلبات محاساابة التحوط حالي ،أسااعار الفائدة )يشااار إليها عادةً باساام "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنساابة لهذه في  ا
 .محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصلإلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج  االستثناء.تم منح هذا  39المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة التفسيرات للمعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها )تتمة(لمعايير ا

 )تتمة( األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 اسبة التحوط )تتمة(ج( مح

 تاريخ التطبيق

" عقود 4فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،ومع ذلك .م2018يناير  1هو  9قارير المالية كان تاريخ ساااااااريان المعيار الدولي للت 
سااابتمبر  12مين، المنشاااورة في عقود التأ -4الدولي للتقارير المالية رقم األدوات المالية مع المعيار  - 9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

شركات التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  ،م2016 سمح لل للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير  4ت
سااااااااري المفعول. تقدم  مينعقود التأ - 17المعيار الدولي للتقارير المالية لمعايير المحاسااااااابة الدولية لجديد قبل أن يصااااااابح معيار عقود التأمين ا 9المالية 

 :التعديالت خيارين بديلين

 :حتى 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -1

  التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد ذ أو 

 مجلس معايير المحاساااابة الدولية تمديد تاريخ نفاذ  م اقترح2020مارس  17بتاريخ  .م2021يناير  1ساااانوية التي تبدأ في أو بعد فترات القوائم المالية ال
لدولي للتقاارير الماالياة  لدولي للتقاارير الماالياة رقم  17المعياار ا لدولي للتقا 9واإلعفااء المؤقت من المعياار ا ينااير  1إلى  4ارير الماالياة في المعياار ا

ذ أو  انشااطتها لفترة معينةفترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للشااركات التي  خاللإن اإلفصاااحات اإلضااافية المتعلقة باألصااول المالية مطلوبة  .م2023
 سابقاً أو 9ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ولكن بالنسااااابة للموجودات المالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسااااابي التي قد تحدث  ،9الية تطبيق المعيار الدولي للتقارير الم -2
 .هناك إفصاحات إضافية مطلوبةوخالل السنة ، خالل السنةد التأمين الجديد وقبل تنفيذ معيار عق

ً أجرت الشااركة تقييم ً تفصاايلي ا مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشااركة الناشاائة عن العقود ضاامن نطاق المعيار الدولي ( تمت 1: )م2017يناير  1من  اً بدء ا
)بما في ذلك مكونات الودائع أو المشاااااااتقات الضااااااامنية غير المجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المساااااااجل من جميع  4إلعداد التقارير المالية رقم 

القيمة الدفترية اللتزامات الشاااااااركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على هذه  ( تمت مقارنة إجمالي2التزاماتها ذ و )
حتى تاريخ نفاذ معيار عقود  9قررت الشاااركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،قررت الشاااركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ،التقييمات

 لساااانة المنتهية في تأمين الجديد. يتم تضاااامين اإلفصاااااحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في البيانات المالية الساااانوية للشااااركة لال
 م.2021ديسمبر  31

 تقييم االثر

ال يُتوقع أن  ،على البيانات المالية للشااركة. ومع ذلك 9المالية  القيمة للمعيار الدولي للتقارير هبوطتتوقع الشااركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات  ،بشااكل عام
 . في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.اً يكون تأثير ذلك كبير

  : عقود التأمين17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نظرة عامة 

. وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاااح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقرير م2017مايو  18نُشاار هذا المعيار في 
 عقود التأمين.  - 4المالي 

لى عقود االساااااتثمار التي تتمتع بخصاااااائص المشااااااركة التقديرية هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصاااااادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وع
 شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين. ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: 

 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و  (أ

 مكونات االستثمار المتميزة و (ب

 و خدمات غير تأمينية.أي تعهد بنقل سلع متميزة أ (ج

 (. 15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي 

 سالقيا

بمواصااالة اساااتخدام ساااياساااات المحاسااابة ألغراض القياس والتي تسااامح لشاااركات التأمين  4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:  17، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي م2015القائمة قبل يناير 
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 الدولية للتقرير المالي وتعديالتها )تتمة(الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة التفسيرات للمعايير لمعايير ا

 : عقود التأمين )تتمة(17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  التالية: العوامليعتمد نموذج القياس العام على مجموعات 

 والتي تشمل:  المستقبليةالتدفقات النقدية  (أ

  تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و 

 قيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و تعديالت عاكسة لل 

  .تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية 
دمات في المسااتقبل. ال يمكن يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسااب لمجموعة من عقود التأمين وساايتم االعتراف به باعتباره كياناً يقدم الخ (ب

سجيلها على ا سيتم ت سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البداية  سلبياً عند البداية فأي مبلغ صافي  لفور في الربح أو أن يكون هامش الخدمة التعاقدية 

 لتأمين على أنها مجموع: الخسارة. في نهاية كل فترة تقارير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود ا

  ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ و  المستقبليةالتزامات التغطية المتبقية والتي تشمل التدفقات النقدية 

  لقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في هذا التاريخ. المتع المستقبليةااللتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية 

ونظراً ألن هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن أن يكون ، ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقاً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية
 اً يتم أيضااااالتي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسااااارة.  ساااالبياً، فإن التغيرات في التدفقات النقدية المسااااتقبلية
عند االعتراف األولي بالعقد ) معدل الخصااااااام المساااااااتخدم عند اإلثبات األولي لتحديد القيمة الحالية  ثابتةتراكم الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت 

مما يعكس كمية المزايا  ،ساااااايتم تحميل هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسااااااارة بناًء على وحدات التغطية ،ة المقدرة(. عالوة على ذلكللتدفقات النقدي
 المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

شاركة المباشرة )يشار إليها أيضاً باسم "عقود المشاركة المباشرة"(. هذا التقييم حول يعتبر نهج الرسوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لقياس العقود التي تتسم بالم
فإن هامش الخدمة ود فإنه وباإلضااااااااافة إلى التعديالت، ولهذه العق إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقاً.

 : نموذج القياس العامبموجب التعاقدية يتم تعديله 

 حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و  .1

  تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة. .2

 تاريخ السريان

مجلس معايير المحاساااابة الدولية مسااااودة تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  . أصاااادرم2023يناير  1، أي كة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذهتعتزم الشاااار
مارس  17أصحاب المصلحة. في  تعليقات من مختلف استلمو م2019خالل يونيو  17تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية  17المالي 
عقود التأمين التي تم طرحها لرأي العموم  17حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ، أكمل مجلس معايير المحاساااابة الدولية مناقشاااااتهم2020

عد م2019في يونيو  بدأ في أو ب قارير السااااااانوية التي ت عداد الت يار إلى فترات إ تاريخ الفعلي للمع تأجيل ال ناير  1. وقرر  عايير م2023ي . يتوقع مجلس م
ً . يُسااااامح بالتطبيق المبكر إذا تم أيضااااام2020في الربع الثاني من عام  17ت على المعيار الدولي للتقارير المالية المحاسااااابة الدولية إصااااادار تعديال تطبيق  ا

 األدوات المالية. - 9اإليرادات من العقود مع العمالء و المعيار الدولي للتقرير المالي  - 15المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التحولفترة 

بأثر رجعي، وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإن الجهة ملزمة باختيار الكامل  التطبيق يتطلب
 إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة. 

 العرض واالفصاح 

 ية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات. تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسب
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 الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة التفسيرات للمعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها )تتمة(لمعايير ا

 مة(: عقود التأمين )تت17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 التأثير:

ً تقوم الشاااااااركة حالي ، لم يتم بعد تقييم األثر المالي القوائم الماليةمن تاريخ نشااااااار هذه  اً . اعتبار17المعيار الدولي للتقرير المالي بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ  ا
أمين والتنازل والذي سيؤثر على كل من بيان الدخل لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة تأثير جوهري على القياس واإلفصاح عن الت

 هذا المعيار الجديد في وقت مبكر. تطبيقوبيان المركز المالي. قررت الشركة عدم 

 .لمعيار الدولي للتقرير الماليبدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق مشروع تحت إشراف لجنة اإلدارة التنفيذية ل
 

 ملخص التأثير مجال التأثير 

 التأثير المالي 

. نظًرا ألن معظم عقود التأمين الخاصة بالشركة م2018ققت الشركة من التأثير المالي على األرصدة المسجلة لعام تح

،  معالجات الحاليةتخصيص األقساط  والذي يشبه إلى حد كبير ممارسات ال الشركة نهجتنت عليهقصيرة األجل 

كجزء من الجولة التجريبية  م2020أنهت الشركة بنجاح إعادة تقييم نتائج عام  أثير كبير . كماتفال يتوقع وبالتالي 

 السعودي.  البنك المركزيإلى  م2021نوفمبر  30األولى التي نظمتها الجهة التنظيمية وقدمت في 

مقارنةً  17المالية  تم إجراؤه ، لم يكن التأثير المالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير ذيال التشغيل التجريبيبناًء على 

مهًما أيًضا. ستعمل الشركة على ترسيخ وجهة نظرها حول التأثير المالي أثناء  4بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

 م2022، المخطط لهما قبل نهاية عام  ةوالثالث ةالثاني الجولتيناالنتهاء من 

 

 البيانات 

تاريخ استحقاق القسط  ،تطلبات بيانات إضافية )على سبيل المثالعلى م 17يشتمل المعيار الدولي لللتقرير المالي 

وعقود إعادة الـتأمين المحتفظ بها  ،التزامات التغطية المتبقيةوبيانات تحصيل األقساط لعقود  ،لالعتراف األولي

ت التجميع ودقة أقل لتلبية مستوى متطلبا ،والتي تنقسم إلى مخاطر مرتبطة أو خسارة متكبدة لتقييم حدود العقد

ً اإلفصاحات وفقو والبيانات لمزيد من المعلومات (. يتم إجراء مزيد من االختبارات 17للمعيار الدولي للتقرير المالي  ا

لم يتم التقرير عن أي عجز في البيانات خالل فترة اكتمال المرحلة األولى  المكثفة لضمان توفير البيانات المطلوبة.

 التشغيلية التجريبية.

 

 وجيا المعلومات تكنول

تم إجراء تقييم مفصل لقدرات األنظمة الحالية لحسابات وتخزين وإعداد التقارير للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
وما إذا كان ينبغي تنفيذ أنظمة / محركات حساب جديدة. بالتنسيق مع المستشار المعين من قبل  17المالية رقم 

بدء تعمل اللجنة التوجيهية بنشاط لسد أي ثغرات محددة قبل تاريخ االستحقاق لالشركة والخبير االكتواري المعين ، 
 .الثانيالتشغيل التجريبي 

 

 المعالجة 

ألنه  اً . نظر17 أجرت الشركة عملية تقييم األثر التشغيلي لتقييم األثر التشغيلي لتنفيذ المعيار الدولي لللتقرير المالي

. لم يتم فمن المتوقع أن يكون تأثير العملية معتدالً  ،ب نهج تخصيص األقساطسيتم قياس غالبية عقود الشركة بموج

 التقرير عن أي تأثير جوهري خالل مرحلة التشغيل التجريبية.

 

 التأثير على اتفاقيات إعادة التأمين 

ط إعادة التأمين المسندة يتم إجراء مزيد من التقييم لتأكيد نهج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي أقسا

 .للحصول على نهج تخصيص األقساط اً تلقائي

 

 التأثير على إطار السياسات والرقابة

تحتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الشركة المتعلقة بتطبيق 

صيلية لهذا الغرض كجزء من المرحلة الثالثة من إرشادات . يجري تنفيذ اختبارات تف17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التنفيذ من البنك المركزي السعودي.
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 الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة التفسيرات للمعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها )تتمة(لمعايير ا

 : عقود التأمين )تتمة(17للتقرير المالي رقم  المعيار الدولي

 )تتمة( التأثير

 

ً الشاااااااركة حالي والذي يتطلب تطوير وتصاااااااميم عمليات وإجراءات جديدة بما في ذلك أي  17في مرحلة التصاااااااميم و تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  ا
لتقييم التفصاااايلي لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسااااية تحت مرحلة التصااااميم وا 17تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:
 

 ملخص التأثير مجال التأثير

وجيهية والذي يتضمن إنشاء لجنة ت 17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي  إطار الحوكمة والرقابة
 .لإلشراف على مراقبة التقدم المنجز في تنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب العالقة

الشركة في طور التخطيط العملي لمرحلة التصميم التي تشمل وضع سياسة شاملة للبيانات و قاموس البيانات. كما  مجال العمليات
تصاميم الهيكلية لمختلف األنظمة الفرعية. وقد احرزت الشركة تقدماً تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على ال

ل حاليا على اختيار المورد في أثناء القيام بمختلف العمليات الالزمة لالنتقا من خالل تقييم متطلبات األعمال، والعمل
 ة.وتقييم الموارد الجديدة الالزم

سياسة التي تشمل مختلف المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة أكملت الشركة معظم أوراق ال المجال الفني و المالي
. وقد اتخذت القرارات المتعلقة بالسياسة العامة بعد إجراء 17المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

قة على غالبية أوراق مداوالت على نحو ما ينبغي بين مختلف أصحاب العالقة. في الوقت الراهن تمت المواف
 .التابعة للشركة 17السياسات واالجراءات من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي للتقرير المالي 

تعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترة االنتقالية وما بعد  خطة الضمان
 .التنفيذ

اءات التطبيق وعينت فريق العمل تحت اشراف الرئيس التنفيذي، باالضافة الى تقييم األثر التشغيلي والمالي من تطبيق المعيار الدولي بدأت الشركة اجر
  وقامت بتعيين مستشار لهذا العمل. 17للتقرير المالي رقم 

 .لم يكن للتفسيرات والتحسينات والتعديالت أي أثر مادي على البيانات المالية للشركة
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 عقود التأمين -أ

 عقود التأمين

يشاااااتمل في جوهره  حدثتعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشاااااتمل على مخاطر تأمين عند نشاااااأة العقد أو تلك التي يكون فيها، عند نشاااااأة العقود، 
 كل من احتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به.التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد اهمية مخاطر التأمين على 

 فإنه يبقى على هذا الحال بقية الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذه السنة. ،وفي حال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين"

 كات، السيارات، الهندسة، الحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئيسية عقود تأمين قصيرة االجل.تنقسم عقود التأمين بصفة رئيسية الى البحري، الممتل

ج عنها خسارة يهدف التأمين البحري الى تعويض حملة العقود عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للسفن والحوادث في البحر التي ينت
المخاطر الرئيسااية بالنساابة للتأمين البحري هي خسااارة ساافينة أو حدوث اضاارار لها، والحوادث التي ينتج عنها خسااارة كلية أو جزئية لشااحنة البضاااعة. إن 

 كلية أو جزئية لشحنة البضاعة.

المفقودة. إن يهدف التأمين على الممتلكات بصااااافة رئيساااااية الى تعويض عمالء الشاااااركة مقابل االضااااارار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو مقابل قيمة الملكية 
لكات المؤمنة العمالء الذين يقومون بأنشااطة تجارية في مبانيهم بإمكانهم أيضااا تلقي تعويضااات عن خسااائر مكاساابهم التي نتجت عن عدم قدرة اسااتخدام الممت

 ريق، انقطاع العمل والسطو.في انشطة عملهم )تغطية انقطاع العمل(.  أما بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات فإن المخاطر الرئيسية هي الح

ء عن الحوادث. يهدف التأمين على السيارات إلى تعويض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لها سياراتهم أو لقاء االلتزام تجاه الجهات األخرى الناشي
من اإللزامي، في المملكة العربية السااعودية،  يسااتطيع حملة العقود أيضااا الحصااول على تعويض عن الحريق أو الساارقة التي تتعرض لها سااياراتهم. يعتبر

تغطي تلفيات لكافة المركبات ان تكون لها تغطية تجاه الغير بحد ادنى. أيضاااا تقوم الشاااركة بإصااادار بوالص تأمين شااااملة على السااايارات. إن هذه البوالص 
 شخصية.المركبات الناتجة عن العواصف والزوابع والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث ال

التأمين االلتزام  يشمل تأمين الحوادث التأمين على النقود، تأمين خيانة االمانة، تأمين جميع مخاطر األنشطة، تأمين سفرات العمل وتأمين المعارض. ويشمل
مي االلتزام القانوني للمؤمن عليهم وتغطية التعويضااااااات المهنية التي تح ،والتزامات تعويض العمال / أصااااااحاب العمل ،والتزامات المنتج ،العام تجاه الغير

 التي تنشأ عن االهمال اثناء العمليات التجارية .

ية مدنية مثل يغطي تأمين الهندسااااة نوعين رئيساااايين: ) أ ( تأمين "كافة مخاطر المقاولين" بحيث يقدم تغطية اثناء تشااااييد وانشاااااء مباني أو انشاااااءات هندساااا
المصانع والطرق والجسور واعمال الصرف الصحي والخزانات. )ب( تأمين "كافة مخاطر التشييد" بحيث يقدم  المنازل والمتاجر ومجموعة الشقق ومباني

والبنى المعدنية أو أي مصاانع  ،وأعمال اإلساامنت ،تغطية اثناء تشااييد أو تركيب اآلالت والمعدات مثل محطات الطاقة، ومصااافي النفط، واألعمال الكيميائية
 دات. يشمل خط األعمال الهندسي أيضاً تأمين تعطل اآلالت وتأمين المعدات اإللكترونية.يحتوي على اآلالت والمع

ئيسي الى يهدف التأمين الطبي الى تعويض حملة البوالص عن مصاريفهم المتكبدة في العالج من األمراض او االصابات. يتم عرض التأمين الطبي بشكل ر
لمؤمن لهم. يتم تحميل مصااااااااريف تساااااااوية المطالبات والخساااااااائر على الدخل عند تكبدها وذلك بناء على موظفي الشاااااااركات التي يوجد بها عدد كبير من ا

 االلتزامات المقدرة للتعويضات المدنية لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي العقود. 

ة المركز المالي حتى في حالة عدم االبالغ عنها الى تتضااامن تكاليف تساااوية المطالبات المباشااارة وغير المباشااارة وتنشاااأ عن احداث طرأت حتى تاريخ قائم
مات الحاالت الفردية الشااركة بعد. لم تقم الشااركة بخصاام مطلوباتها للمطالبات غير المسااددة. يتم تقدير االلتزامات للمطالبات غير المسااددة باسااتخدام ناتج تقيي

ولم يتم االبالغ عنها وتقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات االكثر تعقيدا والتي قد تكون المبلغ عنها الى الشااركة والتحاليل االحصااائية للمطالبات المتكبدة 
 متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

 إعادة التأمين -ب
. و سااامعة كبيرة في المجاليين ذمن أجل تحساااين التعرض المالي للمطالبات الكبيرة ، تدخل الشاااركة في اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين محليين ودول

ن وجدت ، على أنها يتم تقدير المطالبات المساااااااتحقة من معيدي التأمين بطريقة تتفق مع التزام المطالبة ووفًقا لعقود إعادة التأمين. تظهر هذه المبالغ ، إ
لى المطالبة ودفعها من قبل الشركة. بمجرد دفع المطالبة ، يتم "حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية" في بيان المركز المالي حتى يتم االتفاق ع

 التأمين. معيديتحويل المبلغ المستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى المبالغ المستحقة من / )إلى( 
 

القيمة ،  هبوطقيمته. في حالة وجود مؤشر على  هبطت لتأمين قدفي تاريخ كل تقرير ، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل إعادة ا
يعتبر األصال منخفض  تقوم الشاركة بعمل تقدير رسامي للمبلغ الممكن اساترداده. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصال إعادة التأمين قيمته القابلة لالساترداد ،

 القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
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 ياسات المحاسبية الهامة )تتمة(الس -3
 إعادة التأمين )تتمة( -ب

ي تقوم الشاااركة بتقييم موجودات إعادة التأمين لديها، ان وجدت، بخصاااوص الهبوط على أسااااس ربعي. وفي حال وجود دليل موضاااوعي بانه حدث هبوط ف
الى قيمته القابلة لالساااااترداد وتقوم باثبات خساااااارة الهبوط في قائمة موجودات إعادة التأمين فإن الشاااااركة تقوم بخفض القيمة الدفترية الصااااال إعادة التأمين 

ني التأمين عمليات التأمين والفائض المتراكم. تقوم الشاااااركة بجمع أدلة موضاااااوعية بوجود هبوط أصااااال اعادة التأمين باساااااتخدام نفس الطريقة المتبعة لمدي
 اع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية.واألرصدة المدينة االخرى. كما يتم احتساب خسارة الهبوط باتب

 االعتراف باإليرادات -ج

 االعتراف باألقساط

يلة األجل يتم تسااجيل األقساااط والعموالت في بيان الدخل على أساااس طريقة القسااط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصااة التأمين باسااتثناء البوليصااات طو
 . يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية بوليصة التأمين باستثناء:)اإلنشاءات والهندسة( والشحن البحري

 .يعتبر قسط الثالثة أشهر األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسب فيما يتعلق بالشحن البحري 

 م واحد. وفقلفئة األعمال الهندسية للمخاطر المضطلع بها والتي تمتد إلى ما بعد عا اً حساب محدد مسبق ً يتم الحصول على أقساط أقل في  ،لهذا الحساب ا
 السنة األولى والتي تزداد تدريجياً في نهاية مدة الوثيقة ذ و

ن ر المكتسبة في بياتمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتوبة المتعلقة بفترة التغطية غير المنتهية. يتم إدراج التغيير في مخصص األقساط غي
 الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه االعتراف باإليراد على مدى فترة المخاطرة.

 دخل االستثمار

معدل الفائدة  يتم المحاسبة عن دخل االستثمار في أدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة على أساس
 الفعلي.

 تلمةتوزيعات األرباح المس

الحق في  يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصاااااانفة ضاااااامن اسااااااتثمارات القيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند ثبوت
 استالم المدفوعات.

 المطالبات -د

بعد خصم المبالغ المستردة والمبالغ المستردة  ،ذات الصلةتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحملة الوثائق واألطراف الثالثة ومصاريف تعديل الخسائر 
مركز المالي باإلضافة األخرى. يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ بيان ال

نها من قبل المؤمن له أم ال. يتم تكوين مخصااصااات المطالبات المبلغ عنها والتي لم يتم دفعها سااواء تم اإلبالغ ع ،إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصاالة
يتم االحتفاظ بمخصاص بناًء على تقدير اإلدارة والخبرة الساابقة  ،كما في تاريخ بيان المركز المالي على أسااس تقديرات الحاالت الفردية. باإلضاافة إلى ذلك

 ات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة في تاريخ بيان المركز المالي.للشركة لتكلفة تسوية المطالب

شكل منفصل. عالوة على ذلك ساس إجمالي ويتم إظهار الحصة ذات الصلة من معيدي التأمين ب سوية على أ شركة  ،يتم إظهار المطالبات تحت الت ال تقوم ال
 ي.ها عن المطالبات غير المسددة حيث أنه من المتوقع أن يتم سداد جميع المطالبات بشكل كبير خالل سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالبخصم التزام

 استرداد الحطام والخردة -ه
 اً الحطام(. قد يكون للشااركة أيضاا ،لتساامح بعض عقود التأمين للشااركة ببيع األصااول )التي عادة ما تكون تالفة( المكتساابة لتسااوية مطالبة )على ساابيل المثا

(. يتم إدراج تقديرات المبالغ المساااتردة كمخصاااص في قياس التزام التساااويات ،الحق في متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )على سااابيل المثال
ً أيض تسويات في التعويضاتعتبر المطالبات القائمة. المخصص هو المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من التخلص من األصل. ت في قياس  اً مخصص ا

 التزام المطالبات القائمة. المخصص هو تقييم المبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث.
 

 الوثائق المؤجلة اكتتابتكاليف  -و
على غرار  ،شااااااروط عقود التأمين التي تتعلق بها يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المرتبطة مباشاااااارة باقتناء وتجديد عقود التأمين على مدى

بيان الدخل. يتم األقساااط المكتساابة. يتم االعتراف بجميع تكاليف الشااراء األخرى كمصااروف عند تكبدها. يتم تسااجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" في 
منافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة اإلطفاء احتساب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك ال

 هبوطالقيمة في تاريخ كل تقرير أو بشااااكل متكرر أكثر عند ظهور مؤشاااار على  هبوطويتم التعامل معها كتغيير في التقدير المحاساااابي. يتم إجراء مراجعة 
ً يمكن تساريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيضا ،المساتقبلية لهذه الساياساات القيمة. إذا لم تتحقق االفتراضاات المتعلقة بالربحية  هبوطشاطب إضاافي ل ا

ً القيمة في بيان الدخل. يتم أيض  أخذ تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة في االعتبار في اختبار كفاية االلتزام في تاريخ كل تقرير. ا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 كفاية االلتزامات فحص  -ز

الوثائق المؤجلة ذات تقوم الشااركة في تاريخ كل تقرير مالي بإجراء اختبارات كفاية االلتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين بعد خصاام تكاليف اقتناء 
قدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية. تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعا ،الصلة. عند إجراء هذه االختبارات

ً يتم تحميل أي عجز في القيم الدفترية مباشرة على قائمة الدخل من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام وفق  لذلك.  ا

 ذمم مدينة -ح

ً ناقص ،المستحقة القبض من عقود التأمينيتم إثبات األقساط المستحقة القبض بإجمالي األقساط المكتتبة  ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل )مخصص  اً مخصص ا
ألولي بالقيمة العادلة الديون المشكوك في تحصيلها(. يتم االعتراف بأقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف ا

تم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة ومراجعة الهبوط في القيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد للمقابل المستلم أو المستحق. ت
لشركة يتم تسجيل خسارة الهبوط في القيمة في "مصاريف عمومية وإدارية" في بيان الدخل. يتم استبعاد أرصدة المدينين عندما ال تعود ا ،ال يمكن استردادها

أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية  ،وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع رصااااااايد المدينين ،تسااااااايطر على الحقوق التعاقدية التي تتكون من رصااااااايد المدينين
رقم  رير الماليلتقلالدولي التي تقع ضمن نطاق المعيار  6المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث مستقل. تم اإلفصاح عن أرصدة الذمم المدينة في اإليضاح 

 "عقد التأمين". 4

 االستثمارات -ط

 استثمارات متاحة للبيع ( 1

حتى تاريخ االسااتحقاق إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشااتقة التي لم يتم تصاانيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها 
ً لم يتم تصاااانيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسااااارة. يتم تسااااجيل مثل هذه االسااااتثمارات مبدئيكما  ،أو القروض والذمم المدينة وهي القيمة  ،بالتكلفة ا

ً العادلة الممنوحة متضااامنة تكاليف المعاملة التي تنساااب مباشااارة إلى االساااتحواذ على االساااتثمار ويتم قياساااها الحق ات رلتغيبالقيمة العادلة. يتم االعتراف با ا
لمتاحة  رات االستثماا -لة دلعاالقيمة التغير في الشامل تحت بند "صافي الدخل قائمة اآلخر في الشامل الدخل افي رات الستثماه الة لهذدلعاالقيمة اكمية في الترا

رات الستثمان امحققة مرة( ح / )خسابتحت بند "رلصلة ل ذات اخدلقوائم افي رات الستثماهذه ابيع ن لمحققة مر الخسائح أو ابارألن اعغ إلبالم اللبيع". يت
ذات يتم إثبات توزيعات األرباح وعائدات العمولة واألرباح/الخسااائر من اإلسااتثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشااامل  لمتاحة للبيع" .ا

وهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لالسااتثمارات المتاحة يتم تعديل أي هبوط ج عمليات المساااهمين كجزء من صااافي دخل/خسااارة االسااتثمار. -الصاالة 
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لاوراق المالية  للبيع ويتم اإلبالغ عنه في قائمة الدخل الشامل ذات الصلة كخسائر هبوط.

دير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة اسااتناداً إلى التدفقات النقدية المخصااومة باسااتخدام العمولة لبنود ذات القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة . يتم تق
عندما  أو مماثل ر لسوقية الستثماالقيمة الى ع إلة بالرجودلعاالقيمة ايتم تحديد المدرجة في السوق، غير رات بالنسبة لالستثما شروط وسمات مخاطر مماثلة.

يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق لتقييم . اساليب أمجموعة متنوعة من ام باستخدها يتم تحديد ،لنشطةاق األسوالة من دلعاالقيم اعلى ل لحصواال يمكن 
 يلزم وجود درجة من الحكم لتحديد القيم العادلة. ،ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن ،ملحوظة حيثما أمكن

 إعادة التصنيف

في  ،رةتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصااااولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناساااابة . عندما تكون الشااااركة غير قادتقوم الشااااركة ب
ت اإلدارة لديها يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كان ،على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة ،ظروف نادرة

ينة عندما يستوفي القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق . يسمح بإعادة التصنيف إلى القروض والذمم المد
المسااتقبل المنظور أو حتى تاريخ االسااتحقاق . ال األصاال المالي تعريف القروض والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصااول في 

قاق . بالنسبة لاصل يُسمح بإعادة التصنيف إلى االحتفاظ إلى االستحقاق إال عندما يكون لدى الكيان القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستح
تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك  فإن القيمة العادلة في ،المالي المعاد تصنيفه من الفئة المتاحة للبيع

تم إطفاء أي فرق بين األصااال تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخساااارة على العمر المتبقي لالساااتثمار باساااتخدام معدل الفائدة الفعلي. كما ي
يتم  ،غ االسااااتحقاق على مدى العمر المتبقي لاصاااال باسااااتخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد هبوط في قيمة األصاااال بعد ذلكالتكلفة المطفأة الجديدة ومبل

 إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين في قائمة الدخل.

 محتفظ بها للبيع( 2

ة أو تم تصااااااانيفها من قبل اإلدارة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل عند يتم تصااااااانيف االساااااااتثمارات في هذه الفئة إذا تم االحتفاظ بها للمتاجر
سجيلها ف شراء على المدى القصير ويتم ت سي لغرض البيع أو إعادة ال سا شكل أ ي بيان المركز االعتراف األولي. يتم اقتناء االستثمارات المصنفة كمتاجرة ب

 بالتغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل / خسارة المتاجرة. المالي بالقيمة العادلة. يتم االعتراف
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 االستثمارات )تتمة( -ط

 محتفظ بها للبيع )تتمة(( 2

المنصااوص عليها في معيار  إذا كان يفي بالمعايير ،عند االعتراف األولي ،الشااامل اآلخريجوز لإلدارة تخصاايص االسااتثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. 39المحاسبة الدولي 

التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل للسنة يتم تسجيل االستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم االعتراف ب
إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل.  ،إن وجدت ،التي نشأت فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعاملة

المالية المحتفظ بها على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل إما كدخل  ينعكس دخل العموالت الخاصاااااااة وإيرادات توزيعات األرباح على األصاااااااول
 تجاري أو دخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل.

 إعادة التصنيف

 األدوات المالية غير المشاااتقةا أنه يجوز إعادة تصااانيف فيما عد ،ال يتم إعادة تصااانيف االساااتثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل بعد االعتراف األولي بها
عند االعتراف األولي بها للقيمة العادلة في قائمة الدخل من خالل قائمة الدخل )أي المتاجرة( إذا لم يعد يتم االحتفاظ  المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 تيفاء الشروط التالية:وتم اس ،بها لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب

 وإذا لم يكن مطلوب ،إذا كان األصااال المالي قد اساااتوفى تعريف القروض والمدينين ً تصااانيف األصااال المالي على أنه محتفظ به للمتاجرة عند االعتراف  ا
ة. أصااال مالي في المساااتقبل المنظور أو حتى فيمكن عندئذ إعادة تصااانيفها إذا كانت المنشاااأة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بالموجودات المالي ،األولي

 تاريخ االستحقاق.

 فيمكن إعادة تصنيفها خارج فئة المتاجرة فقط في "ظروف نادرة". ،إذا لم يكن األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والمدينين 
 

 محتفظ بها لالستحقاق( 3

يد وتاريخ اساااتحقاق ثابت والتي لدى الشاااركة النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى يتم تصااانيف االساااتثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحد
ً تاريخ االسااتحقاق على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االسااتحقاق. يتم االعتراف مبدئي باالسااتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسااتحقاق بالقيمة العادلة بما في  ا

ً بالتكلفة المطفأة ناقصااا اً ضاااافية للمعاملة ويتم قياساااها الحقذلك التكاليف المباشااارة واإل في القيمة. يتم احتسااااب التكلفة المطفأة باألخذ في  الهبوطمخصاااص  ا
الدخل عند  االعتبار أي خصاام أو عالوة عند االسااتحواذ باسااتخدام أساااس العائد الفعلي. يتم االعتراف بأي مكسااب أو خسااارة من هذه االسااتثمارات في بيان

 قيمته. هبوطتبعاد االستثمار أو اس

 إعادة التصنيف

تخدام هذا ال يمكن عادة بيع أو إعادة تصااانيف االساااتثمارات المصااانفة على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االساااتحقاق دون التأثير على قدرة الشاااركة على اسااا
 مما يعكس الطبيعة طويلة األجل لهذه االستثمارات. ،لمسبقالتصنيف وال يمكن تصنيفها كبند تحوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع ا

 لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أي من الظروف التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف ،ومع ذلك

 لة تأثير كبير على القيمة العادلةالمبيعات أو إعادة التصنيف التي اقتربت من تاريخ االستحقاق بحيث ال يكون للتغيرات في سعر السوق للعمو 

 المبيعات أو إعادة التصنيف بعد أن جمعت الشركة بشكل جوهري جميع األصول األصلية لاصول 

 المبيعات أو إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث منعزلة غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن من الممكن توقعها بشكل معقول. 
 

 اف باألدوات المالية إلغاء االعتر -ي

وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع  ،يحدث إلغاء االعتراف باألداة المالية عندما ال تعود الشاااااااركة تتحكم في الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداة المالية
ً امت الشاااركة أيضاااأو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة باألداة المالية إلى طرف ثالث مساااتقل. ق ،األداة بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى حد  ا
 كبير.

 المقاّصة  -ك

نظاماً لمقاصاااة  يتم إجراء مقاصاااة األصاااول المالية و االلتزامات المالية ويتم تساااجيل صاااافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق نافذ
أساس الصافي أو لتحقيق األصول وسداد االلتزامات في آن واحد . ال تتم مقاصة االيرادات والمصروفات في المبالغ المسجلة ويكون هناك نية للتسوية على 

 ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به وفقاً لمعيار أو تفسير محاسبي. الشامل اآلخرقائمة الدخل 

 محاسبة تاريخ المتاجرة -ل

األصااول المالية بالطريقة المعتادة في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشااركة بشااراء أو  بجميع مشااتريات ومبيعات عدم االعتراف/يتم االعتراف
الزمني المحدد  بيع األصول(. عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول ضمن اإلطار

 ح أو األعراف في السوق.بشكل عام بموجب اللوائ
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 لهبوط في قيمة الموجودات الماليةا -م

، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضاااااوعي على هبوط قيمة أي أصااااال مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. تقوم الشاااااركة في تاريخ كل تقرير
لديه تأثير على التدفقات  ،منذ اإلعتراف األولي لاصااااااال )"حدث خساااااااارة متكبدة"( وقعتأو أكثر من األحداث التي  يحدث الهبوط في القيمة إذا كان حدث

 النقدية المستقبلية المقدرة لاصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن االعتماد على تقديرها . 

 دليل الهبوط في القيمة قد يشمل:

 أو المقترض ذ صعوبة مالية كبيرة للمصدر -
 مثل التخلف أو التأخر عن السداد ذ ،خرق العقد -
 هناك احتمالية إلفالس الُمصدر أو المقترض أو إعادة الهيكلة المالية ذ -
 اختفاء سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية ذ أو -
وقعة من مجموعة من الموجودات المالية يمكن قياساااه منذ تاريخ االعتراف بيانات ملحوظة تشاااير إلى أن هناك هبوط في التدفقات النقدية المساااتقبلية المت -

 األولي بهذه الموجودات، على الرغم من أن الهبوط ال يمكن بعد تحديده مع األصول المالية الفردية في الشركة، بما في ذلك:

 التغيرات السلبية في وضع الدفعات للُمصدرين أو المقترضين في الشركة ذ أو 

 االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات . الظروف 

 يتم تحديد الهبوط في القيمة على النحو التالي: ،إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة هبوط في الموجودات المالية

  في القيمة على اساس الهبوط في القيمة العادلة لاصل المالي.بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، يحدد الهبوط 

  يتم خصمها على أساس بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد الهبوط في القيمة بناءا على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي
 معدل العمولة الفعلي األصلي . 

تقوم الشااركة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضااوعي على أن اسااتثمار ما أو مجموعة  ،ة المتاحة للبيعبالنساابة للموجودات المالي
 استثمارات قد هبطت قيمتها .

يمة . قد تتضااااامن األدلة تقوم الشاااااركة بشاااااكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضاااااوعي على هبوط الق ،في حالة أدوات الدين المصااااانفة كمتاحة للبيع
واحتمال  ،الموضاااوعية مؤشااارات على أن المقترض يعاني من صاااعوبات مالية كبيرة أو تقصاااير أو انحراف في دخل عمولة خاصاااة أو مدفوعات أسااااساااية

 ،ات النقدية المسااااتقبلية المقدرةدخوله في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وحيث تشااااير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود هبوط ملموس في التدفق
فإن المبلغ المسااااجل للهبوط في القيمة يمثل الخسااااارة المتراكمة التي تم  ،مثل التغيرات في الظروف االقتصااااادية التي ترتبط بالتخلف عن السااااداد. ومع ذلك

ً ناقصااا ،قياساااها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ً يمة لتلك االساااتثمارات المعترف بها ساااابقأي خساااارة هبوط في الق ا في قائمة الدخل وقائمة  ا
خسااارة الهبوط  الدخل الشااامل . إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة وكانت الزيادة مرتبطة بشااكل موضااوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات

 خسارة الهبوط في القيمة من خالل قائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل.يتم عكس  ،في القيمة في قائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل

يمثل الهبوط الكبير أو المطول في القيمة العادلة عندما تكون أقل من تكلفتها دليل موضوعي على  ،بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع
يمكن االعتراف بأي  ،على ساابيل المثال ،باألصلاف العتراستمر الدخل طالما ل قائمة القيمة من خالارة الهبوط في ال يمكن عكس خساالهبوط في القيمة . 

يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف  ،فقط . عند االستبعادآلخر الشامل الدخل قائمة القيمة في تسجيل الهبوط في الة بعد دلعاالقيمة افي دة ياز
 في قائمة الدخل تحت بند "الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع" . امل اآلخرالشبها سابقاً في الدخل 

وفقاً  اً ٪ من التكلفة األصاااالية هام30شااااهر أو أطول فترة مطولة ويعتبر االنخفاض بنساااابة  12" الحكم . تعتبر فترة دائم" أو "جوهرييتطلب تحديد ما هو "
 بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة الستثمار أقل من تكلفته . ،من بين عوامل أخرى ،تقوم الشركة ،هذا الحكملسياسة الشركة . عند إجراء 

ح في ة كما هو موضااااعند تقييم ما إذا كان االسااااتثمار في أداة الدين قد هبطت قيمته، تأخذ الشااااركة بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السااااوق للجدارة االئتماني
وقدرة البلد على الوصاااول إلى أساااواق رأس المال إلصااادار الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة  ،وتقييم وكاالت التصااانيف للجدارة االئتمانية ،عوائد الساااندات

بوط في القيمة يمثل الخساااااارة مما أدى إلى معاناة المساااااتثمرين من خساااااائر من خالل اإلعفاء من الديون تطوعا أو إلزاما . إن المبلغ المساااااجل لله ،الديون
ً ناقص ،المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ً أي خسارة هبوط في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابق ا في قائمة  ا

 الدخل وقائمة الدخل الشامل .
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 الملموسة األصول غير -ن

تقوم لقيمة. الهبوط في اخسائر اكم ولمترء اإلطفااالحقاً بالتكلفة ناقصاً رج تدد ونتاجي محدإعمر يتم عرض برامج الكمبيوتر بالتكلفة التاريخية. والتي لديها 
 ية:الشركة بإطفاء برامج الكمبيوتر ذات العمر اإلنتاجي المحدد باستخدام طريقة القسط الثابت خالل السنة التال

 عدد السنوات  

 4  تطوير وبرمجة تقنية المعلومات

 ممتلكات ومعدات -س

يتم  أو لدفترية لاصل القيمة الالحقة في التكاليف رج اتديتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاااااً االسااااتهالك المتراكم وأي خسااااائر هبوط في القيمة. 
تكلفة  س يمكن قياكة ولشرالى إلمرتبطة بالبند المستقبلية اية دالقتصاائد الفواتتدفق أن لمحتمل امن  نفقط عندما يكو، كما هو مالئم منفصلكأصااال تسجيلها 

يتم تحميل جميع تكاليف اإلصاااااالحات والصااااايانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم اساااااتهالك موثوقة. رة بصوالبند 
 على النحو التالي: ،كلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى على طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرةاألرض . يتم استهالك ت

 

 عدد السنوات  

 4  سيارات

 7  اثاث وتجهيزات و معدات مكتبية

 4  أجهزة كمبيوتر 

 4  تحسينات على المستأجر

 عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. تحدد االرباح والخسائر الناتجة

أما مصاريف  تقيد مصاريف الصيانة واالصالح العادية التي ال تزيد جوهريا عن العمر االنتاجي المقدر لالصل في قائمة عمليات المساهمين عند حدوثها.
 فيتم رسملتها ويتم إستبعاد الموجودات المستبدلة. ،إن وجدت ،ت والتحسيناتالتجديدا

ً تتم مراجعة القيم المتبقية لاصاااااااول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناساااااااب . تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه  ا
يشاااير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالساااترداد . في حالة وجود مثل هذا  الموجودات لتحديد الهبوط في القيمة عندما

 يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ،المؤشر وحيثما تزيد القيم الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد

 عقود اإليجار -ع

 تعريف عقد اإليجار

مقابل. ب، يعتبر العقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية 16الدولي للتقرير المالي  بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي  تقوم الشاااااااركة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار بناًء على التعريف الجديد لعقد اإليجار. عند االنتقال إلى المعيار

 ، اختارت الشركة تطبيق الوسائل العملية لتحديد المعامالت التي تعتبر عقود إيجار.16

 كمستأجر

ً قامت الشركة مسبق ،تقوم الشركة بتأجير مكاتبها، وكمستأجر بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي بناًء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار قد نقل  ا
تعترف الشااااركة بموجودات حق االسااااتخدام ومطلوبات اإليجار  ،16إلى حد كبير جميع مخاطر ومزايا الملكية. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أي أن هذه اإليجارات مدرجة في الميزانية العمومية. -لمعظم عقود اإليجار 

ً تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس حق االسااااتخدام مبدئي تعترف الشااااركة بأصاااال حق االسااااتخدام والتزام اإليجار في ً وبعد ذلك بالتكلفة ناقصاااا ،بالتكلفة ا أي  ا
القيمة ويتم تعديله مع بعض قياساااات التزام اإليجار. تتضااامن تكلفة أصاااول حق االساااتخدام القياس األولي اللتزام اإليجار  هبوطاساااتهالك متراكم وخساااائر 

ً ناقصاااا ،وأي تكاليف أولية مباشاااارة متكبدة وتقدير لتكاليف التفكيك ،في أو قبل تاريخ البدء المعدل ألي مدفوعات إيجار تمت أي حوافز إيجار مسااااتلمة. يتم  ا
 تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االستخدام مع األخذ في االعتبار مدة عقد اإليجار.

ً يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئي مخصاااااااومة باساااااااتخدام معدل االقتراض اإلضاااااااافي  ،فوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدءبالقيمة الحالية لمد ا
وتنخفض من خالل دفع اإليجار. يتم إعادة قياساااها يزيد بتكلفة الفائدة التزام اإليجار  انللشاااركة )إذا كان معدل الفائدة الضااامني في عقد اإليجار غير متاح(. 

أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع أن يكون مساااتحق الدفع  ،مدفوعات اإليجار المساااتقبلية الناشااائة عن التغيير في مؤشااار أو معدلعندما يكون هناك تغيير في 
ل تغييرات في تقييم ما إذا كان خيار الشراء أو التمديد مؤكد بشكل معقول أو أن خيار اإلنهاء مؤكد بشك ،حسب االقتضاء ،أو ،بموجب ضمان القيمة المتبقية

 معقول عدم ممارسته. سوف يعترف المستأجر بشكل عام بمبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتعديل على حق استخدام األصل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 عقود اإليجار )تتمة( -س

. سااااايساااااتمر 17الية بموجب معيار المحاسااااابة الدولي إلى حد كبير عن المحاسااااابة الح 16لم تتغير محاسااااابة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار:  17المؤجرون في تصااانيف جميع عقود اإليجار باساااتخدام نفس مبدأ التصااانيف كما في معيار المحاسااابة الدولي رقم 

 .اإليجارات التشغيلية والتمويلية

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية -ع

. تتم مراجعة األصااول التي اً ال تخضااع لالسااتهالك ويتم اختبار هبوط قيمتها ساانوي -األرض  ،على ساابيل المثال -األصااول التي لها عمر إنتاجي غير محدد 
 سترداد.تخضع لالستهالك للتحقق من هبوط قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لال

سااااترداد هي القيمة العادلة يتم االعتراف بخسااااارة الهبوط في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لاصاااال قيمته القابلة لالسااااترداد. القيمة القابلة لال
ً لاصاااال ناقصاااا ع الموجودات عند أدنى مسااااتوى توجد له تدفقات يتم تجمي ،أيهما أعلى. لغرض تقييم الهبوط في القيمة ،تكاليف البيع والقيمة في االسااااتخدام ا

 نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -ف

فعات لحالية للدتدير الشاااااااركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل في المملكة العربية الساااااااعودية. يتم إجراء المساااااااتحقات بالقيمة ا
المتوقعة. يتم النظر المسااااااتقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية الفترة المشاااااامولة بالتقرير باسااااااتخدام طريقة وحدة اإلئتمان 

ات عائدام لمتوقعة باستخداتقبلية لمست المدفوعاايتم خصم وتجربة مغادرة الموظفين وفترات الخدمة.  ،لمسااااااتويات األجور والرواتب المسااااااتقبلية المتوقعة
رة. لمقدالمستقبلية النقدية ت التدفقاا ،قصى حد ممكنألى إ ،لتي تتطابقت العمالوط والعالية بالشردة الجوكات ذات الشرات اسندغ بالة إفي نهاية فترق لسوا

ح / الخساااائر االكتوارية( نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في يتم صااارف التزامات مدفوعات االساااتحقاقات عند اساااتحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األربا
 االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.

 الزكاة وضريبة الدخل -ص

ً تخضااع الشااركة للزكاة وفق  . يتم احتساااب الزكاة على حصااة المساااهمين السااعوديين في حقوق الملكية أو صااافيهيئة الزكاة والضااريبة والجماركألنظمة  ا
تستحق  الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب أنظمة الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة.

ساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة الدفع سابها عند تحديد هذه عند االنتهاء من التقييمات النهائية يتم احت ،إن وجدت ،الزكاة وضريبة الدخل على أ
 المبالغ.

 .يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة

في مطلوب بموجب قانون ضريبة الدخل  على معامالت معينة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو ضريبة االستقطاعتقتطع الشركة 
 .المملكة العربية السعودية

 توزيعات األرباح -ق

المالية للشاااااركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل  القوائميتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مسااااااهمي الشاااااركة كالتزام في 
 .مساهمي الشركة

 النقد وما في حكمه -ر

 النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك، وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة اشهر أو اقل من تاريخ اقتنائها . يتكون

 قائمة التدفقات النقدية -ش

التدفقات النقدية المتولدة من أنشااطة  التدفقات النقدية الرئيسااية للشااركة هي من عمليات التأمين المصاانفة كتدفقات نقدية من األنشااطة التشااغيلية. يتم تصاانيف
ً االستثمار والتمويل وفق  لذلك. ا

 المخصصات  -ت

ادية مطلوبا يتم اثبات المخصص عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ويكون تدفق المواد التي تنطوي على منافع اقتص
 لتزام بشكل موثوق.لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلغ اال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 تحويل العمالت األجنبية -ث

لوبات النقدية يتم تسااااجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باللاير السااااعودي بأسااااعار الصاااارف السااااائدة في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات والمط
. اآلخر الدخل الشاااملقائمة المركز المالي. تؤخذ جميع الفروق في قائمة الدخل و قائمةعر الصاارف السااائد بتاريخ بالعمالت األجنبية إلى اللاير السااعودي بساا

األولية وال يتم إعادة  البنود غير النقدية التي يتم قياساااها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باساااتخدام ساااعر الصااارف كما في تاريخ المعاملة
الدخل والدخل  قائمةالحقًا. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في "الدخل اآلخر ، بالصافي" في  هاتقييم

الت األجنبية ليساات الشااامل اآلخر. نظًرا ألن معامالت الشااركة بالعمالت األجنبية تتم بالدوالر األمريكي بشااكل أساااسااي ، فإن أرباح وخسااائر صاارف العم
 .جوهرية

 القيم العادلة لألدوات المالية -خ

مة العادلة للبنود التي تحمل تساااااااتند القيمة العادلة للموجودات المالية إلى األساااااااعار المدرجة لاوراق المالية المتداولة أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القي
 ام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخد

يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السااااوقية لموجودات مالية مماثلة أو عندما ال يمكن  ،بالنساااابة للموجودات المالية التي ال يوجد فيها سااااوق نشااااط
عة من تقنيات التقييم. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من ساااوق يمكن مالحظته حيثما يتم تحديدها باساااتخدام مجموعة متنو ،اشاااتقاق القيم العادلة من ساااوق نشاااط

ً كان ذلك ممكن  يتطلب األمر درجة من الحكم لتحديد القيم العادلة. ،ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن ،ا

 المعلومات القطاعية  -ذ

والذي يخضع لمخاطر ومكافآت تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات  ،ل(القطاع هو عنصر مميز في الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعما
 تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية التي يجب اإلبالغ عنها: ،األخرى. ألغراض اإلدارة

  نها في عالج مرض أو مرض أو إصابة.تعويضات لحاملي الوثائق عن النفقات التي يتكبدوكتوفر الخدمات الطبية 

 تغطية ضد الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات. توفير التأمين للمحركات 

 .الحوادث العامة متضمنة تأمين الطاقة والهندسة 

 والمسؤولية. ،والحوادث ،والطيران ،والبحرية ،الممتلكات تشبه تشمل فئات أخرى 

 ،يقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صاانع القرار التشاغيلي الرئيساي. تم تحديد صاانع القرار التشاغيلي الرئيساييتم اإلبالغ عن قطاعات التشاغيل بطر
باعتباره الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات اإلسااااتراتيجية. لم تحدث معامالت بين  ،وهو المسااااؤول عن تخصاااايص الموارد وتقييم أداء قطاعات التشااااغيل

 الل العام.القطاعات خ

 االحتياطي النظامي -ض

ً وفق ٪ من صاااافي دخلها من عمليات المسااااهمين كل عام لالحتياطي القانوني حتى يتم تكوين 20يجب على الشاااركة تخصااايص  ،للنظام األسااااساااي للشاااركة ا
 احتياطي يعادل رأس المال. االحتياطي غير قابل للتوزيع

 

 الذمم الدائنة األخرى -ظ

 سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال ،للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للسلع أو الخدمات المستلمةيتم االعتراف بااللتزامات 

 وغير مبلغ عنها المتكبدةمخصص المطالبات  -غ

دمة بموجب عقود التأمين. تسااااتند هذه الحكم من قبل اإلدارة مطلوب في تقدير المبالغ المسااااتحقة لحملة الوثائق واألطراف الثالثة الناشاااائة عن المطالبات المق
اإلدارة مما  التقديرات بالضاارورة إلى افتراضااات حول عدة عوامل تتضاامن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات

ها في محفظتها التأمينية. المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة يؤدي إلى تغييرات مساااتقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشاااركة مطالباتها بناًء على خبرت
 يتم تقديرها بشكل فردي. ،إن وجدت ،أو تحكيم

ق بين المخصصات تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها على أساس شهري. يتم تضمين أي فر
لمركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في بيان عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. كما تم التحقق من مخصص في تاريخ بيان ا

 والمصادقة عليه من قبل خبير اكتواري مستقل. ،ديسمبر 31المطالبات تحت التسوية، كما في 

 الفائض من عمليات التأمينظ( 

٪( من صااافي فائض عمليات التأمين على حملة الوثائق مباشاارة أو على شااكل تخفيض في األقساااط للعام المقبل. يتم تحويل نساابة 10توزع عشاارة بالمائة )
 ٪( من صافي الفائض إلى المساهمين.90التسعين بالمائة المتبقية )
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 نقد وما في حكمه  -4

 ديسمبر 31 

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 )ألف ريـال سعودي( 

    التأمينعمليات 

 50,520  49,928              نقد في الصنودق ولدى البنوك

 19,166  3,045                 (1-4)إيضاح  ستحواذأشهر من تاريخ اإل 3ع تستحق خالل ودائ

              52,973  69,686 

    عمليات المساهمين

 14,201  - نقد في الصنودق ولدى البنوك

 61,050  - (1-4)إيضاح  ستحواذأشهر من تاريخ اإل 3الل ع تستحق خودائ

 -  75,251 

 52,973  144,937 

 .٪(1,08: م2020ديسمبر  31) م20201ديسمبر  31كما في  اً ٪( سنوي1,2تحصل هذه الودائع على عمولة بمتوسط معدل ) 4-1

 ودائع ألجل -5

 ديسمبر 31 

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 )ألف ريـال سعودي( 

    عمليات التأمين

 119,331  182,367 (1-5)إيضاح  ودائع ألجل

 182,367  119,331 

    عمليات المساهمين

(1-5)إيضاح  ودائع ألجل  -  - 

 182,367  119,331 

أصااالي يزيد عن ثالثة أشاااهر وأقل من  الودائع ألجل محتفظ بها لدى البنوك التجارية. هذه الودائع ألجل مقومة باللاير الساااعودي وهي ذات تاريخ اساااتحقاق 5-1
كما  اً ٪ سنوي1,07. إن القيم الدفترية لهذه الودائع ألجل تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة في تاريخ التقرير. تكسب هذه الودائع عمولة بمتوسط اً اثني عشر شهر

 ٪(.2,67: م2020ديسمبر  31) م2021ديسمبر  31في 
 

 مدينة، صافيذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين  -6

 تشمل الذمم المدينة المبالغ المستحقة كما يلي:

 

 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 )ألف ريـال سعودي( 

 78,842  56,009                المطلوب من حملة وثائق التأمين

 1,881   1,820                   (21)إيضاح  أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمين 

 21,309   44,646                المطلوب من الوسطاء والوكالء

 5,329   6,447                   المطلوب من معيدي التأمين

              108,922  107,361 

 (8,723)  (10,507) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 98,638  98,415 1-6إيضاح 

 كوك في تحصيلها خالل السنة:حركة مخصص الديون المش 6-1

 

 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 )ألف ريـال سعودي( 

 13,077  8,723 الرصيد في بداية السنة

(4,354)  1,784 عكس مخصص خالل السنة  

 8,723  10,507 الرصيد في نهاية السنة
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 ة(مذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي )تت -6

 ديسمبرعلى النحو التالي: 31ما في أعمار الديون ك

 

 
  متأخر السداد ومنخفضة القيمة / متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 

 

اكثر من 
 يوم 360

الى  181من 
 يوم 360

الى  91من 
 يوم 180

الى  31من 
 يوم 90

 30أقل من 
 يوم

غير 
متأخر 

السداد أو 
منخفض 

 االجمالي القيمة

م2021ديسمبر  31  عودي()ألف لاير س 

 85,215 6,176 62,692 1,348 4,133 4,944 5,922 المطلوب من حملة وثائق التأمين

أطراف  -المطلوب من حملة وثائق تأمين 

 (21)إيضاح  ذات عالقة
1,762 7 51 - - - 1,820 

 15,441 - 5,835 3,704 1,810 1,032 3,060 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 6,446 - - 6,446 - - - المطلوب من معيدي التأمين

مخصص ديون مشكوك في يطرح : 

(1-6)إيضاح تحصيلها  (8,112) (1,495) (900) - - - (10,507) 

 98,415 6,176 68,527 11,498 5,094 4,488 2,632  م2120

 
  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة / متأخر السداد ومنخفضة القيمة 

 

اكثر من 
 يوم 360

الى  181من 
 يوم 360

 91من 
 180الى 

 يوم
الى  31من 

يوم 90  
 30أقل من 
 يوم

غير متأخر 
السداد أو 
منخفض 

 االجمالي القيمة

م2020ديسمبر  31  )ألف لاير سعودي( 

 78,842 - 11,533 52,910 4,552 4,660 5,187 المطلوب من حملة وثائق التأمين

أطراف  -المطلوب من حملة وثائق تأمين 

 (21 )إيضاح ذات عالقة
1,871 5 5 

- - - 
1,881 

 21,309 - 1,804 15,412 1,173 1,572 1,348 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 5,329 - 1,805 - - 1,154 2,370 المطلوب من معيدي التأمين

مخصص ديون مشكوك في يطرح : 

(1-6)إيضاح  تحصيلها  (6,305) (1,560) (858) - - - (8,723) 

 98,638 - 15,142 68,322 4,872 5,831 4,471  م2020

 
عمالء الذين يرغبون تدخل الشااركة فقط في عقود التأمين وإعادة التأمين مع أطراف ثالثة معترف بها وذات جدارة ائتمانية. تتمثل سااياسااة الشااركة في أن جميع ال

م مراقبة الذمم المدينة بشااكل مسااتمر من أجل تقليل تعرض الشااركة في التداول بشااروط االئتمان يخضااعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضااافة إلى ذلك، يت
 للديون المعدومة.

 .م2021ديسمبر  31٪( من ذم أقساط التأمين كما في 7: م2020ديسمبر  31٪ )44,4يمثل أكبر خمسة عمالء 

 
  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 إستثمارات متاحه للبيع -7

 مما يلي :وتتكون  جميع االستثمارات المتاحة للبيع هي في عمليات المساهمين
 

 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:

 

 

االستثمار في 

 األوراق المالية المدرجة الصكوك

األوراق المالية غير 

 المدرجة

الوحدات في صندوق 

 المجموع عقارات محلي

 )ألف لاير سعودي( 

 51,106 12,927 1,923 11,256 25,000 م2020يناير  1كما في 

 (5,000) - - - (5,000) إستبعادات

التغيرات في القيمة العادلة 

 3,153 3,232 - (79) - لإلستثمارت

 49,259 16,159 1,923 11,177 20,000 م2020ديسمبر  31كما 

 

 
  

م2120  م2020   

 )ألف لاير سعودي( 

 20,000  20,000       االستثمار في الصكوك

 11,177  11,508       األوراق المالية المدرجة

 1,923  1,923          األوراق المالية غير المدرجة

 16,159  17,290       الوحدات في صندوق عقارات محلي 

       50,721  49,259 

 49,259 16,159 1,923 11,177 20,000 م2021يناير  1كما في 

التغيرات في القمة العادلة 

 1,462 1,131 - 331 - لإلستثمارات

 50,721 17,290 1,923 11,508 20,000 م2021ديسمبر  31كما 



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

31 

 

 
 اإلحتياطات الفنية )عمليات التأمين( -8

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 8-1

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات تشمل اآلتي: م2021 م2020

  )ألف لاير سعودي(

   

 إجمالي المطالبات تحت التسوية 34,605 26,094
   

 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 80,865 68,643

 إحتياطي أقساط إضافية 35,727 9,516

 إحتياطيات فنية أخرى 1,798 2,482

106,735 152,995  

 ناقصا:   

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (12,955) (11,908)

 والتي لم يبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  (8,498) (8,020)

(19,928) (21,453)  

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 131,542 86,807

 
 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة 8-2

 الحركة في األقساط الغير مكتسبة تشمل اآلتي:
 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  اإلجمالي معيدي التأمين الصافي

  عودي()ألف لاير س

 الرصيد في بداية السنة 264,469 (27,393) 237,076

 األقساط المكتتبة خالل العام  592,588 (78,531) 514,057

 األقساط المكتسبة خالل العام (555,313) 71,221 (484,092)

 الرصيد في نهاية السنة 301,744 (34,703) 267,041

 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  اإلجمالي معيدي التأمين فيالصا

  )ألف لاير سعودي(

 الرصيد في بداية السنة 254,360 (21,323) 233,037

 األقساط المكتتبة خالل العام  515,117 (65,657) 449,460

 األقساط المكتسبة خالل العام (505,008) 59,587 (445,421)

 الرصيد في نهاية السنة 264,469 (27,393) 237,076

 
 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلةحركة  8-3  
 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  اإلجمالي  الصافي 

  )ألف لاير سعودي(

 م2021يناير  1الرصيد في  31,659 31,659
 تكاليف متكبدة خالل السنة 75,100 75,100

 إطفاءات خالل السنة (62,706) (62,706)
 م2021ديسمبر   31صيد في الر 44,053 44,053

  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 )تتمة( اإلحتياطات الفنية )عمليات التأمين( -8

 )تتمة( تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلةحركة  8-3  
 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  اإلجمالي  الصافي 

  )ألف لاير سعودي(

 م2020يناير  1الرصيد في  14,157 14,157

 تكاليف متكبدة خالل السنة 30,632 30,632

 إطفاءات خالل السنة (13,130) (13,130)

 م2020ديسمبر  31الرصيد في  31,659 31,659

 
 

 صافي -أصول حق االستخدام  -9

 م2020 م2021 

 )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة

 9,985 10,073 في بداية السنة 

 88 18 اإلضافات خالل السنة

 10,073 10,091 في نهاية السنة

   

   اإلطفاء المتراكم 

 (2,758) (4,851) في بداية السنة 

 (2,093) (2,011) المحمل على السنة 

 (4,851) (6,862) في نهاية السنة

 5,222 3,229 صافي القيمة الدفترية 

 
 
 التزامات االيجار  -10

 م2020 م2021 

 )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة

 10,306 10,593 السنةفي بداية 

 287 143 نفقات مالية

 10,593 10,736  السنةفي نهاية 

   

   المدفوعات 

 (3,184) (5,619)  السنةفي بداية 

 (2,435) (2,134) السنةدفع خالل 

 (5,619) (7,753) السنةفي نهاية 

 4,974 2,983 اجمالي التزامات االيجار

 
  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 وديعة نظامية  -11

 م2020 م2021 

 دي()ألف ريـال سعو 

   عمليات المساهمين

 30,000 30,000 وديعة نظامية

 
مليون  020٪ من رأس المال المدفوع ما قيمته 15 بإيداع الوديعة النظامية بنسبة تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة

 مركزي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة البنك المركزي السعودي. في بنك يتم إختياره من قبل البنك ال( 23)إيضاح لاير سعودي 
 
 
 
 ممتلكات ومعدات، صافي -12
 

 سيارات
اثاث وتجهيزات 
 أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية

تحسينات على 
 م2020االجمالي  م2021اإلجمالي  المستأجر

 )ألف لاير سعودي( 

       التكلفة

 19,381 22,823 8,226 7,065 7,416 116 يناير 1

 3,442 1,880 1,241 454 185 - اإلضافات

 22,823 24,703 9,467 7,519 7,601 116 ديسمبر 31
       

       متراكماإلستهالك ال
 15,783 17,509 5,933 4,779 6,682 115 يناير 1

 1,726 1,783 589 705 489 - المحمل خالل السنة

 17,509 19,292 6,522 5,484 7,171 115 ديسمبر 31
       

       صافي القيمة الدفترية

 - 5,411 2,945 2,035 430 1 م2021ديسمبر  31

 5,314 5,314 2,293 2,286 734 1 م2020ديسمبر 31

 
 
 أصول غير ملموسة -13

 م2020 م2021  

 )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة:

 9,449 10,181 يناير 1

 732 1,873 اإلضافات

 10,181 12,054 ديسمبر  31

   اإلطفاء المتراكم:

 4,441 5,430 يناير 1

 989 1,039 اإلطفاء

 5,430 6,469 ديسمبر  31

 4,751 5,585 صافي القيمة الدفترية

 
  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 تزامات المحتملةلاإل -14

 إن اإللتزامات المحتملة للشركة تتضمن اآلتي:

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

  ف لاير سعودي()أل

   
 خطابات ضمان 3,045 2,998

 
 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى -15

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

  )ألف لاير سعودي(

 مستحقات الوسطاء 6,995 6,883

 مصاريف مستحقة 4,358 3,697

 رسوم مسؤول الطرف الثالث 1,067 2,625

 ستقطاعضريبة ا 2,517 4,822

 أخرى 4,018 6,136

24,163 18,955  

 
 
 الفائض من عمليات التأمين -16

 م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 )ألف لاير سعودي( 

 5,982 6,409                فائض التوزيعات المستحقة في بداية السنة

 456  -     إجمالي الدخل العائد إلى عمليات التأمين خالل العام

(29) )418( ي الوثائقالفائض المدفوع إلى حامل  

 6,409  5,991                فائض التوزيعات المستحقة نهاية السنة
 

 
 

 

  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -17

االكتواري بموجب للتقييم  اً تجري الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين العمل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل اإلستحقاق وفق
مركز المالي وحركة االلتزام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها. إن المبالغ المعترف بها في قائمة ال

 خالل السنة على أساس قيمته الحالية هي كما يلي:

 
 المالي وحركة اإللتزام خالل السنة على أساس قيمته الحالية هي كما يلي:المبالغ المعترف بها في قائمة المركز  17-1

 

 م2020 م2021 

 )ألف ريـال سعودي( 

 14,006 12,968 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة

 
 حركة إلتزامات المنافع المحددة 17-2

 م2020 م2021 

 )ألف ريـال سعودي( 

 12,011 14,006              الرصيد في بداية السنة

 2,243 2,184                المحمل على قائمة الدخل

 233 473 المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (481) (3,695) منافع مدفوعة خالل العام

 14,006 12,968 الرصيد في نهاية السنة

 
 

  ية إللتزامات المنافع المحددةتسوية القيمة الحال 17-3

 م2020 م2021 

 )ألف ريـال سعودي( 

 12,011 14,006              القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة في بداية السنة

 1,869 1,892                تكاليف الخدمات الحالية

 374 292                   التكاليف المالية 

 233 473 األرباح اإلكتوارية من تعديالت الخبرة

 (481) (3,695) الفوائد المدفوعة خالل السنة

 14,006 12,968              القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة في نهاية السنة

  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( -17

 
 يةاإلفتراضات اإلكتوارية الرئيس 17-4

 
 تم استخدام النطاق اآلتي من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة من قبل الشركة إللتزامات ما بعد التوظيف:

 م2020 م2120 

 ٪2,40 ٪2,75 معدل تقييم الخصم

 ٪1,00 ٪1,00 المعدل المتوقع لزيادة مستوى الرواتب حسب اختالف األعمار

 
 حالية إللتزامات المنافع المحددة هي كالتالي:تأثير التغييرات في عدم الثبات على القيمة ال

 م2020 م2120 

 التأثير على إلتزامات المنافع المحددة 

   معدل تقييم الخصم

 12,545 11,934 ٪ 1زيادة بنسبة   

 15,744 14,185 ٪ 1انخفاض بنسبة   

   المعدل المتوقع لزيادة مستوى الرواتب حسب اختالف األعمار

 15,890 14,259 ٪ 1زيادة بنسبة   

 12,451 11,853 ٪1انخفاض بنسبة   

   معدل الوفيات

 14,013 12,971 انخفاض أعمار الوفيات للسنة السابقة

 14,000 12,964 زيادة أعمار الوفيات للسنة الالحقة 

   السحب من رأس المال

 14,018 12,964 ٪10زيادة بنسبة   

 13,992 12,920  ٪10انخفاض بنسبة   



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 جدول تطوير المطالبات -18

ع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تكوين م، بما في ذلك المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها للحوادث السااااااانوية المتعاقبة حتى تاريخ قائمة المركز المالي، بالمقارنة  يبين الجدول التالي المطالبات المتراكمة المتكبدة
 قياس على قدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. مطالبات التأمين يوفر م

 

اإلبالغ عنها  لنهائية للمطالبات التي لم يتمابية، كلما كانت توقعات المطالبات والتكلفة تهدف الشااركة على الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بعمليات التأمين من اجل الحماية لهذه المطالبات المسااتقبلية والتطورات الساال
ء المطالبات أقل وضااوحا يتم تحميلها إلى م وما قبل . عندما تكون عملية إنشااا2015عام اكثر يقينا يمكن ازالة النتائج العكسااية للمطالبات والتي ينتج عنها عكس االحتياطيات للحوادث المكونة في الساانوات السااابقة ابتداء من 

 التكلفة النهائية للمطالبات.
 

 ر إجمالي مطالبات إعادة التأمين:جدول تطوي
 

 :م2020ديسمبر  31
 

 
  

 

 سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

 

 وماقبل 2014

 )ألف لاير سعودي(

 م2015

 )ألف لاير سعودي(

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

 م2017

 )ألف لاير سعودي(

 م2018

 )ألف لاير سعودي(

 م2019

 )ألف لاير سعودي(

 م2020

 )الف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 ألف لاير سعودي()

 2,291,819 344,743 387,920 331,435 267,868 351,010 287,332 321,511 في نهاية سنة الحادث

 1,973,125 - 392,016 325,348 266,333 328,798  317,234 343,396 بعد سنة

 1,576,275 - - 326,328 264,489 325,167  311,082 349,209 بعد سنتين

 1,258,412 - - - 265,417 325,018  317,782 350,195 بعد ثالث سنوات

 994,944 - - - - 326,144 316,809 351,991 بعد أربعة سنوات

 603,691 - - - - - 318,367 285,324 بعد خمسة سنوات

 285,461 - - - - - - 285,461 بعد ستة سنوات 

 2,258,475 344,741 392,016 326,328 265,417 326,144 318,367 285,461 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (2,163,738) (272,952) (379,786) (321,582) (263,353) (325,303) (316,718) (284,044) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 94,737 71,789 12,230 4,746 2,064 841 1,649 1,417 المطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي

 16,742 8,257 8,234 90 57 91 9 4 وإلسترداداتالحطام 

 9,516 9,516 - - - - - - إحتياطيات عجز األقساط

 26,094 24,693 (4,406) 1,626 658 592 1,591 1,340 المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
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 جدول تطوير المطالبات )تتمة( -18

 م:2021ديسمبر  31
 

 
 
 

 

 بسنة الحادث أو سنة اإلكتتا

 م2015

 وماقبلها

 )ألف لاير سعودي(

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

 م2017

 )ألف لاير سعودي(

 م2018

 )ألف لاير سعودي(

 م2019

 )ألف لاير سعودي(

 م2020

 )الف لاير سعودي(

 

 م2021

 )الف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

ية إجمالي التكاليف المقدرة للمطالبات النهائ

 نإلعادة التأمي

        

 2,747,198 455,381 344,741 387,920 331,435 267,868 351,010 608,843 في نهاية سنة الحادث

 2,306,929 - 333,804 392,016 325,348 266,333 328,798 660,630 بعد سنة

 1,964,870 - - 388,595 326,328 264,489 325,167 660,291 بعد سنتين

 1,586,189 - - - 327,777 265,417 325,018 667,977 بعد ثالث سنوات

 1,260,695 - - - - 265,751 326,144 668,800 بعد أربعة سنوات

 930,239 - - - - - 326,548 603,691 بعد خمسة سنوات

 605,096 - - - - - - 605,096 بعد ستة سنوات

 2,702,952 455,381 333,804 388,595 327,777 265,751 326,548 605,096 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (2,587,482) (355,006) (329,819) (384,855) (324,662) (264,346) (326,039) (602,755) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 115,470 100,375 3,985 3,740 3,115 1,405 509 2,341 المطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي

 17,769 - 10,010 7,686 71 15 26 (39) اداتالحطام وإلسترد

 35,727 35,727 - - - - - - إحتياطيات عجز األقساط

 34,605 42,518 (6,222) (6,518) 1,214 963 414 2,236 المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات
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خ القياس. يستند قياس لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه 
 القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة تتم إما:

 أو ،في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه لاصل أو االلتزام -

 ق التي يمكن الوصول إليها لاصل أو االلتزامفي معظم مزايا السو ،في حالة عدم وجود سوق رئيسي -

إلى أطراف ذوي عالقة  المستحقة من أطراف ذوي عالقة والقروض المستحقة قامت اإلدارة بتقييم أن الودائع النقدية والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة
لية األخرى تقارب قيمتها ض ذات معدالت الفائدة المتغيرة وااللتزامات الماوالذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى والسحب على المكشوف والقرو

 الدفترية إلى حد كبير بسبب اإلستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

 ة لادوات المالية:تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادل

 لقياس.: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لنفس األداة أو األداة المماثلة التي يمكن ألي كيان الوصول إليها في تاريخ ا1المستوى 

دخالت الهامة على جميع الم : األسعار المعروضة في األسواق النشطة لاصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها2المستوى 
 بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

 : أساليب التقييم التي ال تعتمد أي مدخالت كبيرة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.3المستوى 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

الهرمي للقيمة العادلة لادوات  بما في ذلك مستوياتها في التسلسل ،طلوبات الماليةيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والم
مة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقي

 لعادلة.تقريبية معقولة للقيمة ا
 

 القيمة العادلة )ألف لاير سعودي(  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 

      م2020ديسمبر  31

      استثمارات متاحة للبيع

 20,000 20,000 - - 20,000 أدوات مالية مدينة

 11,177 - - 11,177 11,177 األسهم

 16,159 - - 16,159 16,159 أخرى

 47,336 27,336 - 20,000 47,336 

 إختالفاً جوهرياً عن سعر تكلفتها.  3ق المالية غير المقتبسة عند المستوى ال تختلف القيمة العادلة لاورا

 .بالتكلفة ولم يتم تحديد قيمته العادلة تسجيلهلاير سعودي مستثنى من الجدول أعاله ألنه يتم  1,923,000اإلستثمار في نجم بقيمة 
 

 القيمة العادلة )ألف لاير سعودي(  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية م2021ديسمبر  31

      استثمارات متاحة للبيع

 20,000 20,000 - - 20,000 أدوات مالية مدينة

 11,508 - - 11,508 11,508 أصول ثابتة

 17,290 - - 17,290 17,290 أخرى

 48,798 28,798 - 20,000 48,798 

 
 

 م لم يكن هناك أي تحرك بين المستويات.2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية -19

 نموذج التقييم والمدخالت الهامة ال يمكن مالحظتها (ب

، م2021مبر ديس 31و  م2020ديسمبر  31كما في  3والمستوى  2المستوى  يوضح الجدول التالي نماذج التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة من
 باإلضافة إلى المدخالت الهامة والغير قابلة للمالحظة.

 

 القطاعية  المعلومات -20

ه متخذ القرار يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفت
 التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

ً لمعامالت بين قطاعات التشغيل وفقتتم ا للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة للمجلس بطريقة تتفق مع تلك  ا
 الواردة في قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على موجودات ومطلوبات تشغيلية.

 مومية واإلدارية  ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها و إيرادات أخرى.ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف الع

 النقد وما فى حكمه، اإلستثمارات، مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى وصافي الممتلكات والمعدات. ،ال تتضمن موجودات القطاعات

ومخصص نهاية الخدمة لمستحق إلى عمليات المساهمين دائنة أخرى، امستحقات وأرصدة  ،ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معيدي تأمين دائنة
 للموظفين.

لى أساس ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها ع
 مركزي.

 31م و 2020ديسمبر  31الشركة للقطاعات المبلغة عن إجمالي أصول الشركة وخصومها كما في  فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة
 ، ومجموع إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها للسنة المنتهية:م 2021ديسمبر 

 
 

العالقة بين المدخالت الهامة 

والغير قابلة للمالحظة وقياس 

 النوع نموذج التقييم االمدخالت الهامة التي اليمكن مالحظته القيمة العادلة

( القيماااة العاااادلاااة ساااااااتزياااد )تنقص

 المقدرة إذا:

كان معدل نمو اإليرادات الساانوي • 

 أعلى )أقل( ذ

كاااان هاااامش الربح قبااال الزكااااة • 

والضااريبة وإلهالك واإلطفاء أعلى 

 )أقل( 

كانت متغيرات الساااااااوق المعدلة  •  

 أقل )أعلى(.

يصاااااااااحب التغيير في نمو  ،اً عموم

اإليرادات الساااانوية تغيير مماثل في 

األرباااح قباال الفوائااد  إتجاااه هااامش

 والضرائب واالستهالك واإلطفاء.

 توقعات معدل نمو اإليرادات السنوية• 

توقعاااات هاااامش الربح قبااال الزكااااة • 

 ة معدلوالضاااااااريبة واإلهالك واإلطفاء

 متغيرات السوقب

 نموذج مقارنة السوق:

يااعااتاامااااد ناامااوذج الااتااقاايااياام عاالااى 

مضاااااعفات السااااوق المسااااتمدة من 

ركات األساااااعار المعروضاااااة للشااااا

القاااابلاااة للمقاااارناااة مع الشاااااااركاااة 

المساااااتثمر فيها و الربح قبل الزكاة 

والضاااااااريباااة واإلهالك واإلطفااااء 

المتوقع للشركة المستثمر فيها. يتم 

 تعديل هذا التقدير لتأثير عدم قابلية

 السوق لتداول األوراق المالية.

اساااااااتثمااارت في أوراق ملكيااة 

متاااحااة للبيع )غير ماادرجااة( / 

محتفظ بهااااا االساااااااتثمااااارات ال

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل )غير مدرجة(

 ال ينطبق ال ينطبق

 نموذج مقارنة السوق:

تساااااااتند القيم العادلة إلى أساااااااعار 

الوساااايط. يتم تداول العقود المماثلة 

في سااااوق نشااااط وتعكس األسااااعار 

 المعامالت الفعلية بأدوات مماثلة.

سااااااانااادات دين الشاااااااركاااات / 

تفظ بها حتى االسااتثمارات المح

 تاريخ االستحقاق
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -20
 

 م )ألف لاير سعودي(2020ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين 

 

 شغيلقطاعات الت

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 144,937 75,251 69,686 - - - - نقد وما في حكمه

 119,331 - 119,331 - - - - ودائع ألجل

 98,638 - 98,638 - - - - صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 27,393 - 27,393 8,575 5,085 - 13,733 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 11,908 - 11,908 1,353 2,592 3,399 4,564 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,020 - 8,020 723 614 - 6,683 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 31,659 - 31,659 407 672 26,943 3,637 ف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلةتكالي

 165,524 85,137 80,387 - - - - موجودات غير مخصصة

 607,410 160,388 447,022 11,058 8,963 30,342 28,617 إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات

 10,142 - 10,142 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 16,661 - 16,661 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

 1,426 - 1,426 959 467 - - دخل من عموالت غير مكتسبة

 264,469 - 264,469 9,359 17,261 172,480 65,369 أقساط تأمين غير مكتسبة

 9,516 - 9,516 - - 4,456 5,060 إحتياطي أخطار قائمة

 2,482 - 2,482 41 309 1,776 356 احتياطات فنية أخرى

 26,094 - 26,094 419 8,466 1,983 15,226 مطالبات تحت التسوية

 68,643 - 68,643 797 3,296 42,258 22,292 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 207,977 160,388 47,589 - - - - مطلوبات غير مخصصة

 607,410 160,388 447,022 11,575 29,799 222,953 108,303 إجمالي المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -20
 

 م )ألف لاير سعودي(2021ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين 

 

 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 52,973 - 52,973 - - - - نقد وما في حكمه

 182,367 - 182,367 - - - - ودائع ألجل

 98,415 - 98,415 - - - - صافي –ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 34,703 - 34,703 11,596 5,309 - 17,798 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين الغير مكتسبة

 12,955 - 12,955 2,003 1,464 3,399 6,089 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,498 - 8,498 455 324 - 7,719 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 44,053 - 44,053 561 728 38,906 3,858 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 50,721 - 50,721 - - - - استثمارات متاحة للبيع

 110,915 87,476 23,439 - - - - موجودات غير مخصصة

 595,600 87,476 508,124 14,615 7,825 42,305 35,464 إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات

 20,789 - 20,789 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 24,749 - 24,749 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

 301,744 - 301,744 12,537 17,944 200,688 70,575 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,261 - 1,261 941 320 - - دخل من عموالت غير مكتسبة

 1,798 - 1,798 28 188 1,303 279 احتياطات فنية أخرى

 34,605 - 34,605 1,217 7,569 8,149 17,670 مطالبات تحت التسوية

 80,865 - 80,865 590 4,468 53,128 22,679 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 35,727 - 35,727 - - 35,727 - إحتياطي أخطار قائمة

 94,062 87,476 6,586 - - - - مطلوبات غير مخصصة

 595,600 87,476 508,124 15,313 30,489 298,995 111,203 إجمالي المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -20

 م:2021ديسمبر  31
 

 مركبات طبي 
الحوادث 

 أخرى ةالعام
اجمالي عمليات 

 التأمين
عمليات 
 المجموع المساهمين

 )ألف لاير سعودي( قطاعات التشغيل

        إيرادات
 592,588 - 592,588 29,015 20,592 383,498 159,483 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        مباشرة  -

 (1,728) - (1,728) (1,516) (60) - (152) أقساط التأمين المسندة :ناقصا
 (72,464) - (72,464) (25,105) (7,971) - (39,388) داخلية -

 (74,192) - (74,192) (26,620) (8,032) - (39,540) خارجية -
        فائض خسارة أقساط تأمين

 (2,512) - (2,512) (178) (7) (2,327) - داخلية -
 (1,827) - (1,827) (267) (9) (1,551) - خارجية -

 - (3,878) (16) (445) (4,339) - (4,339) 
 514,057  514,057 1,950 12,544 379,620 119,943 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (29,965) - (29,965) (157) (459) (28,208) (1,141) ، صافيغيرالمكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 484,092  484,092 1,793 12,085 351,412 118,802 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 4,698 - 4,698 3,708 990 - - دخل اكتتاب آخر

 285 - 285 - 185 34 66 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 489,075 - 489,075 5,501 13,260 351,446 118,868 صافي اإليرادات
 

    
  

 

        التكاليف ومصاريف االكتتاب 
 430,130 - 430,130 567 2,923 304,839 121,801 ات المدفوعة إجمالي المطالب

 (37,488) - (37,488) (203) (88) - (37,197) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 392,642 - 392,642 364 2,835 304,839 84,604 صافي المطالبات المدفوعة
 7,464 - 7,464 148 231 6,166 919 صافي ،التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 11,744 - 11,744 61 1,462 10,870 (649) افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، ص

 411,850 - 411,850 573 4,528 321,875 84,874 إحتياطي فني آخر
 (684) - (684) (14) (120) (473) (77) صافي المطالبات المتكبدة 

 26,211 - 26,211 - - 31,271 (5,060) ريف الخسارة المعدلةالتغيرات في مصا
 75,100 - 75,100 1,460 780 62,873 9,987 تكاليف إستحواذ وثائق 
 422 - 422 - - 416 6 مصاريف إكتتاب أخرى

 512,899 - 512,899 2,019 5,188 415,962 89,730 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (23,824) - (23,824) 3,482 8,072 (64,516) 29,138 صافي الدخل المكتتب
        

        مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 (1,784) - (1,784)     اإلعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها

 (82,469) (2,404) (80,065)     مصاريف عمومية وإدارية
 1,941 402 1,539     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع

 2,004 2,004 -     إيرادات إستثمارات
 124 - 124     إيرادات أخرى

 - - - - (104,010) 2 (80,184) 

        إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى
 (104,008)       إجمالي الدخل للسنة

 (10,576)       زكاة السنة

 (114,584)       صافي الخسارة للعام
 114,584       الدخل الصافي المخصص لعمليات التأمين

 -       للمساهمينعائدة صافي الخسارة ال
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -20
 

 م:2020 ديسمبر 31

 

 مركبات طبي

الحوادث 

 أخرى العامة

اجمالي 

عمليات 

 التأمين

                             

  عمليات

 المجموع المساهمين

 )ألف لاير سعودي( قطاعات التشغيل

        إيرادات

 515,117 - 515,117 29,864 19,316 339,228 126,709 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        مباشرة  -

        أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (4,096) - (4,096) (1,382) (86) - (2,628) داخلية -

 (57,037) - (57,037) (26,140) (7,093) - (23,804) خارجية -

 (26,432) - (7,179) (27,522) (61,133) - (61,133) 

        فائض خسارة أقساط تأمين

 (2,344) - (2,344) (186) (684) (1,474) - داخلية -

 (2,180) - (2,180) (277) 309 (2,212) - خارجية -

 - (3,686) (375) (463) (4,524) - (4,524) 

        
 449,460 - 449,460 1,879 11,762 335,542 100,277 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ، صافيغيرالمكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

(6,666) 4,751 (2,264) 140 (4,039) 

 

- (4,039) 

 445,421 - 445,421 2,019 9,498 340,293 93,611 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 4,112 - 4,112 3,365 747 - - خل اكتتاب آخرد

 6,260 - 6,260 - 2,191 1,816 2,253 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 455,793 - 455,793 5,384 12,436 342,109 95,864 صافي اإليرادات

        التكاليف والمصاريف

 إجمالي المطلوبات المدفوعة ونفقات تسوية الخسائر

123,282 256,486 2,415 659 382,842 

 

- 382,842 

 (38,123) - (38,123) (376) (613) (1,630) (35,504) ناقصا : حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 344,719 - 344,719 283 1,802 254,856 87,778 صافي المطالبات المدفوعة

 (10,120) - (10,120) (70) 1,806 (10,856) (1,000) صافي ،التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 5,333 - 5,333 (6) 796 1,671 2,872 افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، ص

 339,932 - 339,932 207 4,404 245,671 89,650 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 766 - 766 2 126 453 185 صافي المطالبات المتكبدة 

 7,207 - 7,207 - - 4,455 2,752 إحتياطي فني آخر

 30,632 - 30,632 1,368 756 20,173 8,335 تكاليف إستحواذ وثائق 

 5,733 - 5,733 - - 5,475 258 مصاريف إكتتاب أخرى

 384,270 - 384,270 1,577 5,286 276,227 101,180 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 71,523 - 71,523 3,807 7,150 65,882 (5,316) صافي الدخل المكتتب

        

        مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 4,354 - 4,354     اإلعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها

 (76,591) ((3,122 (73,469)     مصاريف عمومية وإدارية

 2,648 510 2,138     دخل العموالت على الودائع

 2,056 2,056 -     ات إستثماراتإيراد

 12 - 12     إيرادات أخرى

 (67,521) (556) (66,965)     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

 4,002       إجمالي الدخل للسنة

 (4,463)       الزكاة المحمله للسنة

 (461)       صافي الخسارة للسنة

 (456)       يات التأمينالدخل الصافي المخصص لعمل

 (917)       صافي الخسارة المحمل على المساهمين 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -20

 
 قةمعامالت مع أطراف ذات عال -21

وأي كيانات أخرى يسيطرون  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة، والشركات التي هم أصحابها الرئيسيين
ت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو يتأثرون بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامال

 تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل السنة واألرصدة الناتجة عنها بنهاية السنة:

 الرصيد النهائي  عمليات التأمين

 مدين / )دائن( المعامالت للسنة المنتهية في طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقـة

م0212   م2020  م2021  م2020   

 )ألف لاير سعودي(  

 - - 50 145 أقساط تأمين مكتتبة مجلس االدارة 

 1,881 1,878 172 305 اقساط تأمين مكتتبة 

 (811) (187) - - مطالبات مدفوعة 

 1,985 1,985 - - أقساط تأمين مكتتبة أسيج البحرين 

 - - 185 202 رسوم حضور مجلس لجنة المراجعة

 كافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين )اإلفصاح عن عدد من كبار المسئولين التنفيذيين(م

م 2020ديسمبر  31تهية في يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين للسنة المن
 م:2019و 

 أعضاء مجلس اإلدارة )غير تنفيذيين(  
كبار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس 

 التنفيذي والمدير المالي

 )ألف ريـال سعودي(  م2021

 5,504 -  الرواتب والتعويضات
 - 134  البدالت

 120 1,035  المكافأة السنوية
 410 -  مكافأة نهاية الخدمة

 6,034 1,169  لياالجما
 

    م2020
 5,504                    -  الرواتب والتعويضات

 - 198  البدالت
 120                       1,050  المكافأة السنوية

 410                       -  مكافأة نهاية الخدمة

 6,034                    1,248  االجمالي

 
  

 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي م2021إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 387,140 10,074 374,577  2,489                تجزئه

 67,357 1,067 5,990  60,300              صغير جدا

 64,161 4,416 1,741  58,004              صغير

 44,134 18,136 789  25,209              متوسط

 29,796 15,914 401  13,481              كبير

 592,588 49,607 383,498  159,483           المجموع
     

 المجموع الحوادث العامة اتمركب طبي م2020إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 349,389 10,162 332,415 6,812 تجزئه

 41,799 446 4,277 37,076 صغير جدا

 54,435 2,748 1,369 50,318 صغير

 22,108 6,650 1,167 14,291 متوسط

 47,386 29,174 - 18,212 كبير

 515,117 49,180 339,228 126,709 المجموع
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 خلالزكاة وضريبة الد -22

 مخصص الزكاة للسنة الحالية يتمثل في ما يلي:
 م2020 م2021 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 141,000 141,000                  حقوق الملكية
 26,498 36,136                    المخصصات االفتتاحية والتعديالت األخرى
 (5,314) (24,870)                   جلصافي القيمة الدفترية للموجودات طويلة األ

 7,016 (1,431)                     الخسائر المتراكمة
 (30,000) (30,000)                   الودائع النظامية

 (49,259)  -                              خسارة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

                  120,835  89,941 

 6,899 (85,276)                   صافي الدخل المعدل للسنة

 2,319  983                          ٪2,5معدل الزكاة 

   
 م2020 م2021 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 8,453 10,975  السنة الرصيد في بداية
 4,463 10,576  المحمل خالل السنة

 (1,941) (2,318)  الل السنةالمدفوع خ

 10,975  19,233 الرصيد في نهاية السنة

 تكون بصفة رئيسية بسبب تعديالت معينة وفقا لانظمة الزكوية ذات الصلة.تإن الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة في القوائم المالية 

المملكة العربية السعودية  االنظمة الزكوية فيالمملكة العربية السعودية. تخضع كاة المطبقة في تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات الز
 لتفسيرات مختلفة وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكوية والتي تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 

 ضريبة الدخل:

 نمية االسالمي، فإنه معفى من ضريبة الدخل.بما أن المساهم األجنبي هو بنك الت

 م2020 م2021 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 25 25  يناير 1الرصيد في 

 25 25 ديسمبر 31الرصيد في 

 11,000 19,258 اجمالي الزكاة والضريبة

 ط:وموقف الرب

 . ةشهادة الزكااستالم تم و م2020ديسمبر  31 حتىللسنوات المنتهية بة والجمارك ضريلهيئة الزكاة واتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى 

 تم دفعه.والذي ي مليون لاير سعود 1,86بمبلغ  م2010و  م2009و  م2008ديسمبر  31إلقرارات المقدمة للسنوات المنتهية في على اربط إضافي بتقديم  قامت الهيئة

ى هذا الربط عل اً من مصاريف ما قبل التأسيس وضريبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراضجزء  حسماإلضافي بعدم السماح بالتقدير يتعلق االختالف الرئيسي في  
ً وقدمت الشركة استئناف ،من لجنة االعتراض الضريبي المبدئيرفض  وتم استالم ،اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضريبي األولية بعد نهاية العام لجنة العليا إلى ال ا

امت الشركة بإحالة قأصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضريبة االستقطاع.  ، لالعتراضات الضريبية
 عودي.سمليون لاير  1,27ريبة مليون لاير سعودي ودفعت مبلغ الض 1,83خطاب ضمان بمبلغ  اصدرتو مسالة ضريبة االستقطاعاألمر إلى ديوان المظالم في 

ً قدمت الشركة اعتراض ليون لاير م 4,98بمبلغ  م2015حتى  م2013ديسمبر  31للسنوات المنتهية في ضريبة والجمارك لهيئة الزكاة وا اصدرته على الربط الذي ا
ً االعتراض قيد الدراسة حاليان سعودي.  مليون لاير  5,18بلغ بمضريبة والجمارك لهيئة الزكاة وامطالبة من  . تلقت الشركةضريبة والجماركلهيئة الزكاة وامن قبل  ا

د االستئناف أمام لجنة وهي اآلن قي اً األمانة العامة للجان الضريبية والتي تم رفضها أيض الىعلى المطالبة  اً سعودي تمثل ضريبة االستقطاع، وقدمت الشركة اعتراض
 الضريبية.والنزاعات االستئناف للمخالفات 

 7,83ي قدره مطالبةً بالتزام إضاف م2018إلى  م2016للسنوات من  ضريبة والجمارك ربطالهيئة الزكاة وا، أصدرت م2020ديسمبر  31فترة المنتهية في ل الخال
ً يد الدراسة حاليقلضريبية وهو من قبل الهيئة. رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان ا تم رفضه والذي ى الربطرفع اعتراض علمليون. قامت الشركة ب من  ا

 قبل اللجنة.

 31ي. كما في مليون لاير سعود 3.73إضافية قدرها  بمبالغم مطالبةً 2020 وم 2019لاعوام   ربطام ، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2021خالل عام 
 أم ال. الربوطاتتقديم اعتراض على هذه م ، ال تزال الشركة في طور اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب 2021ديسمبر 

 

 ضريبة الدخل:

 مساهم أجنبي، فإنه معفى من ضريبة الدخل. بما أن البنك اإلسالمي للتنمية
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 رأس المال  -23

 10قيمة بسهم مليون  14,1مقسم إلى  ،مليون لاير سعودي 141، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع م 2020م و2021ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي للسهم.

ً مليون لاير سعودي مقسم 141مليون لاير سعودي إلى  200أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من  م2020يناير  16في  ليون سهم م 5.9إلى  ا
، وافق  م2020أغسطس  26هـ الموافق 1441م محر 21في  عقدمنال ةاجتماع الجمعية العمومية غير العاديفي  الموافقةوتم  الخسائر المتراكمة اطفاءعن طريق 

 141المتراكمة إلى  فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر ،مساهمو الشركة على التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق بالتخفيض. وعليه
خفيض رأس تالغرض من ان سهم يمتلكها المساهمون.  3,3898تخفيض سهم واحد لكل  رتب عليهسيتتخفيض رأس المال نتيجة لذلك فان تاثير مليون لاير سعودي. 

 لشركة.لة المال هو إعادة هيكلة مركز رأس مال الشركة من أجل االمتثال لقانون الشركات. ال يوجد تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالي

مليون  150ها ة قدرم ، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق حق االكتتاب بقيمة إجمالي2020ر يناي 16هـ الموافق 1441جمادى األولى  21في 
صفر  27لية في وافقت هيئة السوق الماكما . السعودي البنك المركزيم حصلت الشركة على موافقة 2020أكتوبر  1هـ الموافق 1442صفر  14 بتاريخلاير سعودي. 

م 2021ديسمبر  29الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في  تم الموافقة من قبلدة المذكورة في رأس المال. م على الزيا2021سبتمبر  20هـ الموافق 1443
 هـ( للمصادقة على زيادة رأس المال المذكورة أعاله وإجراءات إصدار األسهم القابلة للتداول.1443جمادى األول  26)الموافق 

جمادى  30م )الموافق 2022يناير  3مليون سهم اعتباًرا من  15تداول  عنأعلنت الشركة كما م ، 2022يناير  01 بتاريخوافق المساهمين  نهاية العامبتاريخ الحق ل
 09م )الموافق 2022 يناير 13هـ( تم تحديد تاريخ إقفال االكتتاب في األسهم الجديدة في 1443جمادى الثانية  17م )الموافق 2022يناير  10 حتىهـ( 1443األولى 

 هـ(.1443 جمادى الثاني

قبل المساهمين  من ٪ من إجمالي األسهم المعروضة89مليون سهم تشكل ما يقرب من  13.3، تم االكتتاب في  من اسهم حقوق االولوية مليون سهم 15 اصدرت الشركة
زال الشركة في طور ال ت لاير سعودي للسهم. 19.02لغ ليون في السوق بمتوسط سعر سهم بم 16.7الحاليين. تم بيع جزء من األسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها 

مبلغ رأس  تم عرضوم 2022مارس  7في الوفاء بالمتطلبات التنظيمية المتبقية لزيادة رأس المال المذكورة أعاله. استلمت الشركة عائدات إصدار حقوق األولوية 
 م.2022مارس  31األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المال الجديد في البيانات المالية 

 
 )خسارة( / ربح السهم -24

 السهم للسنة تم احتسابها بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للسنة.  خسارة
 

 يتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفف على النحو التالي:

 
 
 ضريبة القيمة المضافة  -25

  م2018ديسمبر  31ربط ضريبة القيمة المضافة للسنوات المنتهية في  والضريبة والجماركلزكاة ا، استلمت الشركة من هيئة م2020تمبر سب 28في 
لاير  1,78مليون لاير سعودي و  2,85مليون لاير سعودي لضريبة القيمة المضافة و  1,98مليون لاير سعودي و  1,78للمطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  م2019و 

ً اعتراض على التقييمات المذكورة وهي واثقة من حصولها على نتيجة إيجابية. ومع ذلك، ووفق على التوالي. قامت الشركة بتقديم ،سعودي. مليون للعقوبات ذات الصلة  ا
 لمبادرة الهيئة لدعم القطاع الخاص. اً قلمتطلبات الئحة الهيئة العامة للزكاة والدخل، قامت الشركة بدفع مبلغ الضريبة وتم إعفائها من الغرامات وف

  

 م2020ديسمبر  31 م2021بر ديسم 31 

 )ألف لاير سعودى( 

   
للسنة الخسارةصافي   (114,584) (461) 

 14,100 14,100 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

   

السهم األساسي والمخفض سارةخ  )لاير سعودي(  (8,13) (0,03) 
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 لمصاريف العمومية واإلداريةا -26

  م2021 م2020

  )ألف لاير سعودى(

   

 تكلفة موظفين 50,769 47,732

 وتسويق دعاية 10,291 9,978

 (13و  12)ايضاح  استهالك وإطفاء 4,833 4,379

 أتعاب مهنية وقانونية 1,034 2,429

 مصاريف مكاتب 3,711 2,215

 تعويضات كبار تنفيذيين واعضاء 1,800 1,863

 سفر 676 481

 مراجعة قانونية 595 584

 مصاريف تداول - تحويل األسهم 267 259

 مصاريف الجمعية العمومية 20 32

 أخرى 8,473 6,639

76,591 82,469  

 

 

 ادارة رأس المال -27

 لمساهمين.الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة تم تحديد األهداف من قبل الشركة ل

لتعديالت على مستويات اتدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه النقص بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء 

ز للشركة التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجو رأس المال الحالية في ضوء

 تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار األسهم.

ي تعمل فيها الشركة مع متثال لمتطلبات رأس مال المنظمين لاسواق التتدير الشركة رأس مالها للتأكد من قدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية واال

لشركة والتي اتعظيم العائد ألصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي 

 .تشمل رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المرحلة

ش المالءة المطلوب الحفاظ من الئحة التأمين التنفيذية التي توضح بالتفصيل هام 66السعودي في المادة  ادارة البنك المركزيمبادئ التوجيهية التي وضعتها لوفقًا ل

 السعودي: نك المركزيللبعليه ، يجب على الشركة الحفاظ على هامش مالءة يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية 

 .مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

 .هامش المالءة الممتاز

 .هامش المالءة للمطالبات 

رأس مال  من م2021ديسمبر  31تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليم. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 

ي وخسائر مليون لاير سعود 141: رأس مال مدفوع م 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 116مليون لاير سعودي وخسائر متراكمة قدرها  141مدفوع قدره 

 المركز المالي. قائمةمليون لاير سعودي. ( في  1.43متراكمة 

 .المفروضة  خالل الفترة المالية المبلغ عنهاالشركة قد التزمت بكامل متطلبات رأس المال  بانمجلس اإلدارة  يعتقد
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 إدارة المخاطر   -28

 )أ( التأمين

وقعات. يتأثر هذا بتكرار تختلف عن الت ،تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد أو توقيتها
ياطيات كافية لتغطية هذه د الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. لذلك، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتالمطالبات وكثرة المطالبات والفوائ

 االلتزامات.

بية إعادة التأمين التناسبي الغتقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر. يتم إسناد إعادة التأمين على أساس تناسبي وغير تناسبي. إن 
في المقام األول إعادة  هيهي إعادة التأمين على حصة الحصص التي يتم اتخاذها للحد من تعرض الشركة الكلي لفئات معينة من األعمال. إعادة التأمين غير التناسبي 

ائر حسب خط المنتج تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمين الزائدة عن الخسالتأمين الزائدة عن الخسارة المصممة لتخفيف تعرض الشركة الصافي لخسائر الكوارث. 
 والمنطقة.

الرغم من أن الشركة لديها  لىيتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادة التأمين. ع
يما يتعلق بالتنازل عن إعادة فوبالتالي يوجد خطر ائتماني  ،ال أنها ال تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين الخاصة بهاإ ،ترتيبات إلعادة التأمين

ة التأمين لدى الشركة بحيث ال عادإلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي معيد تأمين الوفاء بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه. تتنوع عمليات إ ،التأمين
٪ من إجمالي أصول 36 تعتمد على معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد. ال يوجد أي تعرض للطرف المقابل يتجاوز

 إعادة التأمين في تاريخ التقرير.
 

 تكرار المطالبات ومبالغها

 ،وتركيز المخاطر ،ويوالغالف الج ،واالضطرابات البيئية واالقتصادية ،والفيضانات ،لمطالبات ومبالغها بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعيةيمكن أن يتأثر تكرار ا
مبالغ للمطالبة  صىأقوأعمال الشغب المدنية وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله. حدت الشركة من مخاطرها عن طريق فرض 

مة عن الفيضانات(. ان اجعلى عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض لاحداث الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واألضرار الن
ً للمخاطر وفقالغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على شهية الشركة  ً مثل الهدف العام حاليلما تحدده اإلدارة. يت ا في  ا

تعرض  فإن ،٪ على أساس صاٍف. في حالة حدوث مثل هذه الكارثة3٪ من حقوق المساهمين على أساس إجمالي و 15تقييد تأثير حدث كارثي واحد على حوالي 
على ظروف السوق وعوامل  . قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناءً ٪ من حقوق المساهمين5الطرف المقابل لمعيد تأمين واحد ال يتجاوز 

 أخرى.
 

 تركيز مخاطر التأمين 

 تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئة العمل. ان التركيز الرئيسي يكمن في القطاع الطبي.

ً تراقب الشركة أيض يتم تصنيف  ،ات أو الزالزلل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الفيضانتركيز المخاطر من خال ا
ً  ،لبة واحدةالتي يمكن أن تتأثر بحادث مطا ،يعتبر المبنى المعيّن والمباني المجاورة ،مدينة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات  ، واحداً. وبالمثلموقعا

شركة بتقييم تركيز التعرض تعتبر المخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم ال ،بالنسبة للمخاطر البحرية
 ضات إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.لمخاطر التأمين الفردية والجماعية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعر

 لسعودية.افإن جميع مخاطر التأمين تشير إلى السياسات المعتمدة في المملكة العربية  ،نظراً ألن الشركة تعمل أساساً في المملكة العربية السعودية
 

 مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية

يشمل تكاليف تسوية المطالبات وتأكد من التقدير في تاريخ قائمة المركز المالي بتقييم المطالبات المعلقة، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، يتعلق المصدر الرئيسي لعدم ال
ً المتوقعة. تكون المطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف الثالثة وفق تتمثل المطالبة الرئيسية  .لشروط العقد على النحو الوارد في شروط وأحكام السياسة ا

ً بموجب تقديرات االلتزام في أن تطوير المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمط الفتراضات المتعلقة بمتوسط امشابهاً لخبرة تطوير المطالبات السابقة. يتضمن ذلك  ا
بة لكل سنة حادث. يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم المقدار الذي قد ال تنطبق خم المطالبة وأرقام المطالتكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تض

لظروف االقتصادية: وكذلك على سبيل المثال: الحدوث مرة واحدة ذ التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: ا ،عليه االتجاهات السابقة في المستقبل
ة مثل القرارات القضائية المحفظة وشروط السياسة وإجراءات معالجة المطالبات. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مقدار تأثير العوامل الخارجي العوامل الداخلية مثل مزيج

 والتشريعات الحكومية على التقديرات.
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 المخاطر )تتمة( إدارة -28
 

 )تتمة( أ( التأمين)

 قبلية )تتمة(مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المست

د هذه التقديرات بالضرورة إلى تنيتطلب الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تس
يؤدي إلى تغييرات  ف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مماوقد تختل ،افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متناقضة وربما كبيرة من التقدير وعدم اليقين

 ،بيل المثال الحدوث لمرة واحدةس مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تستخدم األحكام النوعية لتقييم المقدار الذي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المستقبل، على
مثل القرارات القضائية  من المطالبة والظروف االقتصادية. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مقدار تأثير العوامل الخارجية والتغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام

 والتشريعات الحكومية على التقديرات.

نهائية المتوقعة للمطالبات الي والتكلفة العلى وجه الخصوص، يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز الم
 المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.

 
 العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

ً ثر ترجيحولة محايدة للنتيجة األكالغرض من العملية المستخدمة لتحديد المطالبات الخاصة بحساب رصيد المطالبة المعلق هو أن تؤدي إلى تقديرات معق أو المتوقعة.  ا
ارها. يتم تقييم كل مطالبة تم خطان طبيعة العمل تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي تم إ

م المطالبات المماثلة. لواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المقيم واألدلة التاريخية عن حجإخطارها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة ا
 تتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة.

ف بها بالفعل للشركة، وفي هذه من تقدير تكلفة تسوية المطالبات المعتر يخضع تقدير المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ عنها عموماً إلى درجة أكبر من عدم اليقين
 . الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة. تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط تقارير المطالبات السابق وتفاصيل برامج إعادة التأمين

ير المتكبدة وطريقة معدل وعة من أساليب إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية، مثل طريقة التطويتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجم
 المطالبات وطريقة بورنهوتر فيرغسون .

قبلية وبالتالي تكاليف مستالاالفتراض الرئيسي الذي تستند إليه هذه النماذج هو أنه يمكن استخدام تجربة تطوير المطالبات السابقة للشركة إلظهار تطوير المطالبات 
كاليف كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على التطور الملحوظ في تالمطالبات النهائية. على هذا النحو، تستنبط هذه النماذج تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط 

ً تح ،كل أساسي من خالل سنوات الحوادثالسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطوير المطالبات التاريخية بش ليلها حسب المنطقة ولكن يمكن أيضا
االحتفاظ بالقيمة االسمية  يقالجغرافية، وكذلك عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل، إما عن طر

تضخم أو الخسارة منفصل إلظهار تطورها في المستقبل. في معظم الحاالت، ال يتم تقديم مطالبات صريحة بشأن معدالت ال لتقديرات الضابط على الخسارة أو بشكل
حكم النوعي ا التوقعات. يستخدم اليهالمستقبلية للمطالبات. بدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إل

رات في العوامل الخارجية أو لتعكس األحداث غير المتكررة، والتغي ،اإلضافي لتقييم المبلغ الذي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المستقبل، )على سبيل المثال
عوامل الداخلية مثل مزيج فضالً عن ال ،ارات والتشريعات القضائيةوالظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، القر ،السوقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة

من مجموعة األحكام  ملالمحفظة وميزات السياسة وإجراءات معالجة المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض الخروج المحت
 المحتملة، مع مراعاة جميع الشكوك المعنية.

اللتزام( كافياً لخدمة امطلوبات األقساط بحيث يكون إجمالي مخصصات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية  تم تحديد
تم تحديد االلتزام المستقبلي ركز المالي. يالمطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في السياسات غير المنتهية كما في تاريخ قائمة الم

 يعتقد أنها معقولة. تيالمتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات بناًء على الخبرة المكتسبة خالل الفترة المنتهية في العقود وتوقعات األحداث المستقبلية ال
 

 تحليل الحساسية

فهذه المبالغ غير  ،كافية. ومع ذلك التأمين القائمة التي تم الكشف عنها في القوائم المالية في نهاية السنة تعتبر تعتقد الشركة أن التزامات المطالبة المقدرة بموجب عقود
من  ف االفتراضات. لم يكنتلمؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها في البيانات المالية. التزامات مطالبات التأمين حساسة لمخ

 الممكن تحديد مدى حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير.

 

 
  



 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

51 

 

 إدارة المخاطر )تتمة( -28
 

 )تتمة( أ( التأمين)

 تحليل الحساسية )تتمة(

 ارة( االكتتاب على النحو التالي:سوف يؤثر على صافي دخل / )خس ،صافي إعادة التأمين ،٪ في نسبة المطالبة2تغيير افتراضي بنسبة ان اي 

 
  الدخل من عمليات التأمين

  م2021 م2020
  )ألف لاير سعودى(

 ٪ 2-تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة   
 الطبي 31,582 (3,444)

 المركبات (67,594) 72,688
 الحوادث العامة  7,598 7,340
 أخرى 26,932 3,846

80,430 (1,482)  

   
  الدخل من عمليات التأمين

  م2021 م2020
  )ألف لاير سعودى(

 ٪ 2لتغيير في نسبة المطالبة بنسبة +تأثير ا  
 الطبي 26,820 (14,677)

 المركبات (81,650) 31,852
 الحوادث العامة  7,114 6,200
 أخرى 26,860 3,604

26,979 (20,856)  

 

 مخاطر إعادة التأمين( ب)

 ن تعرضاتها.في سياق العمل المعتاد، في اتفاقيات مع أطراف أخرى إلعادة تأمي ،تدخل الشركة ،من أجل الحد من التعرض المالي الناشئ عن مطالبات كبيرة

مخاطر االئتمان الناتجة  لتأمين الخاصة بها وتراقب تركيزتقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة ا ،لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار معيدي التأمين
 عن مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية إلعادة التأمين.

 ي:اليتم اختيار معيدي التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة. يمكن تلخيص المعايير على النحو الت

 أو ما يعادلها. BBB( التي ال تقل عن S&Pللتصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل الحد األدنى  -

 سمعة شركات إعادة تأمين معينة. -

 عالقة العمل الحالية أو الماضية مع معيد التأمين. -

من قبل الشركة بشكٍل شامل  ،اً مكنمحيثما كان ذلك  ،إلى األداء التاريخي لُمعّيدي التأمين تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة ،عالوة على ذلك
م، ال يوجد تركيز 2021 وم 2020ديسمبر  31لمجلس إدارة الشركة قبل الموافقة عليها لتبادل أعمال إعادة التأمين. كما في  اً والموافقة على المتطلبات المحددة مسبق

 لتأمين.كبير ألرصدة إعادة ا

المعاد تأمينها بالمبلغ الذي  ونتيجة لذلك تظل الشركة مسئولة عن جزء من المطالبات المعلقة ،ال تتقيد عقود إعادة التأمين من الشركة بالتزاماتها تجاه حاملي الوثائق
 يفشل معيد التأمين في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

 ( مخاطر السوقج)

السوق بين ثالثة أنواع من  لسوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لاداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تجمع مخاطرمخاطر ا
 )مخاطر األسعار(. وأسعار الفائدة في السوق )مخاطر أسعار الفائدة( وأسعار السوق ،المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة(

غ عن التعرضات واالنتهاكات تحدد سياسة مخاطر السوق الخاصة بالشركة تقييم وتحديد ما هي مخاطر السوق بالنسبة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم اإلبال -

 مالءمتها والتغييرات في بيئة المخاطر.إلى لجنة استثمار مجلس إدارة الشركة ولجنة المخاطر. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من 

حتفظ بها ملضمان أن األصول تدعم التزامات حاملي وثائق التأمين المحددة وأن األصول  ،يتم وضع مبادئ توجيهية لتخصيص األصول وهيكل حدود المحفظة -

 لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق والمساهمين والتي تتماشى مع توقعاتهم.
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 اطر )تتمة(إدارة المخ -28

 ( مخاطر السوق )تتمة(ج)

 خفض أسعار الفائدة.حيث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخيارات نقدية ومدفوعات عندما تن ،حدد الشركة معايير التنويع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافيةت -

 ار(.هم إلدارة محفظة السيولة أو لتقليل مخاطر االستثميُسمح فقط بحفظ مشتقات األس ،هناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط )على سبيل المثال -

ً إستراتيجياً تويضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على مستويات متناسبة عند التعرض العام لمخاطر السوق مع رأس المال المتاح. بينما يعطي مجلس اإلدارة  جيها
 ً ات توضح تأثيرات التغيرات في المقام األول مسئولية فريق لجنة االستثمار. يقوم الفريق بإعداد تنبؤفإن وظيفة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي  ،وأهدافا

شركة بمحفظة متنوعة الالمحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار الصحيح لاوراق المالية. تحتفظ 
بما في  ،م والصكوكتتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسه ،مة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلكوعروض مراقبة منتظ

 ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للمستثمرين.

 ومخاطر األسعار األخرى.تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت 

 مخاطر العملة

 مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

ً تتم معامالت الشركة أساس ً باللاير السعودي. تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتتصرف وفق ا األجنبية ليست جوهرية. تلذلك وتعتقد أن مخاطر العمال ا
  

 مخاطر أسعار العموالت

ي معدالت العموالت ف تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدوث تغييرات
ي معدالت العمولة واالستثمار مولة الثابت. إن مخاطر أسعار العمولة محدودة بمراقبة التغيرات فمما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل الع

 في أدوات سعر الصرف العائم.

 عودي(.ليون لاير سم 1,1: م2019مليون لاير سعودي ) 0,91نقطة أساس في عائد الفوائد إلى تغيير في الدخل للسنة بمبلغ  50قد تؤدي الزيادة أو النقصان بمقدار 

 م :2021م و 2020ديسمبر  31في  بتاريخ استحقاقها كمافيما يلي استثمارات الشركة وعموالتها 
 

  أقل من سنة أكثر من سنة المجموع
 عمليات التأمين

 م2020 119,331 - 119,331

 م2021 182,367 - 182,367

    

 عمليات المساهمين   

 م2020 61,050 25,000 86,050

 م2021 - - -

 مخاطر األسعار األخرى

بخالف تلك الناتجة عن مخاطر ) مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لادوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق
ألدوات المالية المماثلة ألداة مالية محددة، أو العوامل التي تؤثر على جميع اأسعار العمولة أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة 

 المتداولة في السوق.

ن بشأن القيمة مليون لاير سعودي( معرضة لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم اليقي 27,3: م 2020مليون لاير سعودي ) 28,7إن استثمارات الشركة البالغة 
ة النشطة للتطورات في مالية المستثمرة. تحد الشركة من هذا النوع من مخاطر السوق من خالل تنويع محفظتها االستثمارية وعن طريق المراقبالمستقبلية لاوراق ال

 األسواق.
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 إدارة المخاطر )تتمة( -28

 ( مخاطر السوق )تتمة(ج)

 مخاطر األسعار األخرى )تتمة(

 ٪ على أسعار اإلستثمارات في السوق سيؤثر على أرباح الشركة  كما يلي:10وانخفاض ب ٪ 10ان تأثير التغير االفتراضي بزيادة قدرها 

  تغير القيمة العادلة التأثير على ربح الشركة
   )ألف لاير سعودي(

 م2020ديسمبر  31 10٪ - / + 2,734 -/+

 م2021ديسمبر  31 10٪ - / + 2880  -/+

   

ة مؤشراً للتأثير فإن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرور ،م. وبناًء على ذلك2021م و 2020ديسمبر  31المحفظة كما في يستند تحليل الحساسية المقدم عن وضع 
 على أصول الشركة من الحركات المستقبلية في قيمة االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة.

 مخاطر االئتمان( د)

النسبة لجميع فئات األدوات دوات المالية في الوفاء بالتزام ما مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بتتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األ
 الي.فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو القيمة الدفترية كما هو موضح في قائمة المركز الم ،المالية التي تحتفظ بها الشركة

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمكونات ذات الصلة في قائمة المركز المالي:يوضح الجدول أدناه 
 

  م2021 م2020

  )ألف لاير سعودى(

 عمليات التأمين -الموجودات   

 نقد وما في حكمه 52,973                 53,559

 صافي ،تأمين مدينة ذمم أقساط تأمين وإعادة 98,415               98,638

 حصة معيدى التأمين من مطالبات تحت التسوية 12,955                 11,908

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 8,498                    8,020

 مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 57,950                 60,076

 االجمالي  230,791               232,201

 

  م2021 م2020

  )ألف لاير سعودى(

 عمليات المساهمين -الموجودات   

 نقد وما في حكمه  -                           14,201

 إستثمارات متاحة للبيع 50,721                 49,259

 مالياالج 50,721                 63,460

 

 تركيز مخاطر االئتمان

ً الئتماني اإلجمالي مهما ايوجد تركيز لمخاطر االئتمان عندما تؤثر التغييرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية ببساطة على مجموع من المخاطر التي يكون تعرضه  ا
ية السعودية. ان ٪( من أنشطة االكتتاب الخاصة بالشركة في المملكة العرب100م: حوالي 2020٪ )100بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة. يتم تنفيذ حوالي 

 طر االئتمان.مخامحفظة األدوات المالية للشركة متنوعة على نطاق واسع ويتم الدخول في المعامالت اإلئتمانية بجدارة وبالتالي يخف التركيز الكبير على 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -28

 )تتمة( ن( مخاطر االئتماد)

 
 التعرض لمخاطر االئتمان

  م2021 م2020 م2021 م2020 م2021 م2020

  مستوى إستثماري مستوى غير إستثماري غير مصنف

  )ألف لاير سعودي(

 االستثمارات       

 المتاحة للبيع - - - - - -

 أدوات مالية مدينة - - 20,000 20,000 - -

 أسهم 11,508 11,177 - - - -

 أخرى 17,209 16,159 - - 1,923 1,923

 ذمم أقساط مدينة وأرصدة إعادة التأمين - - - - - -

 حاملي الوثائق - - - - 99,468 93,309

 مستحق من طرف ذي عالقة - - - - 6,447 1,985

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين - - - - 1,985 5,329

 االجمالي 28,717 27,336 20,000 20,000 109,823 102,546

وراق المالية االستثمارية. يمكن ، تحتفظ الشركة بموجودات سائلة تتكون من النقد والنقد المعادل واأللمطلوبات المالية المذكورة أعالهإلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن ا
 بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.

 ن تتحقق األصول التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام على النحو التالي:من المتوقع أ

  أشهر من تاريخ اإليداع. 6من المتوقع أن تستحق الودائع في غضون 

 .النقدية واألرصدة المصرفية متوفرة عند الطلب 

 على أساس  اً رشه 12إلى  6ابين ويتم تحقيقها بشكل عام خالل حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والمص

 تسوية األرصدة مع معيدي التأمين.

 من المتوقع تسوية المطلوبات التي تستحق خالل أقل من سنة واحدة على النحو التالي:

 يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة على أساس ربع سنوي وفق ً  .لشروط اتفاقيات إعادة التأمين ا

 لمطالبات المستحقة في يجب تسوية جميع مطالبات التأمين ضمن الحدود الزمنية المحددة في هذا الصدد. من المتوقع أن تتم تسوية غالبية إجمالي ا ،حسب الالئحة

بيعة المتأصلة في لخسائر بسبب الطغضون المهل الزمنية المحددة في هذا الصدد مع مراعاة جميع متطلبات التوثيق. يتم بشكل عام تسوية وثائق الممتلكات وا

ً يوم 45غضون   من تاريخ استالم تقرير معدل الخسائر ا

  ريخ نهاية الفترة.أشهر من تا 3-1من المتوقع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى خالل فترة تتراوح من 

  أشهر من االجتماع العام السنوي الذي يتم فيه اعتماد البيانات المالية. 6يتم تسوية توزيع الفائض المستحق الدفع خالل 

 )هـ( المخاطر التشغيلية

ا والبنية التحتية التي جيتتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولو
والسيولة مثل تلك  مخاطر السوق ،ومن عوامل خارجية غير عمليات االئتمان ،شركة داخلياً سواء داخل الشركة أو خارجياً لدى مزودي خدمات الشركةتدعم عمليات ال

ً الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموم  كة.الشرلسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة  ا

دفها االستثماري المتمثل ه ان هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع تحقيق
المسؤولية عناصر  لى عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذهفي تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية ع

 المراقبة في المجاالت التالية:

 متطلبات الفصل المناسب لاعمال بين مختلف المهام واألدوار والمسؤوليات ذ -

 متطلبات التسوية ورصد المعامالت -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية -

 راءاتتوثيق الضوابط واإلج -

 والضوابط واإلجراءات الكافية للتصدي للمخاطر المحددة ،متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها -

 المعايير األخالقية والعملية  -

 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر. -

 عال فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية.تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الف
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 معلومات تكميلية -29

 قائمة المركز المالي

  م2021 م2020

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين االجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين االجمالي

 الموجودات      

 نقـد وما في حكمه  52,973 - 52,973 69,686 75,251  144,937    

 ودائع ألجل 182,367 - 182,367 119,331 -  119,331    

 افيص -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  98,415 - 98,415 98,638 -  98,638      

 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين الغير مكتسبة 34,703 - 34,703 27,393 -  27,393      

 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية  12,955 - 12,955 11,908 -  11,908      

 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها 8,498 - 8,498 8,020 -  8,020        

 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 44,053 - 44,053 31,659 -  31,659      

 مستحق من طرف ذي عالقة 1,985 - 1,985 1,985 -  1,985        

  مستحق من عمليات مساهمين 31,249 - 31,249 - -    -              

 صافي -ممتلكات ومعدات 5,411 - 5,411 5,314 -  5,314        

 أصول غير ملموسة 5,585 - 5,585 4,751 -  4,751        

 صافي –حق استخدام األصل  3,229 - 3,229 5,222 -  5,222        

 إستثمارات متاحة للبيع - 50,721 50,721 - 49,259  49,259      

 مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة أخرى 57,950 4,884 62,834 63,115 4,084  67,199      

 وديعة نظامية - 30,000 30,000 - 30,000  30,000      

 عمولة مستحقة من الوديعة النظامية - 1,871 1,871 - 1,794  1,794        

 إجمالي الموجودات 539,373 87,476 626,849 447,022 160,388 607,410

       

 المطلوبات      

 مطالبات حملة الوثائئق دائنة 20,789 - 20,789 10,142 - 10,142

 نة أخرىمستحقات وأرصدة دائ 17,430 1,525 18,955 23,264 899 24,163

 أرصدة معيدي تأمين دائنة 24,749 - 24,749 16,661 - 16,661

 دخل من عموالت غير مكتسبة 1,261 - 1,261 1,426 - 1,426

 أقساط تأمين غير مكتسبة 301,744 - 301,744 264,469 - 264,469

 إحتياطي أخطار قائمة 35,727 - 35,727 9,516 - 9,516

 ات فنية أخرىياحتياط 1,798 - 1,798 2,482 - 2,482

 مطالبات تحت التسوية 34,605 - 34,605 26,094 - 26,094

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 80,865 - 80,865 68,643 - 68,643

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 12,968 - 12,968 14,006 - 14,006

 التزامات االيجار  2,983 - 2,983 4,974 - 4,974

 مستحق الى عمليات التأمين - 31,249 31,249 - - -

 الفائض من عمليات التأمين 5,991 - 5,991 6,409 - 6,409

 زكاة وضريبة دخل مستحقة - 19,258 19,258 - 11,000 11,000

 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية - 1,871 1,871 - 1,794 1,794

 إجمالي المطلوبات 540,910 53,903 594,813 448,086 13,693 461,779

       

 حقوق المساهمين      

 رأس المال - 141,000 141,000 - 141,000 141,000

 الخسائر المتراكمة  (116,015) (116,015) - (1,431) (1,431)

 احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع - 8,588 8,588 - 7,126 7,126

 إجمالي حقوق المساهمين - 33,573 33,573 - 146,695 146,695

 إعادة قياس احتياطي مزايا نهاية الخدمة للموظفين (1,537) - (1,537) (1,064) - (1,064)
 اجمالي حقوق الملكية (1,537) 33,573 32,036 (1,064) 146,695 145,631

 لكيةمجموع المطلوبات وحقوق الم 539,373 87,476 626,849 447,022 160,388 607,410
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                                        معلومات تكميلية )تتمة( -29

 قائمة الدخل   
  م2120 م2002

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي

 اإليرادات      
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 592,588 - 592,588 515,117 - 515,117

 ناقصاً: أقساط التأمين المسندة      

 داخلية (1,728) - (1,728) (4,096) - (4,096)
 خارجية (72,464) - (72,464) (57,037) - (57,037)

(61,133) - (61,133) (74,192) - (74,192)  
 فائض خسارة أقساط التأمين      

 داخلية (1,736) - (1,736) (2,344) - (2,344)
 خارجية (2,603) - (2,603) (2,180) - (2,180)

(4,524) - (4,524) (4,339) - (4,339)  

 صافي أقساط التأمين المكتتبة 514,057 - 514,057 449,460 - 449,460
 كتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين غير الم (29,965) - (29,965) (4,039) - (4,039)

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 484,092 - 484,092 445,421 - 445,421
 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين  4,698 - 4,698 4,112 - 4,112
 دخل اكتتاب آخر  285 - 285 6,260 - 6,260

 صافي اإليرادات 489,075 - 489,075 455,793 - 455,793

    -   
 ريف االكتتابتكاليف ومصا      

 إجمالي المطالبات المدفوعة 430,130  430,130 382,842 - 382,842
 ناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة (37,488) - (37,488) (38,123) - (38,123)

 صافي المطالبات المدفوعة 392,642 - 392,642 344,719 - 344,719
 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 7,464 - 7,464 (10,120) - (10,120)

 فيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صا 11,744 - 11,744 5,333 - 5,333

 صافي المطالبات المتكبدة 411,850 - 411,850 339,932 - 339,932
 التغيرات في احتياطي فني اخر (684) - (684) 766 - 766

 التغير في  احتياطي عجز االقساط 26,211 - 26,211 7,207 - 7,207
 تكاليف استحواذ وثائق 75,100 - 75,100 30,632 - 30,632
 مصاريف اكتتاب أخرى 422 - 422 5,733 - 5,733

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 512,899 - 512,899 384,270 - 384,270

 الدخل المكتتب صافي (23,824) - (23,824) 71,523 - 71,523
       

 العمليات األخرى )النفقات( / الدخل      

 اإلعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها)مخصص(/ (1,784) - (1,784) 4,354 - 4,354

 مصاريف إدارية وعمومية (80,065) (2,404) (82,469) (73,469) (3,122) (76,591)

 موالت على الودائعدخل الع 1,539 402 1,941 2,138 510 2,648

 دخل االستثمار - 2,004 2,004 - 2,056 2,056

 مصدر دخل آخر 124 - 124 12 - 12

 إجمالي )مصاريف( العمليات األخرى / الدخل (80,186) 2 (80,184) (66,965) (556) (67,521)

       

4,002 (556) 4,558 (104,008) 2 (104,010) 

اة وضريبة الدخل لزكإجمالي الخسارة للسنة قبل ا
 وتوزيع الفائض

 الزكاة المحملة للسنة  - (10,576) (10,576) - (4,463) (4,463)

 للسنة  (/ الدخلالخسارة)صافي  (104,010) (10,574) (114,584) 4,558 (5,019) (461)
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                                        معلومات تكميلية )تتمة( -29

 لشاملقائمة الدخل ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  م2021 م2020

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي

 )العجز( / الفائض المحول الى المساهمين 104,010 (104,010) - (4,102) 4,102 -

 الدخل الصافي المخصص لعمليات المساهمين      

 الخسارة( / للسنة( - (114,584) (114,584) 456 (917) (461)

       

 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين - (114,584) (114,584) 456 (917) (461)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100

 21معدلة  – / ربحية السهم للسنة والمخفضةالخسارة( األساسية ( - (8,13) (8,13) 0,03 (0,07) (0,03)

       

 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(      

 حقةالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات ال      

 لمحددةالخسائر االكتوارية من إلتزامات المنافع ا (473) - (473) (233) - (233)

       

 وات الالحقةالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السن      

 استثمارات متاحة للبيع: -      

 صافي التغير في القيمة العادلة - 1,462 1,462 - 3,153 3,153

       

 لشامل للسنةإجمالي )الخسارة( / الدخل ا (473) (113,122) (113,595) 223 2,236 2,459
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   معلومات تكميلية )تتمة( -29

                                      

 قائمة التدفقات النقدية   

  م2021 م2020

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي

 : تدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةال      

 الدخل للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل )الخسارة(/ صافي - (104,008) (104,008) 456 3,546 4,002

 :التعديالت للبنود غير النقدية      

 استهالك الممتلكات والمعدات 1,783 - 1,783 1,726 - 1,726

 حق استخدام االصل إطفاء 2,011 - 2,011 2,093 - 2,093

 تكلفة تمويل اإليجار 143 - 143 287 - 287

 استهالك األصول غير الملموسة 1039 - 1,039 989 - 989

 التزامات منافع الخدمة للموظفينمخصص  2,184 - 2,184 2,315 - 2,315

 من الديون المشكوك في تحصيلها (اإلعفاءمخصص/ ) 1,784 - 1,784 (4,354) - (4,354)

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  8,944 (104,008) (95,064) 3,512 3,546 7,058

 ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة (1,561) - (1,561) (6,144) - (6,144)

 التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة يحصة معيد (7,310) - (7,310) (6,070) - (6,070)

 التأمين من المطالبات تحت التسوية يحصة معيد (1,047) - (1,047) (2,190) - (2,190)

 االتأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنهي معيدحصة  (478) - (478) (1,423) - (1,423)

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة (12,394) - (12,394) (17,502) - (17,502)

 من أطراف ذات عالقةمستحق  - - - (225) - (225)

 مصروفات مدفوعة مقدماَ وذمم مدينة أخرى 5,165 (877) 4,288 (16,845) 127 (16,718)

 مطالبات حملة الوثائق دائنة 10,647 - 10,647 8,636 - 8,636

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  (37,101) 31,952 (5,149) 13,032 697 13,729

 ة معيدي تأمين دائنةأرصد  8,088 - 8,088 191 - 191

 دخل من عموالت غير مكتسبة (165) - (165) 87 - 87

 أقساط تأمين غير مكتسبة  37,275 - 37,275 10,109 - 10,109

 احتياطي أخطار قائمة 26,211 - 26,211 7,208 - 7,208

 إحتياطيات فنية أخرى    (684) - (684) 766 - 766

 مطالبات تحت التسوية 8,511 - 8,511 (7,930) - (7,930)

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 12,222 - 12,222 6,756 - 6,756

(3,662) 4,370 (8,032) (16,610) (72,933) 56,323  

 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة (3,695) - (3,695) (553) - (553)

 ائقالوث ةملإلى حالمدفوع الفائض  (418) - (418) (29) - (29)

 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة - (2,318) (2,318) - (1,941) (1,941)

 صافى النقد المستخدم  من األنشطة التشغيلية 52,210 (75,251) (23,041) (8,614) 2,429 (6,185)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 ومعداتإضافات ممتلكات  (1,880) - (1,880) (3,442) - (3,442)

 اضافة اصول غير ملموسة (1,873) - (1,873) (732) - (732)

 سداد التزامات اإليجار (2,134) - (2,134) (2435) - (2,435)

 استحقاق / )إيداع( الودائع ألجل (63,036) - (63,036) 19,589 55,663 75,252

 متحصالت من استثمارات متاحة للبيع - - - - 5,000 5,000

       

 النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية صافى 68,923)) - 68,923)) 12,980 60,663 73,643
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   معلومات تكميلية )تتمة( -29

                                      

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(   

  م2021 م2020

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين ينعمليات المساهم اإلجمالي

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      

 انخفاض في الودائع النظامية - - - - - -

 صافي التغيير المستخدم في أنشطة التمويل - - - - - -

 في النقد وما في حكمه صافي التغير (16,713) (75,251) (91,964) 4,366 63,092 67,458

 النقد وما في حكمه في بداية السنة 69,686 75,251 144,937 65,320 12,159 77,479

 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 52,973 - 52,973 69,686 75,251 144,937

 
 أرقام المقارنة  -30

 حالية.تمت إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة بما يتماشى مع تبويب السنة ال

 

  19-تأثير كوفيد  -31

ره السريع في جميع أنحاء النتشا نتيجة"( باعتباره وباًء COVID-19"( تفشي فيروس كورونا )"WHOم ، أعلنت منظمة الصحة العالمية )"2020مارس  11في 
الم خطوات الحتواء انتشار اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالعالم. وقد أثر هذا التفشي على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 

جول في جميع ت الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود ، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر
 أنحاء البالد.

من تعطيل لانشطة االجتماعية  بوما يترتعلى عمليات الشركة(  وتاثيرهعاون الخليجي واألقاليم األخرى )في دول مجلس الت Covid-19استجابة النتشار فيروس 
 باقية لضمان:ستواالقتصادية في تلك األسواق ، قامت إدارة الشركة بتقييم استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائية واال

 المجتمع األوسع الذي تعمل فيهصحة وسالمة موظفيها و. 
 بشكل سليمالها في جميع أنحاء المملكة استمرارية أعم. 

حتماالت الحدوث مدعومة بأحكام مهمة في مجال األعمال الطبية والسيارات. كما هو الحال مع أي تقدير ، فإن التوقعات وا Covid-19التأثير الرئيسي لوباء  ظهر
 طة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة.وتطور سريع للوضع والشكوك المحي

الشركة وتوقعاتها. عالوة ب تعتقد إدارة الشركة أن أي تدابير إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي على منتجات التأمين الخاصة
لمتوقع أن تغير تأثير اراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من على ذلك ، تواصل الشركة م

 م أو بعد ذلك.2022الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

 م.2021ديسمبر  31تائج الشركة المبلغ عنها للسنة المنتهية في لم يكن لها أي آثار جوهرية على ن 19-ومع ذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد 

 
 احداث الحقة -32

 (.23بتاريخ الحق للقوائم المالية تم االنتهاء من اصدار اسهم حقوق االولوية الخاصة بزيادة راس المال )ايضاح 

 
 إعتماد القوائم المالية  -33

 .هـ1443شعبان  26الموافق  م2022مارس  29اريخ إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بت




