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 ـةيالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم هي "( الشركة")شركة األهلي للتكافل 

 . وفيما يلي عنوان الشركة المسجل:(م2007أغسطس  4الموافق )هـ 1428رجب  21تاريخ ب 4030171573

 

 48510ص. ب 

 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان

 21582جدة 

 المملكة العربية السعودية

 

اري تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة نشاطها التج

 م.2007أغسطس  18بتاريخ  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 
  

 داإلعداس اأس .2

 والقياس اإلعدادأساس أ( 

ً تم إعداد القوائم المالية  الصدارات األخرى المعتمدة من واالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 .العربية السعودية()المشار اليها المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة  سبين القانونيين.ادية للمحوقبل الهيئة السع

الصادرة من مؤسسة  التعليماتالمحاسبية المتبعة لحساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بناءا على  سياستهاقامت الشركة بتحديث 

ايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية عركات التأمين في المملكة العربية السعودية. وفقا للمشل م2019يوليو  23النقد العربي السعودي في 

ضريبة بتعديل اثر ذلك بأثر رجعي لتتوافق مع المعيار المحاسبي البناًء على ذلك قامت الشركة بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة والسعودية. 

 .( السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء8الدولي رقم )

ً القوائم المالية  اديتم إعد يتم عرض قائمة المركز اللمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة.  وفقا

والعائد المستحق , النظامية، والوديعة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية، باستخدام تصنيف متداول وغير المتداولالمالي للشركة 

االحتياطيات الفنية ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة ، والمطالبات القائمة، وللموظفين نهاية الخدمة ومكافأة المتعلق بهذه الوديعة

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم لوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األن جميع الموجودات والمطفإلعمليات التأمين، 
 

لـ "عمليات التأمين" و مستقلة (، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية ية"وائح التنفيذالل")وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 

يات إلى عمليات التأمين أو عملبوضوح العائدة والمصروفات ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وبالتالي"عمليات المساهمين". 

بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات  قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم 30إن اإليضاح )في الحسابات المعنية. المساهمين 

 .مستقلالنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 

من قبل  ةمعدل ييير الدولية للتقرير المالي، كما هاوفقا للمع م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في و كما في تم اعداد القوائم المالية للشركة

و لجنة "ضرائب الدخل"  12)فيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي  الزكاة وضريبة الدخل للمحاسبة عنمؤسسة النقد العربي السعودي 

 .علق بالزكاة وضريبة الدخل("الرسوم" فيما يت 21تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 عملة التشغيل والعرضب( 

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم 

 يذكر خالف ذلك. 
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 أساس اإلعداد )تتمة( .2

 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ج( 
 

وفقأً لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة إجراء بعض االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  للشركة يتطلب إعداد القوائم المالية

 على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 . مستقبلياضات واألحكام على أساس مستمر. يتم إدراج فروقات التقديرات بعد مراجعتها بأثر تتم مراجعة التقديرات واالفتر

مبينة ان المعلومات حول االحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي لها تاثير جوهري على المبالغ المدرجة في هذة القوائم المالية 

 ادناه:

 مةمخصص المطالبات القائ

مطالبة بممارسة االجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند  إن اإلدارة

هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطوي على درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية 

ت اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها بناءاً على خبرتها السابقة في محفظة عن تقديرا

لى التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من محكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. وتقوم اإلدارة ع

، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. وأي فرق بين المخصصات في المتكبدةربع سنوي بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات  أساس

للسنة. كما يتم التحقق من مخصص الدخل تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة التالية يتم إدراجه في قائمة 

 ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري المستقل. 31مة، كما في المطالبات القائ
 

 إحتياطي عجز األقساط

للجزء يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند الى نسبة الخسارة المتوقعة 

التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ويأخذ الخبير اإلكتواري بعين اإلعتبار الساري المفعول من مخاطر وثائق 

 عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل .
 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

وعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة إذا كان هناك دليل موض

رات المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤش

 على وجود انخفاض في قيمة اإلشتراكات المدينة.

 

 مبدأ االستمرارية

اً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. أعدت إدارة الشركة تقييم

د عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك على القدرة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعدا

 س مبدأ استمرار الشركة في مزاولة اعمالها.القوائم المالية على أسا
 

 القيم العادلة لألدوات المالية

يم العادلة القيمة العادلة لألدوات المالية يتم تداولها عبر السوق النشط في تاريخ التقرير يعتمد على السعر المتداول في السوق. عندما تكون الق

المركز المالي التستطيع أن تستمد من السوق النشط  ويتم تحديدها باستخدام تقنيات مختلفة للموجودات والمطلوبات المالية مسجلة في قائمة 

كانت للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية. مدخالت هذه الطرق تستمد من بيانات السوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة ، أما اذا 

 ن القيم العادلة.غير موجودة ، وقد يتطلب تقدير اإلدارة لتكوي
  

 االعمار االنتاجية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

د تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية لألثاث والتجهيزات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات بع

بيعي. وتقوم اإلدارة سنوياً بفحص القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلف الط

 مبلغ االستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 السياسات المحاسبية الهامة . 3

في اعداد القوائم المالية  اتباعة ما تم مع متماثلةالسياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في اعداد هذه القوائم المالية ان 

 :باستثناء ما يلي، م2018ديسمبر  31نتهية في مالسنوية للسنة ال

 الشركةالمطبقة من قبل المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لية لمعايير الدوالجنة تفسيرات وتفاسير ي المعايير الدولية للتقرير المال (أ
 

والتي  لمحاسبةالدولية لمعايير الالتي صدرت عن مجلس الحالية المعايير على  مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة و فيما يلي

 : وحسب التطبيق م2019أصبحت سارية المفعول ابتداًء من ا يناير 
 

 

 الـبـيـان  المعيار/ التعديالت

 عقود االيجار  (16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 عدم التأكد المحيطة بمعالجة ضريبة الدخل  ( 23) للتقرير المالي ار الدولييتفسير المع

 في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الحصص طويلة األجل  (28معيار المحاسبة الدولي )

 تعديالت خطة الموظفين، تقليصها، تسويتها  (19المحاسبة الدولي )معيار 

( 11و 3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (13و 12ومعيار المحاسبة الدولي )

 

 م 2017-م  2015 التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي

 
 

 القوائم المالية. هعلى الشركة لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير التي تنطبق 

 

 عقود االيجار – 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

( محل معيار المحاسبة 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ) عقود االيجار ، 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

( "فيما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير 4( "عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )17الدولي )

الحوافز"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  –شغيلي ( "عقود اإليجار الت15لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )

( "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يعدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود 27)

 وجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي. اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بم

 

 . م2019وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد يناير  م2016( في ديسمبر 16)صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

( المبادىء لالعتراف بعقود االيجار والقياس والعرض واالفصاح عنها كعقود ايجار 16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

لحساب جميع عقود اإليجار وفقًا لنموذج واحد في الميزانية مماثل للمحاسبة المتعلقة باإليجار التمويلي بموجب وايجارات تمويلية تشغيلية 

. يتضمن المعيار استثنائين لالعتراف بعقود االيجار، األصول ذات القيمة المنخفضة )مثل أجهزة الكمبيوتر 17يار المحاسبة الدولي مع

بتاريخ بدء عقد االيجار، سوف يعترف المستأجر بااللتزام  شهًرا أو أقل(. 12الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل )مثل عقود اإليجار لمدة 

يتمثل في حق استخدام األصل االساسي خالل مدة التأجير )حق استخدام األصل(. يتوجب عات عقد االيجار )التزام عقد االيجار( واصل لعمل دف

ومصاريف االستهالك على حق  بشكل منفصلعلى التزامات عقود االيجار على المستأجرين ، االعتراف بمصاريف العموالت الخاصة 

  استخدام االصل.

 

كونه ال يوجد لدى الشركة عقود ايجار  16هنالك تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية لم يكن 

 .طويلة األجل
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 3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

 التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخلب( 

م نتيجة إلصدار تعليمات جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي 2019ديسمبر  31المنتهية في  كما ذكر أعاله، تم تغيير أساس العرض للسنة

م. تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية سابقا حسب تعميم مؤسسة النقد العربي 2019يوليو  23بتاريخ 

يوليو  23بناًء على التعليمات الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ م. 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519السعودي رقم 

، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. تم معالجة التغيّر في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وتم م2019

 31نتج عن هذا التغيّر انخفاض في الدخل المسجل للشركة للسنة المنتهية في  ب( للقوائم المالية. - 3االفصاح عن اثر التغييرات في )االيضاح 

قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات في حقوق الملكية ألف لاير سعودي. لم يكن لهذا التغيّر أي تأثيرعلى 4,963م بمبلغ 2018ديسمبر 

 م.2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يبة الدخلضر -السياسة المحاسبية 

ان مصروف ضريبة الدخل للسنة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية، بناًء على معدل ضريبة الدخل السائد 

لدى الدولة، مع التعديل بالتغيّرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي نتجت عن الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غير 

 المستخدمة.

لتي تحقق يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس نظام الضريبة الحالي أو االنظمة الجديدة في نهاية فترة إعداد التقريرالمالي في البلدان ا

حاالت التي تخضع فيها الشركة دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم وضع الشركة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بال

 فيها الشركة لألنظمة الضريبية. تقوم الشركة بتكوين مخصصات متوقعة حسب الحاجة لمواجهة المبالغ التي قد تطالب بها الهيئات الضريبية.

ب الدخل على تسجل الفروقات الناشئة عن الربوط الضريبية النهائية في السنة التي يتم فيها اإلنتهاء من هذه الربوط. إن مصاريف أو ضرائ

ق السنة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية بناًء على معدل ضريبة الدخل السائد، ويتم تعديل المصروف بالفرو

 الناتجة عن الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة من الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.

 

 عدم التأكد المحيطة بمعالجة ضريبة الدخل -الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  23التفسير 

 ،12ؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي ت الدخل التي ضريبة ةمعالجفي حاالت عدم التيقن بشأن الدخل  يبةيتناول التفسير محاسبة ضر

، وال تشمل على وجه التحديد  12نطاق معيار المحاسبة الدولي  الخارجة عنعلى الضرائب أو الرسوم  التفسير نطبقيال  ضرائب الدخل.

 ما يلي: بالتحديد التفسير متطلبات متعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة. يتناول

 ة بشكل منفصل.نظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدت المنشأةما إذا كانت  •

 حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب. االفتراضات التي تضعها الشركة •

والضريبة القابلة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة  المنشأةد كيف تحد •

 .لالسترداد غير المستخدمة ومعدالت الضريبة

 .تغييرات في الحقائق والظروفلل المنشأةنظر يف تك •

أو أكثر من المعالجات الضريبية  حالةتحديد ما إذا كان يجب النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع  المنشأةعلى  يتعين

 يقن.تحالة عدم ال فيبشكل أفضل ان يحل غير المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع 

 

ةضريبة الدخل المؤجل  

ألغراض  للموجودات والمطلوباتالمؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية  اتضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق احتسابيتم 

على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم  المحتسبةمبلغ الضريبة المؤجلة  يعتمدالمستخدمة ألغراض الضريبة.  تلكالتقارير المالية و

أصل الضريبة ب اإلعترافباستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم  للموجودات والمطلوباتالدفترية 

. يتم تخفيض يكون هناك ضريبة قابلة لالستردادو ، خاضعة للضريبة في المستقبلالمؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح 

 .الضريبية ذات الصلة االستفادة من المنافعأصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ب( التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات  والمطلوباتبالموجودات ال يتم االعتراف 

 .القريبالفروق في المستقبل  يتم عكساألجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال 

تتعلق أرصدة الضريبة  لذلك وعندماقانونًا  قابل للتنفيذعندما يكون هناك حق بالصافي المؤجلة  موجودات ومطلوبات الضريبة عرضيتم 

حق قابل للتنفيذ قانونا  للمنشأهعندما يكون  الحالية بالصافي ات الضريبيةوالمطلوب عرض الموجوداتالسلطة الضريبية. يتم بنفس المؤجلة 

 .الوقت ذاتهوتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في  ذلكل

معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في ال منها بالبنود ما يتعلق باستثناءالحالية والمؤجلة في قائمة الدخل،  بالضريبةيتم االعتراف 

 لضريبة أيًضا.اب االعترافحقوق الملكية. في هذه الحالة ، يتم 

 الزكاة

تم المحاسبة تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل الزكاة في قائمة الدخل وال يتم المحاسبة عن الزكاة كما ي

 عن ضريبة الدخل ولذلك ال يتم تسجيل ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة.

 التأثير على قائمة الدخل 

ب( له األثر كالتالي على البنود الخاصة بقائمة الدخل  - 3في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو موضح في االيضاح التغيّر 

 وقائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية:

 :م2018ديسمبر  31كما في نهاية سنة 

 
ديسمبر  31كمافي 

 م2018

 
 

 أثر التعديل

اإلفصاح عنه سابقاً كما تم 
كما في وللسنة المنتهية في 

 حساب القائمة المالية المتأثرة م2018ديسمبر  31

 زكاة قائمة الدخل - (5,699) (5,699)

706 706 - 
 قائمة الدخل

ضريبة الدخل 
 مستردةال

 قائمة الدخل 10,421 (4,963) 5,458
صافي الدخل للسنة 

 العائد للمساهمين

 قائمة الدخل 0.63 (0.30) 0.33
للسنة  ربحية السهم

)بالريال السعودي 
 للسهم(

 
- 

 
(5,699) 5,669 

قائمة التغيرات في 
 زكاة حقوق الملكية

 
- 

 
(664) 664 

قائمة التغيرات في 
 حقوق الملكية

محمل على ال
 ضريبة الدخل

 
 
 
- 

1,370 (1,370) 
قائمة التغيرات في 

 حقوق الملكية

ضريبة دخل 
 مستردة من الهيئة

العامة للزكاة 
والدخل عن 
 سنوات سابقة

 
 
 

5,482 (4,963) 

 
 
 

10,445 

 
قائمة الدخل الشامل 
وقائمة التغيرات في 

 حقوق الملكية

 
 

مجموع الدخل الشامل 
 االخر للسنة

 

يتم االعتراف بالموجودات إن أثر تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بالضريبة المؤجلة ليس له أثر جوهري على القوائم المالية ، ولذلك لم 
 .والمطلوبات الضريبة المؤجلة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذج( 

المعايير والتفسيرات الصادرة فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتضم القائمة 

 والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافذة.

 الـبـيـان المعيار/ التفسير

نافذة من الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التاريخ التالي

 أنظر أدناه الماليةاألدوات  (9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م2020يناير  1 العمل التجاري تعريف (3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م2020يناير  1 موادتعريف ال (8( و )1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي )

 م2022يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 عقود التأمين –( 17للتقرير المالي ) المعيار الدولي 

 نظرة عامة

ويحل محل المعيار الدولي  عقود التأمين نم . يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح ع2017هذا المعيار في مايو  صدر

 عقود التأمين. - 4لتقارير المالية ل

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

ً  تقوم  :التالية عن عقود التأمين العناصرفصل  المعيار عقود تأمين. يتطلبباصدار  المنشأة ايضا

 ، محددةير الفي حال تحقق بعض المعايالمشتقات المضمنة ،  .1

 ، و مميزةال عناصر االستثمار .2

 وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.أي  .3

المالية  المعيار الدولي للتقاريرو (9)بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية  العناصرساب هذه تحايجب 

(15).) 

 القياس

للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض سمح يالذي ( 4)متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  النقيض منعلى و

 نماذج القياس المختلفة التالية: (17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )2015القياس القائمة قبل شهر يناير 

 " التالية:التأسيسيةالفئات النموذج العام على " يستند

 :تتكون من، والتي الواجب تحقيقها التدفقات النقدية أ(

 لتدفقات النقدية المستقبلية،المحتملة لمرجحة التقديرات ال •

 )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ، و الوقتية للمالعكس القيمة ي الذي تعديلال •

 .لمخاطر غير الماليةبا المتعلقة تعديل المخاطر •

 

 هدراجة حالما تقوم المنشأإويتم  ،لمجموعة من عقود التأمين المتحققالتعاقدية الربح غير  اتيمثل هامش الخدم :هامش الخدمة التعاقدية  (ب

التدفقات النقدية  عجز في؛ يتم تسجيل أي  بالسالب في بداية العقدالتعاقدية  اتالخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدم بتقديم

، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من  تقرير مالي الحق. في نهاية كل فترة بداية العقد ضمن قائمة الدخل التي يجب استيفاؤها في

 :لتشمل كل منعقود التأمين 

المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية  •

 .عقود التأمين في ذك التاريخ

 .كتذفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسة  •

 بالسالبأن يكون  لكن ال يمكن بالخدمات المستقبلية التي تتعلقفي التدفقات النقدية  بحسب التغيرات الحقًاالتعاقدية  اتهامش الخدميتم تعديل 

تأثير  انالمتبقية في الربح أو الخسارة.  التعاقدية اتهامش الخدمالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن وبالتالي يتم ادراج 

 اختيار السياسة المحاسبية. على اً بناء إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر ، والذي يحدد تم قيدةسي التغييرات في معدالت الخصم
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ج( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(

 )تتمة( عقود التأمين –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 عملمشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا ب "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم بمزايا لقياس العقود  هي طريقة الزاميةالرسوم المتغيرة  طريقة

 اتهامش الخدم تعديل لهذه العقود ، يتم بالنسبة الحقًا. ايتم إعادة تقييمه الالعقد و في بدايةهذه المعايير  يحققما إذا كان العقد  لمعرفةهذا التقييم 

 :اضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل التعاقدية

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. •

 .التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية •

المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل توزيع األقساط بطريقة ضافة إلى ذلك ، يُسمح إ

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

يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من اجل التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. 

لية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقب

 أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.ان التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة 

 تاريخ السريان

م، واستلم مالحظات عن 2019خالل شهر يونيو  (17)ة المعيار الدولي للتقارير المالي لمسودةأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت 

ت مجموعة من األطراف المعنية. يقوم حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها. وفيما يتعلق بأي تعديال

ي بإجراءاته العادية إلصدار المعيار. إن تاريخ دخول (، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدول17مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية )

( في المعيار الدولي للتقارير المالية 9( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية )17المعيار الدولي للتقارير المالية )

"اإليرادات من العقود مع ( 15من المعيار الدولي للتقارير المالية ) م، يسمح للتطبيق المبكر في حال تطبيق كل2021يناير  1( حالياً هو 4)

 .( " األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخولة حيز التنفيذ9العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية )

 التحول

ً كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير  اال انه في حالبأثر رجعي.  المعيار تطبيق يجب يجب على  ، مجد عمليا

 القيمة العادلة.طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة ار إما يختاعندئذ  المنشأة

 العرض واالفصاح

تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة الى المعيار الجديد  يؤديتتوقع الشركة أن 

 التعديالت على العرض واإلفصاحات. معالتقديرية ، 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ج( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(

 )تتمة( عقود التأمين –( 17 المعيار الدولي للتقرير المالي )

 التأثير

تاريخ نشر هذه القوائم المالية ، لم يتم تقييم األثر المالي كما في  (.17)المالية  للتقاريرالدولي  يارالمع تنفيذ تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق

 الرئيسية وتأثيرها على النحو التالي:لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة. قامت الشركة بتحليل الثغرات والفجوات 

 منطقة التأثير ملخص التأثير

الشركة بصدد تنفيذ عملية تقييم األثر المالي من أجل تقييم األثر المالي لتنفيذ المعايير 

 .. لم يتم توثيق النتائج بعد(17)الدولية إلعداد التقارير المالية 
 تأثير مالي

الحياة قد تغيرت تماًما بموجب  تأمين قياس منتجات طريقةتعتقد الشركة أنه نظًرا ألن 

معتدل إلى  من ، سيكون هناك تأثير (17)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

عناصر  ستتطلبلتنفيذ نماذج القياس المعمول بها.  البياناتعلى متطلبات  جوهري

 :الحتساب اتبيانات إضافية للمنتجات المرتبطة بالوحد

 امش الخدمة التعاقديةهو• 

 التدفقات النقدية المستقبلية• 

 تحديد العقد الشاق• 

 تعديل المخاطر• 

 وحدات التغطية• 

 مستوى التجميع• 

 تخصيص النفقات الخ• 

ومع ذلك ، تعتقد الشركة أن تأثير البيانات على منتجات المجموعة ليس من المرجح 

طريقة توزيع ) ةالمبسط للطريقةأن يكون كبيًرا حيث تم تقييم المنتج ليتم قياسه وفقًا 

الشركة بموجب  التي تتبعها الطريقة الحالية(. وهو أكثر أو أقل إلى قسط التأمين

 .(4)قارير المالية المعيار الدولي إلعداد الت

 تأثير البيانات

المعلومات بمساعدة  نظام تكنولوجيا تقييم متطلبات الشركة بصدد االنتهاء منإن 

مستشارها المعين. يتم توثيق متطلبات النظام لتزويد أحد موردي تكنولوجيا المعلومات 

بتوفير الحلول االكتوارية والمالية إلدارة التغيير المطلوب بموجب المعيار الدولي 

 .(17)إلعداد التقارير المالية 

 تكنولوجيا المعلومات نظام تأثير

في العملية بالنسبة  جوهريةيخضع تأثير العملية للتقييم ، ومن المتوقع حدوث تغييرات 

 للمنتج الحياة فيما يتعلق بالتقييمات االكتوارية والعمليات المحاسبية واإلفصاحات.
 تأثير العمليات

 إعادة التأمين التي تحتفظ بها على ترتيبات اتم إجراؤهيلتقييم األولي الذي ا بناًءعلى

الشركة ، فإن عقود إعادة التأمين المبرمة ألعمال المجموعة هي فقط المؤهلة 

 قسط التأمين(. توزيع طريقة) ةالمبسط الطريقةللقياس على 

 اعادة التأمين ترتيباتالتأثير على 

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتعديل سياساتها الحالية وإدارة التحديثات في 

 .17الداخلية وفقًا لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم إطار الرقابة 
 بنطاق العملالتأثير على السياسات والتحكم 

 

 .قامت الشركة بالبدء بعملية التطبيق ، حيث انشأت فريق لتطبيق المشروع وذلك باشراف لجنة توجيهية
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 صادرة غير مفعلة )تتمة(ج( معايير 

 األدوات المالية – (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 باألدوات المالية: التي تتعلقالمعيار الجديد البنود التالية  يعالج. (39)معيار المحاسبة الدولي  ليحل محل م2014يوليو  24هذا المعيار في  نُشر

 التصنيف والقياس

أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ،منهًجا واحدًا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة (9)يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

ً أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة  ،اآلخر  :في حال استيفاء اآلتي معا

 ، وتحصيل تدفقات نقدية تعاقديةبألصل لاالحتفاظ  الغرض منه هونموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1

فائدة على أصل المبلغ المبلغ  ألصل مدفوعات تعتبر فقطالتي وفي تواريخ محددة تدفقات نقدية التعاقدية لألصل المالي  ينتج عن الشروط .2

 .القائم

والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند المكاسب قاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير يُ 

 الشرطين التاليين: تحققالبيع ، في حالة 

 جودات المالية ، ووبيع المو التدفقات النقدية التعاقدية كل من تحصيل الغرض منهنموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1

ً الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات  .2  .القائمالمبلغ  أصل فائدة على ألصل المبلغ وتعتبر أيضا

 األوليعند االعتراف وهذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك  تحقق شروطالتي ال  الموجودات الماليةيتم قياس 

سيعمل على استبعاد أو ذلك في حال ان القيام ببالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تصنيف األصل المالي، يمكن للمنشأة استخدام خيار 

 .تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري

االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات  أيًضا للمنشأة، يمكن  التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية 

توزيعات األرباح عرض يتم بينما )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ،  ضمن الدخل الشامل اآلخرالالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات 

 الربح أو الخسارة. قائمة في

التغير في القيمة العادلة لاللتزام  يتم ادراج مبلغبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،  المحددةالمالية  للمطلوباتإضافة إلى ذلك ، بالنسبة 

التغيرات في مخاطر االئتمان  اال اذا كان ادراج تأثيرفي الدخل الشامل اآلخر ،  لذلك االلتزامإلى التغيرات في مخاطر االئتمان  العائدالمالي 

 الربح أو الخسارة. قائمة في محاسبيعدم تطابق  يؤدي الى حالةامل اآلخر الخاصة بااللتزام في الدخل الش

 في القيمة النخفاضا

معيار وفقاً ل كما لو تم استخدامهاخسائر االئتمان المتوقعة ،  (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وفقاً لالقيمة  في نخفاضاليعكس نموذج ا

حدث ائتماني  حصولمن الضروري  ليس، (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لمنهج. وفقًا متكبدة ( كخسائر ائتمان39)المحاسبة الدولي 

ساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحبإخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة  ادراجقبل 

 لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. مالي تقرير كل فترة المتوقعة في تاريختحديث مبلغ خسائر االئتمان 

 محاسبة التحوط

 على تأسيس المتطلبات تعملمع إدارة المخاطر.  لتتماشى بشكل اقربمتطلبات جديدة لمحاسبة التحوط  (9)يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوطقائم على أساس نهج م

تحوطات الكلية للقيمة ال" بـالفائدة )يشار إليها  سعراستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر مع محاسبة التحوط  كاملتنطبق التعديالت على 

. (39)الدولي  ةفي معيار المحاسب كما وط حاليًاطبيق متطلبات محاسبة التحبت، قد تستمر المنشأة  فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلةالعادلة"(. 

ً  يعالج مجلس معايير المحاسبة الدولي نظراً لكونكبير  بشكلهذا االستثناء  استخدامتم   محاسبة التحوط كمشروع منفصل. حاليا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ج( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(

 األدوات المالية )تتمة( –( 9للتقارير المالية )المعيار الدولي 

 السريانتاريخ 

عقود " (4)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  اال أن.م2018يناير  1هو  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  سريانكان تاريخ 

في  تالتي صدر "عقود التأمين" (4)مع المعيار الدولي للتقارير المالية  "الماليةاألدوات " (9): تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "التأمين

بعض للتخفيف من  (4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ضمن نطاق تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ، م2016سبتمبر  12

الصادر عن مجلس  "عقود التأمين" (17الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية دخل يقبل أن  (9)آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 :معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما

 حتى: (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية لتطبيق إعفاء مؤقت  .1

 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد، أو .أ

)يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد اإلعفاء  أو بعد هذا التاريخ. م2021يناير  1التي تبدأ في  التقرير المالي السنويفترات  .ب

في المعيار الدولي للتقارير المالية  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية ( و17لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية ) المؤقت

هذا الخيار متاح ان المالية خالل فترة التأجيل.  تتعلق بالموجودات الماليةفصاحات اضافية هناك حاجة ال. م2022يناير  1( الى 4)

 سابقًا، أو (9)بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  بشكل دائمالتي ترتبط أنشطتها  للمنشآتفقط 

بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية  يتم استبعاد تأثيرات،  محددة، ولكن بالنسبة لموجودات مالية  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق .2

توجد حاجة إلفصاحات  االنتقالية او المرحلية للتطبيق. خالل الفترة الربح أو الخسارةالتأمين الجديد من  عقودمعيار  تطبيققبل  تظهرالتي 

 .إضافية

 م على:2017يناير  1مفصل في بداية قامت الشركة بتنفيذ تقييم 

 عناصر)بما في ذلك  (4)نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  ضمنالشركة الناشئة عن العقود  لمطلوباتمقارنة القيمة الدفترية  .1

 مطلوباتها، والقيمة الدفترية لجميع مع مجموعة عقود التأمين( التي ال ترتبط ب الضمنيةالودائع أو المشتقات 

هذه  استناداً الى. مطلوباتهاالقيمة الدفترية لجميع مع مجموع بالتأمين  ترتبط التي لشركةلالقيمة الدفترية  مجموع مطلوبات قارنةم .2

المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيقأنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل  تحديد الشركة استطاعتالتقييمات ، 

خالل فترة التأجيل  والتي تتعلق بالموجودات المالية اإلفصاحات المطلوبة إن. حيز التنفيذ معيار عقود التأمين الجديد دخول حتى (9)

 المالية للشركة. ضمن القوائم يتم ادراجها

 تقييم التأثير

: م2018) سعودي مليون لاير 54 بمبلغالتأمين  بعقود تعلقوموجودات ت مالية الشركة إجمالي موجودات لدى،  م2019ديسمبر  31كما في 

ً ( ، على التوالي. لاير سعودي مليون 44: م2018) سعودي مليون لاير 23 مبلغ( ولاير سعودي مليون 112  المالية الموجودات تمثل،  حاليا

مليون  54المدينة األخرى البالغة من النقد وما في حكمه وبعض الذمم والتي تتكون  المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة  بصفة أساسية االستثمارات

القيمة العادلة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  مبلغمليون لاير سعودي(.  112: م2018لاير سعودي )

المالية األخرى  موجوداتالمليون لاير سعودي(. تتكون  647: م2018مليون لاير سعودي ) 672 م،2019ديسمبر  31الدخل كما في  قائمة

الموجودات مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف  287: م2018مليون لاير سعودي ) 317 بمبلغمن استثمارات متاحة للبيع 

الدين والطبيعة  بأدوات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق الموجوداتالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر لهذه المالية ب

الدين تستوفي  أدوات. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت حقوق الملكيةاالستراتيجية لالستثمارات في 

 صناديقال. االستثمار في (9)كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي اختبار 

من خالل قائمة الدخل بموجب المعيار  سيتم تصنيفها الى استثمارات مالية بالقيمة العادلة تحت االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة المصنفة

االيضاح في  مذكورة حفظة الشركة المدينة. التعرض لمخاطر االئتمان ، تركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لم(9)الدولي للتقارير المالية 

 .(5) رقم

ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى م. يستند م2018و  م2019ديسمبر  31في  كما مخاطر ائتمانية منخفضة ذاتموجودات مالية  لدى الشركة

تاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من . يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات الم(9)عال من المعيار الدولي للتقارير المالية 

التحليالت التفصيلية. أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير عند تطبيق 

ً أن يكون تأثير ذلك  : ومع ذلك ، ال يتوقع(9)متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية . في الوقت الحالي ، ال يمكن جوهريا

 تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 حكمه وما في النقد

 . البنوك لدى واألرصدة النقد في الصندوق من حكمه وما في يتكون النقد

 اإلشتراكات المستحقة 

راجعة يتم إدراج اإلشتراكات المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض. يتم م

لى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. القيمة الدفترية للذمم لفحص انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إ

. يتم إلغاء اإلعتراف باإلشتراكات المستحقة عند استيفاء معايير الغاء األعتراف الدخليتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة في قائمة 

 باألصول المالية.

 اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية 
 

النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، ذمم مدينة معيدي التأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات، األصول المالية تتمثل في 

رى. إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع ، المستحق من عمليات التأمين و الموجودات األخ

في المطالبات القائمة، أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين، مستحق الى جهات ذات عالقة ، مستحق لعميات  اإللتزامات المالية تتمثل

 المساهمين والمطلوبات األخرى.

 تاريخ االعتراف

لتاريخ الذي تلتزم فيه يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي ا

تلك الشركة بشراء أو بيع الموجودات. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 اليةاإلعتراف و القياس لألدوات الم

ات المالية يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدو

خل، أي تكاليف إضافية مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد

تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات المالية 

 ً دات،اإلستثمارات المتاحة ي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحئلإلعتراف المبد وخصائصها. الحاقا

 للبيع واإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تظهر بالقيمة العادلة.

 الغاء اإلعتراف

 الموجودات المالية

مماثلة من الموجودات المالية( يتم الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة 

 في حالة:
 

 انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات.  •
 

ي أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها تعهدت بالتزام دفع التدفقات النقدية الت •

إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تنازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير 

الموجودات، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها تنازلت عن السيطرة عن 

 الموجودات.
 

ا في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أبرمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بتقييم ما وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقه

إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم تسجيلها في حدود استمرار الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال 

زل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنا

ق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المشاركة الذي يأخذ شكل عنها وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقو

 ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 :السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( ج( فيما يلى أهم
 

 المطلوبات المالية

 أو الغاؤه أو انتهائه.المبرم لطرف آخر او تم االلتزام  في حال تحويليتم الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية 
 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات
 

 تعود مخاطر التي العقود ببعض المحتفظ بها لتغطية االلتزامات المرتبطة بالوحدات المتعلقة الموجودات بالوحدات المرتبطة تمثل اإلستثمارات

 الفوري، للتداول األجل قابلة قصيرة مرابحة صناديق في إستثمارات العقد، وتمثل هذه اإلستثمارات على حامل أساس بشكل فيها اإلستثمار

 ً  القيمة تحديد يتم العادلة. يتم تحويل األرباح غير المحققة لإللتزامات على عقد اإلستثمار. بالقيمة حقًاال قياسها ويعاد بالتكلفة وتسجل مبدئيا

 على اإلستثمارات تكلفة تحتسب اإلستثمار من جزء بيع حالة الصندوق. في مدير قبل من المعلنة األصل بالرجوع إلى صافي قيمة العادلة

 المرجح. أساس المتوسط
 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات   
  

خاصة لعمليات المساهمين وكذلك اإلستثمارات الخاصة بعمليات  إختيارية محفظة إإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في تمثل

إلى  سوق سعر طريقة بإستخدام في قائمة الدخلاإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة  تقييم يتم . التأمين في صناديق اإلستثمار

 في الناتجة المحققة وغير المحققة والخسائر المكاسب تسجيل يتم الدفترية. قيمتها من بدالً  موجوداتها قيمة المحفظة صافي تعكس سوق حيث

 المرجح. المتوسط أساس على ثماراتتكلفة اإلست إحتساب يتم المقتناة اإلستثمارات من جزء بيع حالة وفي على التوالي،الدخل  قائمة
 

  إستثمارات متاحة للبيع

ناة حتى تاريخ يتم قياس وتصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع ، بعد إقتنائها بالقيمة العادلة ، اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات غير المقت

غيرات في قيمتها اإلستحقاق أو ألغراض المتاجرة ، بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ، تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن الت

لحين التوقف عن إثباتها أو إنخفاض قيمتها ، وعندئذ يتم إدراج الربح أو الخسارة  للمساهميين الشامل الدخلالعادلة مباشرة ضمن قائمة 

م إظهار اإلستثمارات يت والذي يتم ادراجة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة. المتراكمة المدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل للسنة،

 المتاحة للبيع والتى اليمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  

مال حدوث انخفاض في قيمة أصل تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احت

الغير  مالي معين أو مجموعة أخرى يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات والمطلوبات المالية

األدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أي تكاليف إضافية تعزى مباشرة من اإلقتناء أو اإلصدار. تصنيف 

يعتمد على الغرض الذي من اجله تم الحصول على هذه األدوات المالية وكذلك خصائصها. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة 

 . يتحدد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي:الدخلعن االنخفاض في القيمة تدرج في قائمة 
 

ثبتة حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً خسارة اإلنخفاض المفي أ ( 

 . او قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدخلسابقاً في قائمة 
 

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو ب( 

 المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.
 

ة يفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدج( 

 المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.
 

 القيم العادلة

وجودات يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة منظمة بالرجوع إلى أسعار السوق المتداولة بالنسبة للم

إذا كانت األسعار المتداولة في السوق ليست متاحة، يشار إلى وسيط  وأسعار العرض للمطلوبات، في ختام أعمال في تاريخ التقارير المالية.

 أو عروض أسعار المورد.

خدام عمليات بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. وتشمل هذه التقنيات است

 المخصومة.ة تجارية بحتة حديثة، وذلك بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي لها جوهريا نفس و / أو تحليل التدفقات النقدي
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(
 

   القيم العادلة )تتمة( : 

اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو وبالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير 

 معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.
 

 مصاريف مدفوعة مقدما 

لمبلغ تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً يتم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس ا

 على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات. الدخلالنقدي المدفوع. وفي وقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة 
 

والمعدات المكتبيةاالثاث والتركيبات   
 

المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. يحتسب االستهالك بطريقة  اإلستهالك ناقًصا بالتكلفة المكتبية والمعدات والتركيبات األثاث قيمة قياس يتم

 رج بالتكلفة. . اليتم إحتساب إستهالك لإلنشاءات تحت التنفيذ وتد للموجودات التقديرية القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
 

 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:
 

 سنوات 10سنوات إلى  5    أثاث والتركيبات 

 سنوات  4  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 
 

الموجودات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية. يتم مراجعة 

ة. يسجل في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتري

ل االستهالك المحمل على الفترة في قائمة الدخل على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت، تسج

 .الدخلفي قائمة 
 

. يتم رسملة التحسينات فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية ذات عالقة الدخلتسجل مصروفات اإلصالح والصيانة في قائمة 

 بالتدفقات على الشركة.   
 

  اصول غير ملموسة 

لمتراكم يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا االستهالك ا

 .يتم احتساب االطفاء على أساس تكلفة األصل ، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ، ناقًصا قيمته التخريدية .أي إنخفاض في القيمةو
 

يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة من التاريخ الذي تكون 

 متاحة فيه لالستخدام. وذلك ألن هذا يعكس على نحو أوضح النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل. ان

 سنوات. 4العمر اإلنتاجي المقدر لبرنامج الكمبيوتر هو 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث انخفاض في قيمة موجودات ما. وفي حالة وجود تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي 

ت. إن مثل هذا الدليل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص انخفاض قيمة سنوي عندئذ تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودا

هي القيمة العادلة للموجودات أو وحدة تحقيق النقد ناقصاً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االستعمال أيهما  المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات

ودات أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لموج

دات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن استرداده أخرى أو مجموعة أخرى من الموجو

قيد من قيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفضت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها. وفي تقييم القيمة 

ة المستقبلية التقديرية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية االستعمال فإن التدفقات النقدي

عتبارات في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع الموجودات تؤخذ في اال

تمت مؤخراً في السوق إن توفرت. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يستخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تأييد هذه الحسابات المعامالت التي 

 بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة.
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 (. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة3

 :ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

وحدة  تستند الشركة في إحتسابها لالنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحساب التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل

من الوحدات المحققة للنقد والتي يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة وتغطي هذه الموازنات التقديرية وحسابات التوقعات عموماً فترة خمس 

سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سنوات فيتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد السنة 

 الخامسة.

في فئات المصروف المتفقة  لكيةالدخل و قائمة التغييرات في حقوق المسجل الخسائر من العمليات المستمرة من االنخفاض في القيمة في قائمة ت

 مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

التي وفيما يتعلق بالموجودات فإن التقييم يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إذا كان هناك أي دليل على أن الخسائر من االنخفاض في القيمة 

من  هسبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد تكون انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة عندئذ بتقدير المبلغ الممكن استرداد

قيمة الموجودات. ويتم عكس قيد الخسارة من االنخفاض في القيمة التي سبق تسجيلها فقط إذا كان قد حدث تغير في االفتراضات المستخدمة 

ز جاولتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات منذ تم تسجيل آخر خسارة من االنخفاض في القيمة. ويتم تقييد عكس القيد بحيث ال تت

عد طرح القيمة الدفترية للموجودات المبلغ الممكن استرداده من قيمتها وال يتجاوز عكس القيد القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحقيقها، ب

الدخل  االستهالك، فيما لو لم يتم قيد خسارة من االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السنوات السابقة. ويسجل عكس القيد في قائمة

 ما لم تكن الموجودات قد تم تسجيلها بالقيمة المعاد تقييمها وفي مثل هذه الحالة فإن عكس القيد يعتبر زيادة من إعادة التقييم.
 

 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتم الحصول عليها سواء تمت المطالبة بها من تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي 

 قبل المورد او لم يتم.
 

 المخصصات

ضمني( يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق نتيجة ألحداث سابقة و من المحتمل أن  أو )قانوني إلتزام الشركة لدى يكون عندما المخصصات تدرج

 يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام.

 األجنبية مالتالع

 المعاملة تاريخ في الصرف السائد بسعر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل تمسك الشركة السجالت المحاسبية بالريال السعودي. يتم

 جميع تسجل . المالي المركز قائمة في تاريخ السائد الصرف بسعر األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات يتم تحويل .

بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال  أساسية بصفة هي األجنبية بالعملة الشركة التي تتم معامالت جميع ألن نظًرا .في قائمة الدخل الفروقات

 مستقلة. عنها بصورة اإلفصاح يتم ولم جوهرية ليست األجنبية العملة تحويل وخسائر السعودي فإن مكاسب
 

 المنتج تصنيف

 وكانت تأمين إستثمار وعنصر العقود عنصر تضمنت استثمار. وإذا بعقود والتي تكون مرتبطة الحياة على التأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

 خالل قائمة من التأمين بعنصر إشتراكات متعلقة أي إحتساب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنصرين من النقدية التدفقات

 لعمليات التأمين. المالي المركز خالل قائمة من المتبقي العنصر ويحتسب الدخل
 

 التأمين عقود

بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن طرف آخر )حملة الوثائق(  التي التي قامت الشركة )شركة التأمين( العقود تلك بأنها التأمين عقود تعرف

الوثائق عن األخطار الغير متوقعة والمحددة فى المستقبل )األخطار المتوقعة للمؤمن عليهم( والتي وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة 

عليه تؤثر سلباً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر المؤمن 

 . المحتمل تأثيره التأمين وحجم حدوث إحتمال التأمين على مخاطر حجم يعتمد اد منافع إضافية كبيرة.قد يتسبب لشركة التأمين بأن تقوم بسد
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 :ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 التأمين )تتمة( عقود
 

 مخاطر في إنخفاض كبير حدث ولو الوثائق حتى فترة من المتبقية المدة تأمين طوال كعقد تأمين فإنه يبقي عقد أنه على العقد تصنيف عند

 . الفترة هذه خالل التأمين
 

 . ذات العالقة للوثائق اإلشتراك سداد فترة مدى على كإيرادات التأمين بعقود المتعلقة اإلشتراكات تسجل
 

 اإلستثمار عقود

 اإلستثمار لعقود وفقًا المستردة المبالغ كعقود إستثمار. تحتسب للتقارير المالية الدولية المعايير بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف

 ويتم التأمين من عمليات إجمالي اإلشتراكات للسنة من كخصم من اإلشتراك االستثماري المسترد الجزء إظهار الدخل ويتم قائمة خالل من

 . بالوحدات( المرتبطة )العقود اإلستثمار عقود مطلوبات إلى تحويله
 

  التأمين اإلحتياطي الفني لعمليات

 لوحدات الصندوق. الحالي بإستخدام السعر اإلكتواري التقييم أساس على اإلستثمار عقود مطلوبات مخصص إحتساب يتم
 

 لحملة الوثائق. الشركة تدفعه أن يتوقع الذي المبلغ وهو مطالبات التأمين مخصص اإلكتواري التقييم يتضمن
 

اف يتم تحديد االحتياطي الفني من خالل التقييم االكتواري لسياسة المطالبات المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتوارية هامش سلبي لالنحر

 .فتراضي على الخبرةويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. تستند الوفيات ومعدل االنسحاب اال
 

 التأمين إعادة

المعتمدين لدى  إعادة التأمين شركات مع الشركة عالمية مستقلة. تتعامل تأمين إعادة شركات مع تأمين إعادة حصة إتفاقية لدى الشركة ترتيبات

 العالمية. التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف ب( أو ب )ب األقل بدرجة اإلدارة والمصنفة على
 

ة إن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإلشتراكات المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعاد

 اجعةالتأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من شركة إعادة التأمين بشكل يتفق مع التزام المطالبة المتعلقة باألطراف المؤمن عليهم. يتم مر

 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.  
 

 المطلوبات كفاية فحص

هذه  عقود التأمين. وإلجراء كفاية مطلوبات من مدى للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوصات إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في

 اإلدارية المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم الفحوصات

 كفاية فحوص عن الناتجة مخصص مقابل الخسائر تكوين طريق عن الدخل قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل ،

 . )القائمة المخاطر )مخصص المطلوبات
 

 السلبي( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما

 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم
 

 المطالبات

 عندالدخل  قائمة على بتعديل الخسارة المصروفات المتعلقة تحميل ويتم األخرىوالجهات  الوثائق لحملة المستحقة المبالغ من المطالبات تتكون

 قائمة تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات المتعلقة الدفع المستحقة التقديرية المبالغ وتشمل المطالبات تكبدها.

 المالي. المركز
 

 سداد وتكلفة تقدير اإلدارة على بناءاً  تكوين مخصص ذلك ويتضمن اإلكتوارية، المدخالت بناءاً على مطالباتها بتقدير عموًما الشركة تقوم

قد تختلف اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة أو  المالي. المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات

 المسددة. غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم مخصص المكون.النقصان عن مبلغ ال
 

  اإلكتساب رسوم

 . العقد لشروط وفقًا إستحقاقها حال على المصروف الموزع وتحمل إلى المساهم اإلكتساب رسوم تدفع
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

  :في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة 

 اإلدارية التسجيل واألتعاب رسوم

اإلدارية المستحقة إلى المساهمين الفنيين والموزعين عبارة عن تكاليف تم تحملها مباشرة للحصول على المساهمات  رسوم التسجيل واألتعاب

 تستحق وفقاً لشروط وأحكام العقد.  من شهادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها على المصروف عندما
 

 العموالت

يتم سداد العموالت لشركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة )الوكيل(، موظفي المبيعات وموظفي مركز االتصال، ويتم تحميلها على 

 المصروفات حال إستحقاقها.
 

 المقاصة

 المبلغ لتسوية نظامي نافذ عند وجود حق فقط قائمة المركز المالي في الصافي المبلغ وتسجيل والمطلوبات المالية الموجودات تتم مقاصة

ال يتم مقاصة  الوقت. نفس في وسداد المطلوبات الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على إما للتقاص الشركة لدى نية هناك ويكون المسجل

ً  الدخلالدخل والمصروفات في قائمة   به بموجب معيار محاسبي أو تفسير له مفصح عنه تحديداً في السياسات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحا

 المحاسبية للشركة. 
 

 التقارير القطاعية

القطاع هو عنصر مميز من محفظة الشركة و التي تعمل في مجال توريد المنتجات أو تقديم الخدمات )قطاع األعمال( والذي يخضع لمخاطر 

القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاع بصورة دورية بواسطة رئيس قسم التشغيل وذلك ومنافع مختلفة عن منافع ومخاطر 

 لتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة التشغيلية.
 

 عقود اإليجار

يطرة على أصل او يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالس

 ض.يعوتأصول معينة لفترة زمنية مقابل 

 الشركة كمستأجر

 أصول حق االستخدام (أ

تقوم الشركة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(. 

استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي 

اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار 

إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز 

 مدى العمر االنتاجي المقدر.
 

 التزامات اإليجار (ب

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد 

مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات اإليجار. تتضمن 

اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن 

ما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط ممارسة خيار الشراء عند

اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل 

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
 

وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهامشي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما 

س كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعك

ن قاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا ما كااستح

 .المعنيهناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل 
 

 صيرة األجل، وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمةعقود االيجار ق (ت

شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها 

قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات  بالشركة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار

 االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة.
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 النقد وما في حكمه. 4
 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2019

  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
     

 16  -  16 نقد في الصندوق

       19,603  13  19,590 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 19,619  13  19,606 االجمالي
 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2018

  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
     

 12  -  12 نقد في الصندوق

 18,859  2,417  16,442 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 18,871  2,417  16,454 االجمالي
 
 

  .) البنك االهلي التجاري( مساهمفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 4-1
 

 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة تامين مستحقة اشتراكات  .5
 

 م2018  م2019 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 5,489  3,995 بالصافي -التأمين حاملي وثائق

 66,932  8,562 (23)اإليضاح  بالصافي -جهات ذات عالقة

 1,652  2,012 ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي

 14,569  74,073 

 

 هي كما يلي: خالل العام ديون مشكوك في تحصيلها ان حركة مخصص   1-5
 

 م2018  م2019   

 لاير سعودي ألف  ألف لاير سعودي   

      
 830  60   يناير 1في 

 (770)  196   الدخل بقائمة( عكس) / إضافات

 60  256   ديسمبر 31في 

 

 ديسمبر فيما يلي: 31يتمثل جدول تحليل اعمار اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 

 

لم تتجاوز  

 موعد

استحقاقها ولم 

 تهبط قيمتها

 قيمتها تجاوزت موعد استحقاقها وهبطت ارصدة 

  

من شهر الى 

  اشهر 3

 3اكثر من 

اشهر ولغاية 

  اشهر 6

 6اكثر من 

اشهر ولغاية 

  شهر 12

 12أكثر من 

 االجمالي  شهر

 ألف لاير سعودي 

            
2019 2,012  11,969  520  15  53  14,569 

2018 1,652  72,207  74  140  -  74,073 
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 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 6
 

  م2019 

 الصافي  التامين حصة معيدي  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 1,787  (3,187)  4,974 السنة الرصيد في بداية 

 196,658  (42,183)  238,841 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 

 (197,103)  43,263  (240,366) اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

 1,342  (2,107)  3,449 الرصيد في نهاية السنة 

 

 م 2018 

 الصافي  حصة معيدي التامين  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 1,686  (3,312)  4,998 الرصيد في بداية السنة 

 232,735   (105,611)   338,346 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 

 ()232,634  105,736   (338,370)  اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

 1,787  (3,187)  4,974 الرصيد في نهاية السنة 

 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات. 7

  عمليات التأمين    

مساهم لمقومة بالدوالر األمريكي وتدار من قبل شركة تابعة ل االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق االستثماراتتتكون 

 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  رئيسي في الشركةال

 م2018  م2019 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    بالوحدات: استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة

  356,326   352,737 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

  165,177   178,642 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

  125,572   140,295 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 671,674  647,075 
 

 مما يلي:   السنةخالل  المرتبطة بالوحدات االستثمارات علىالحركة  إن

 م2018  م2019 

     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 
 694,409  647,075 الرصيد في بداية السنة

 (43,000)  (59,000) بالصافي - استرداد خالل السنة

 (4,334)  83,599 )ب((13خالل السنة )اإليضاح  / )خسائر( أرباح غير محققة

 647,075  671,674 الرصيد في نهاية السنة
 

 استثمارات. 8

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 

     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 47,805  71,050 (1-8عمليات التأمين )االيضاح 

 238,808  245,478 (2-8عمليات المساهمين )االيضاح 

 316,528  286,613 

    

 

 متساوية.لهذه االستثمارات والقيمة العادلة  الدفتريةن القيمة إ
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 . استثمارات )تتمة(8
 

 دخل المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  - عمليات التأمين 8-1

للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل  المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 

 .نشطةبصورة  أدائهة تم مراقبساس القيمة العادلة وتأعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

  

ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  علىإن الحركة 

 م هي كما يلي:  2018
 

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    
    عمليات التأمين 

 76,942  47.805 الرصيد في بداية السنة

 -  15,000 مشتريات

 (40,000)  - إستردادات

 9,667  6,889 عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل منمحول 

 1,196  1,356 أرباح غير محققة

 47,805  71,050 الرصيد في نهاية السنة

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  2- 8

 م2018  م2019 

 سعوديألف لاير   ألف لاير سعودي   
    

 219,877  230,820 محفظة األهلي تكافل الخاصة )أ(

 6,832  7,025 إستثمار في صندوق عقاري

 12,099  7,633 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي

 245,478  238,808 

وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن مؤسسات إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. 

 بالريال السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي

  

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 244,128  238,808 الرصيد في بداية السنة

 -  2,200 مشتريات

 (9,667)   (6,889) )إلى( عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل محول

 4,347  11,359 أرباح غير محققة 

 238,808  245,478 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018  م2019 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 47,805  71,050 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
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 . استثمارات )تتمة(8

 تتمة((استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  8-2
 

 محفظة االهلى تكافل الخاصة تتالف من :أ( 

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 56,010  57,400 صناديق استثمار مشتركة 

 55,519  84,816 ودائع مرابحه

 7,340  5,630 استثمارات بحقوق الملكية 

 101,008  82,974 استثمارات في صكوك 

 230,820  219,877 
 

 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى . 9
 

 م2018  م2019 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 االجمالي  المساهمين

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 االجمالي  المساهمين

         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 65 - 65  56 - 56 مقدًما مدفوع إيجار

 ً  797 317 480  944 324 620 للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 365 - 365  795 - 795 سلف عاملين 

 3,997 3,997 -  3,997 3,997 - تأمينات ضمانات بنكية

المسترد من الهيئة العامة 

 للزكاة وضريبة الدخل 

 

- 

 

269 

 

269 

  

- 

 

269 

 

269 
        

 1,471 4,590 6,061  910 4,583 5,493 
 
 

 مكتبية ومعدات تركيبات و أثاث . 10
 

 

اثااااااااااااااااااااااااث 

 وتركيبات 

 حاسب آلي  

ومعدات 

 مكتبية

  

أعمال تحت 

 التنفيذ

 

 م2019

 المجموع

 

 م2018

 المجموع

 ألف لاير سعودي   

          :التكلفة

 9,483  10,024  -  7,923  2,101 يناير   1في 

 541  1,813  610  669  534 إضافات

 2,635 ديسمبر     31في 
 

8,592 
 

610 
 

11,837 
 

10,024 
          

          :اإلستهالك المتراكم

 7,483  8,312  -  6,698  1,614 يناير      1في 

 829  822  -  747  75 للسنة  المحمل

 8,312  9,134  -  7,445  1,689 ديسمبر  31في 

  القيمة الدفترية:صافي 
 

 
 

- 
 

 
 

 

   - 2,703  610  1,147  946 م2019ديسمبر  31في 

 487 م2018ديسمبر  31في 
 

1,225 
-  

- 
 

 
 

1,712 
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 موجودات غير ملموسة . 11
  
 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

    :التكلفة

 8,989  9,282 الرصيد في بداية السنة

 293  332 اضافات
    

 9,282  9,614 ديسمبر  31في 
    

    :المتراكماالطفاء 

 5,180  6,935 الرصيد في بداية السنة

 1,755  1,827 للسنة  المحمل
    

 6,935  8,762 ديسمبر  31في 
    

    القيمة الدفترية:صافي 

 2,347  852 ديسمبر  31في 
 

 تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر .
 

 وديعة نظامية . 12
 

مليون لاير سعودي  16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره  %10التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة  وفقاً لمتطلبات نظام

ين في بنك معين من مؤسسة النقد العربي السعودي ال يمكن سحب الوديعة دون موافقة مؤسسة النقد. ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد المساهم

 المؤسسين.
 

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين . 13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ

  

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 

 650,843  683,274 بالوحدات(

 3,382  1,272 مخصص مقابل المخاطر المبقاة

 684,546  654,225 
 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 710,625  654,225 الرصيد كما في بداية السنة

 (3,907)  (2,110) المخصص مقابل المخاطر المبقاةالتغير في 

 (4,334)  83,599 ( 7غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح / )خسائر(  أرباح

 161,430  149,627 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (209,589)  (200,795) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل

 654,225  684,546 السنةالرصيد كما في نهاية 
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 مطالبات قائمة ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها  .14    

 م2018  م2019 

 االجمالي 

حصة معيدي 

 االجمالي  الصافي التأمين

حصة معيدي 

 الصافي التأمين

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
        يناير  1في 

 2,606 (21,094) 23,700  26,185 (40,690) 66,875 مطالبات تم االبالغ عنها 

 6,268 - 6,268  7,197 - 7,197 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 74,072 (40,690) 33,382      29,968 (21,094) 8,874 

        

 35,656 (125,694) 161,350  18,722 (49,196) 67,918 المتكبد خالل السنة 

 (26,033) 91,213 (117,246)  (24,968) 68,798 (93,766) المسترد خالل السنة   /)المسدد(
        

تعديالت : مخصص مطالبات مستحقة 

 -  - - - القبض من معيدي التامين *

 

14,885 

 

14,885 

 33,382 ()40,690 74,072  27,136 (21,088) 48,224 ديسمبر 31في 

 11,300 (55,575) 66,875  22,083 (21,088) 43,171 مطالبات تم االبالغ عنها 

 7,197 - 7,197  5,053 - 5,053 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
        

تعديالت : مخصص مطالبات مستحقة 

 -  - - - القبض من معيدي التامين*

 

14,885 

 

14,885 

 33,382 ()40,690 74,072  27,136 (21,088) 48,224 ديسمبر 31في 

 * مخصص للخسائر المتعلقة باإلشعار المؤقت لإللغاء الخاص باتفاقية إعادة التأمين من قبل معيد التأمين.

 

  تطور المطالبات   جدول . 15

المستقبلية. تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي من أجل الحماية من ظهور المطالبات السلببية 

 وبما أن المطالبات تتطور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد

يات السنة االحتياطيات من حوادث سنوات سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياط

 الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك عدم تيقن بدرجة كبيرة ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات.
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 تطور المطالبات )تتمة(  جدول . 15

 

 كما يلي :تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات المالية 

 اجمالي 

 اإلجمالي م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 سنة الحادث

 

 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  44,032 112,987 89,559 61,860 112,547 في نهاية سنة الحادث      

  - 145,835 111,139 90,849 175,669 بعد سنة 

  - - 115,831 90,998 180,319 بعد سنتين

  - - - 91,302 182,642 بعد ثالث سنوات 

  - - - - 185,457 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 

 582,457 44,032 145,835 115,831 91,302 185,457 المتراكمة 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 

 (539,286) (30,698) (127,765) (110,583) (90,583) (179,657) تاريخه

 43,171 13,334 18,070 5,248 719 5,800 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 5,053      عنها

اجمالي المطالبات القائمة          

 48,224      (14) ايضاح 

 

 صافي

 اإلجمالي م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 سنة الحادث

 

 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  9,088 24,804 8,606 9,774 17,326 في نهاية سنة الحادث      

   - 39,591 10,811 14,246 25,915 بعد سنة 

   -  - 14,667 14,280 26,702 بعد سنتين

   -  -  - 14,310 26,931 بعد ثالث سنوات 

   -  -  -  - 27,165 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 

 المتراكمة 
27,165 14,310 14,667 39,591 9,088 104,821 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 

 (82,738) (6,231) (25,163) (10,614) (14,201) (26,529) تاريخه

 22,083 2,857 14,428 4,053 109 636 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 5,053      عنها

  اجمالي المطالبات القائمة         

 27,136      (14) ايضاح 
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 أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى . 16
 

 م2018  م2019 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 االجمالي  المساهمين

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 االجمالي  المساهمين

         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 مصروفات مستحقة الدفع 

 16,860 3,894 12,966  6,433 2,860  3,573 وذمم دائنة أخرى*

 13,080 - 13,080  8,088 -  8,088 مصروفات اإلكتتاب 

 2,315 - 2,315  1,272 -  1,272 وثائق متنازل عنها

  4,183 اشتراكات تامين مدفوعة مقدما 
- 4,183  3,469 - 3,469  ──────        

 

 المجموع
 

17,116  2,860 19,976  31,830 3,894 35,724 

        

 م2018لاير سعودي )   الف 1,140 اإلدارة وأعضاء اللجان األخرى بمبلغ العضاء مجلس أخرى مستحقة الدفع مكافأة ومصروفات* تشمل 

 (.23لاير سعودي ()إيضاح الف   3,143: 

 

 مكافأة نهاية الخدمة   . 17
 

. بينما يتم صرف مدفوعات التزام المنافع عند  يتم احتساب  المستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المخططه

 استحقاقها. 

 : خالل السنة  بناء على قيمتها الحالية هي كما يلى اتبالمبالغ في قائمة المركز المالي وان الحركة على االلتزاميتم االعتراف  17-1
  

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

  1,809   2,460 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
 

 ان حركة التزامات المنافع المحددة هي كما يلى :  17-2

 م2018  م2019 

   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 1,758  1,809 الرصيد االفتتاحي

 503  645 المحمل على قائمة الدخل 

 (24)  312 المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر 

 (428)  (306) منافع مدفوعة خالل السنة 

 1,809  2,460 الرصيد كما في نهاية السنة
 

 تزامات المنافع المحددة : لفيما يلى تسوية القيمة الحالية ال  17-3

 م2018  م2019 

   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

  1,758   1,809 الرصيد في بداية السنة 

  433   573 تكلفة الخدمة الحالية 

  70   72 تكاليف الفوائد

  (24)   312 خسائر اكتوارية 

 (428)  (306) منافع مدفوعة خالل السنة 

 1,809  2,460 الرصيد كما في نهاية السنة
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 تتمة((مكافأة نهاية الخدمة  . 17
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4
 
من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة فيما يلى مجموعة من االفتراضات الكتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة   

  المستحقة: 

 م2018  م2019 

  %4.00   %3.45 تقييم معدل الخصم

  %5.00   %5.00 معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار
 

 :تزامات المنافع المحددة لالتغير في الحساسية على القيمة الحالية ال اثرفيما يلي 
 

 م2018  م2019 

   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    تقييم معدل الخصم

  153   210 %1زيادة بواقع -

  180   246 %1نقص بواقع -

    معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار

  176   227 %1 زيادة بواقع-

  154   199 %1نقص بواقع -

    معدل دوران الموظفين 

 20  65 %10زيادة بواقع -

 22  72 %10نقص بواقع -
  

  سنة.  13.1هي ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير 
 

 والتي يتم تقييمها على أساس غير مخصوم هي كالتالي:التدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة 
 

 م2018  م2019 

   ألف لاير سعودي    ألف لاير سعودي 

  166  177 سنة واحدة 

  448  365 سنوات  5الى  2

  769  1,099 سنوات  10الى  6

  1,362  2,988 سنوات  10اكثر من 
     

 . الزكاة وضريبة الدخل18

 وضريبة الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى اإلدارة.تحتسب الزكاة 

 م:2018ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 

    الضريبة  الزكاة 

 م2018 م2019 م2019 م2019 

 )معدلة(    

 ألف لاير سعودي 

 22,422 23,860 275 23,585 الرصيد في بداية السنة

 4,963 6,408 265 6,143 محمل للسنة

      (3,525) (1,014) (488) (526) بالصافيالزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 23,860 29,254 52 29,202 الرصيد في نهاية السنة

     

 

 

 



افل ة األهلي لل ة-ش د ة سـع اه ة م ش
ة  ال ائ ال ل الق احات ح ة)إ (ت

م٢٠١٩د٣١

-٣٨-

تتمة)(. الزكاة وضریبة الدخل١٨
وضع الربوط

م والسنوات المنتھیة ٢٠٠٧دیسمبر ٣١تم تقدیم اإلقرارات الزكویة والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) عن الفترة المنتھیة في 
م.٢٠١٧م وحتى ٢٠٠٨دیسمبر ٣١في 

م ٢٠٠٩م و٢٠٠٨دیسمبر ٣١ین في م وللسنتین المنتھیت٢٠٠٧دیسمبر ٣١أصدرت الھیئة الربوط الزكویة والضریبیة للفترة المنتھیة في 
سعودي. وقد تقدمت الشركة بإعتراض على الزكاة اإلضافیة البالغ ألف لایر٣٬٩٩٧حیث طالبت فیھا بزكاة إضافیة وضریبة استقطاع بمبلغ 

ألف ٢٦خیر بمبلغ لایر سعودي باإلضافة إلى غرامة تأألف٧٦سعودي، وقامت بسداد ضریبة االستقطاع اإلضافیة بمبلغ ألف لایر٣٬٩٢١
سعودي تحت االعتراض. أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائیة قرارھا بتأیید إجراءات الھیئة. وتقدمت الشركة بإعتراض ضد قرار اللجنة لایر

علیا قرارھا لصالح اإلبتدائیة إلى لجنة اإلستئناف العلیا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقیمة المبالغ المتنازع علیھا وقد أصدرت لجنة اإلستئناف ال
بناًء على القرار أصدرت الھیئة تقیماً معدل للسنوات .أصدر دیوان المظالم قراره بقبول بعض البنود لصالح الشركةالشركة بشأن بعض البنود. 

السابقة قامت برصد مخصص علماً بأن الشركة في السنوات ،الف لایر سعودي٣٬٢٧٨المذكورة موضع الخالف ، یظھر التزاماً اضافیاً للزكاة بمبلغ 
كاف لمقابلة االلتزامات التي قد تنشأ نتیجة لھذا الربط.

ألف لایر سعودي وضریبة استقطاع بمبلغ ٣٬٦٨٠م طالبت فیھا بزكاة اضافیة بمبلغ ٢٠١٢م حتى ٢٠١٠أصدرت الھیئة ربوطاً للسنوات من 
م ٢٠١٠ه الربوط ومع ذلك قامت الشركة بسداد الزكاة عن السنوات ألف لایر سعودي.تقدمت الشركة بإعتراض إلى الھیئة على ھذ١٬١٨٩
م ٢٠١٠ألف لایر سعودي في حین قامت باالعتراض على بعض البنود.قامت الھیئة بإصدار ربط معدل عن ٣٬٠٥٢م بمبلغ ٢٠١٢وحتى 
لى لجنة الفصل في المنازعات لتحدید جلسة ألف لایر سعودي.تم تحویل اعتراض الشركة إ٤٠٠م  مطالبة فیھا بزكاة اضافیة بمبلغ ٢٠١٢حتى 

ة للمناقشة. فیما یتعلق بضریبة االستقطاع، قبلت لجنة الفصل في المنازعات طریقة احتساب الشركة لضریبة االستقطاع وبالتالي توصلت الشرك
لك قبلت لجنة الفصل في المنازعات خصم الف لایر سعودي تم دفعھا من قبل الشركة. باإلضافة إلى ذ٧٠٠الى تسویة نھائیة مع الھیئة بمبلغ 

م ٢٠١٠الودیعة النظامیة وبالتالي ال توجد التزامات زكویة مستحقة على الشركة ویعتبر الوضع الزكوي والضریبي للشركة منتھیاَ للسنوات من 
م.٢٠١٢إلى 

الف لایر سعودي على التوالي. ٢٬٦٢٢و ٢٬٥٨٥م طالبت فیھا بزكاة اضافیة بمبلغ٢٠١٤م و ٢٠١٣أصدرت الھیئة ربوطاً أولیة عن السنتین 
م، ٢٠١٢م إلى ٢٠١٠تقدمت الشركة باعتراض على ھذه الربوط وتماشیاً مع معاملة لجنة الفصل في المنازعات لضریبة االستقطاع للسنوات 

ملیون لایر ١٠٫٨ویة وسداد مبلغ م وقامت الشركة بتس٢٠١٧م الى ٢٠١٣وافقت الھیئة على تطبیق منھج ضریبة االستقطاع الجدیدة لألعوام 
م وأكملت وضعھا لضریبة االستقطاع للسنوات المذكورة.٢٠١٧م إلى ٢٠١٣سعودي للسنوات من 

.م٢٠١٧م و٢٠١٦م و٢٠١٥لم تقم الھیئة بإصدار أي ربوط عن السنوات  

الف لایر سعودي. حیث ٥٬٥٤٣بزكاة اضافیة بمبلغ حیث طالبت فیھا م٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةأصدرت الھیئة الربوط الزكویة 
الف لایر سعودي بالفترة الالحقة لنھایة السنة.٥٫٠٩٨قامت الشركة بسداد مبلغ 

رأس المال. ١٩

١٦٬٦٧: م٢٠١٨ملیون سھم عادي ( ١٦٫٦٧ملیون لایر سعودي مكون من١٦٦٫٧یبلغ رأس مال الشركة األولى المصرح بھ والمصدر 
:لایر سعودي موزعة كما یلى ١٠ملیون لایر سعودي) قیمة كل سھم منھا 

م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٩
ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  نسبة التملك

٣٩٫٥٤٤٦٬٢٢٦٥٬٩٠٠٧٧٬٠٢٢المساھمون المؤسسون
٦٠٫٤٦٥٣٬٧٨١٠٠٬٧٦٧٨٩٬٦٤٥االكتتاب العام

١٠٠١٠٠١٦٦٬٦٦٧١٦٦٬٦٦٧

االحتیاطي النظامي.٢٠

من %١٠٠من صافي دخل المساھمین كاحتیاطي نظامي لتكوین احتیاطي یساوي %٢٠وفقًا لمتطلبات نظام التأمین السعودي یجب تجنیب 
رأس المال المدفوع للشركة. 
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 عمومية وادارية مصاريف . 21
 

 م2018  م2019 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 االجمالي  المساهمين

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 االجمالي  المساهمين

         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 12,005 - 12,005  15,853 - 15,853 تكاليف موظفين

 463 - 463  502 - 502 مصاريف إصالح وصيانة

 221 - 221  251 - 251 منافع واتصاالت

 714 - 714  931 - 931 إيجار مكتب

 2,665 2,455 210  4,475 4,455 20 أتعاب قانونية ومهنية

 4,472 - 4,472  2,959 - 2,959 مصاريف حاسوب

 829 - 829  822 - 822 (10إستهالك )إيضاح 

 1,755 - 1,755  1,827 - 1,827 (11إطفاءات )إيضاح 

 2,001 594 1,407  2.206 502 1,704 مصاريف اخرى 

 326 326 -  426 426 - رسوم نظامية 

 اإلدارة مجلس مكافأت

 1,917 1,917 -  2,184 2,184 - (23)إيضاح   واللجان

 بدل حضور مجلس االدارة

 560 560 -  515 515 - (23)إيضاح  واللجان

مجلس االدارة   مصاريف

 - - -  139 139 - (23واللجان )إيضاح 

 27,928 5,852 22,076  33,090 8,221 24,869 المجموع
 

 وفقًا للنظام الداخلي للشركة.واللجان  أ(  يتم دفع مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة  

 بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس االداره واللجان. واللجانحضور مجلس االداره  بدلب(  تمثل 

 اللجان مصاريف سفر واقامة ومصاريف اخرى ذات عالقة.مجلس االدارة و ج(  تشمل مصاريف 

 ايرادات اخرى  .22
 

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 2,039   1,448 فائض إعادة التأمين

 5,821   1,411 مخصصات انتهى الغرض منها

 2,859  7,860 
 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 23

 اعليهالتي تسيطر والمنشآت دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة اإلساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس ذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 

ً  تأثيراً عليها  تمارسو أمشتركة سيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة لألحكام تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  .جوهريا

 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط و
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 . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(23
 

  :م2018ديسمبر  31و  م2019ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة 
 

 مبلغ المعامالت   

 م2018  م2019 طبيعة المعامالت  العالقة االسم 

 سعوديألف لاير   ألف لاير سعودي   

 البنك التجاري األهلي

 

 

 مساهم

 

  

إجمالي اشتراكات تأمين 

 جماعي

 

 53,255  

 

 137,150 

المطالبات  إجمالي

 106,137  87,582  المدفوعة

شركة األهلي لتسويق 

 خدمات التأمين المحدودة

 

 432  - عمولة وكالة وأخرى شركة تابعة لمساهم 

 1,888  1,586 ادارةاتعاب  مساهم  شركة إف دبليو يو 

 5,096  5,062 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  األهلي كابيتال 

 3,662  3,746 منافع قصيرة االجل  موظفي االدارة العليا 

  

مكافأة نهاية الخدمة 

 145  253 للموظفين

  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م2018ديسمبر  31  م2019 ديسمبر 31 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

    

 66,932  8,562 (5)اإليضاح  –مساهم  –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 

 429  702 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

 (143)  (121) مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 

شتتتتركة تابعة  -التأمين المحدودة  شتتتتركة األهلي لتستتتتويق خدماتمستتتتتحق إلى 

 (2,206)  (358) لمساهم 

 (479)  (2,349) 

 (60,891)  (37,975) باإلجمالي –مساهم  -مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 
 

 

 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة (ب
 

 31المنتهية في  الستتتنة خاللذات الصتتتلة أعضتتتاء مجلس اإلدارة وأعضتتتاء اللجان األخرى والمصتتتروفات  جور وبدالتأفيما يلي تفاصتتتيل 

 م:2018ديسمبر  31 م و 2019  ديسمبر

 غ المعامالتلمب 

 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 1,917  2,184 (21أجور وبدالت مجلس اإلدارة واللجان األخرى)اإليضاح 

 560  515 (21أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى)اإليضاح 

  -  139 (21مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة )اإليضاح 

ذات العالقة، فإن المبالغ المستتتتحقة من وإلى  بالجهاتالمتعلقة  12و  8و 7و 5و 4باإلضتتتافة إلى اإلفصتتتاحات الواردة في اإليضتتتاحات رقم  

 عالقة هي كما يلي :ذات ال للجهاتذات عالقة موضحة في قائمة المركز المالي. باإلضافة المبالغ المستحقة  جهات
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 . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(23

 

 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة )تتمة( (ب
 
 
 م2018  م2019 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

مكافأت ومصتتتتتتتاريف اخرى مستتتتتتتحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى 

 (3,143)  (1,140) (16)اإليضاح 

 

 معلومات قطاعات التشغيل . 24

ع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزي

المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين  وهو وتقييم أداء قطاعات التشغيل الموارد

 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: في تجري بالكاملوالتي 

 م منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.يقد -تأمين قطاع األفراد  •

على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات -تأمين قطاع المجموعات  •

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  المقدمة من مؤسسات تمويلية كماشخصية من االئتمان فيما يتعلق بالقروض ال

 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا االئتمانية المتنوعة األخرى 

ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس في القطاعات المدير األول للتشغيل إلى ال يتم اإلبالغ عنها  المصنفةغير  االلتزاماتو  االصول إن

 مركزي.

 

 تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24

  م2019ديسمبر  31كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
عمليات  إجمالي

 التأمين
عمليات 

 مجموع مساهمينال

ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

       االصول
  19,619  13  19,606  2,520 17,086 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 - التأمين، بالصافي

  

14,569  

  

14,569   -  

  

14,569  
حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 

  2,107  -  2,107  2,107 - مكتسبة
  21,088  -  21,088  19,718 1,370 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

  671,674  -  671,674  - 671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات 
  316,528  245,478  71,050  34,792 36,258 استثمارات

  702  -  702 - 702 ايراد مستحق 

 727,090 73,706  800,796  245,491  1,046,287 

      أرصدة غير مصنفة:
  6,061  4,590  1,471   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
  2,703  -  2,703   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
  852  -  852   موجودات غير ملموسة  -
  16,667  16,667    وديعة نظامية -
  1,947  1,947    عائد مستحق من وديعة نظامية -

  1,074,517  268,695  805,822   مجموع االصول

      
      االلتزامات

  16,182  2,860  13,322  7,382 5,940 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى
  22,227  -  22,227  17,184 5,043 لمعيدي التأمينأرصدة مستحقة الدفع 

  3,449  -  3,449  3,449 - اشتراكات تامين غير مكتسبة
  684,546  -  684,546  295 684,251 احتياطي فني لعمليات التامين

  43,171  -  43,171  41,066 2,105 مطالبات قائمة
  5,053  -  5,053  4,328 725 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

  479  -  479 - 479 مستحق لجهات ذات عالقة

 698,543 73,704  772,247  2,860  775,107  
      أرصدة غير مصنفة:

 3,794 -  3,794   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 2,460 -  2,460   مكافأة نهاية الخدمة  -
 20,184 -  20,184   التأمينالفائض من عمليات  -
 29,254 29,254  -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8  -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  -
 1,947 1,947  -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 832,754 34,069 798,685   مجموع االلتزامات 

      

      لكيةحقوق الم

 166,667 166,667 -   رأس المال

 29,895 29,895 -   احتياطي نظامي 

 45,489 45,489 -   أرباح مبقاة

 (288) - (288)   احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع المحددة

 241,763 242,051 (288)   لكيةمجموع حقوق الم

 1,074,517 276,120 798,397   لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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قطاعات التشغيل )تتمة(. معلومات 24  
 

  م2018ديسمبر  31كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
إجمالي عمليات 

 التامين
عمليات 

 مجموعال مساهمينال

ــعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

      االصول
 18,871 2,417 16,454 592 15,862 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 74,073    -  74,073 74,073    -  التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,187    -  3,187 3,187    -  مكتسبة

 40,690    -  40,690 38,471 2,219 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 647,075    -  647,075    -  647,075 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 286,613 238,808 47,805  28,850 18,955 استثمارات

 429    -  429    -  429 ايراد مستحق

 684,540 145,173 829,713 241,225 1,070,938 

      أرصدة غير مصنفة:
 5,493 4,583 910   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 1,712 - 1,712   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 2,347 - 2,347   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,098,621 263,939 834,682   مجموع االصول

      
      االلتزامات

 27,988 - 27,988 21,720 6,268 مستحقة الدفع ومطلوبات اخرىارصدة 
 46,389 - 46,389 42,409 3,980 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 

 4,974 -  4,974  4,974    -  اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225 - 654,225 1,841 652,384 احتياطي فني لعمليات التأمين

 66,875 - 66,875 63,969 2,906 مطالبات قائمة
 7,197 - 7,197 6,418 779 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 2,349 - 2,349    -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة

 668,666 141,331 809,997 - 809,997 
      أرصدة غير مصنفة:

 7,736 3,894 3,842   أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 1,809 - 1,809   مكافأة نهاية الخدمة  -
 19,010 - 19,010   الفائض من عمليات التأمين -
 23,860 23,860 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 863,884 29,226 834,658   مجموع االلتزامات 

      
       لكيةحقوق الم

 166,667 166,667 -   رأس المال
 28,427 28,427 -   احتياطي نظامي 

 39,619 39,619 -   أرباح مبقاة

 24 - 24   احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع المحددة

 234,737 234,713 24   لكيةالممجموع حقوق 

 1,098,621 263,939 834,682    لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24
  م2019 

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعودي إيرادات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
    مكتتبةالاجمالي اإلشتراكات 

 177,231 - 177,231 األفراد -
 21 21 - مشاريع صغيرة -
 166 166 - صغيرة مؤسسات -
 3,331 3,331 - متوسطة مؤسسات -
 58,092 58,092 - كبيرة مؤسسات -

 238,841 61,610 177,231 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 (149,627) - (149,627) اإلشتراكات المستثمرة، بالصافي

 89,214 61,610 27,604 صافي إشتراكات التأمين
    إعادة التأمين المسندة:اشتراكات 

 - - - محلية -
 (42,183) (37,476) (4,707) خارجية -

 47,031 24,134 22,897 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 445 445 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 47,476 24,579 22,897 صافي  اإلشتراكات المكتسبة

 5,062 - 5,062 أتعاب صندوق االستثمار

 52,538 24,579 27,959 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (93,766) (92,438) (1,328) اجمالي المطالبات المدفوعة

 68,798 68,094 704 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (24,968) (24,344) (624) صافي المطالبات المدفوعة 

 4,102 4,150 (48) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 2,144 2,090 54 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 المتكبدة  والفوائد األخرى صافي المطالبات
(618) (18,104) (18,722) 

 2,110 1,546 564 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,394) (451) (1,943) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,194) (308) (886) مصروفات اكتتاب أخرى

 (20,200) (17,317) (2,883) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 32,338 7,262 25,076 صافي  دخل االكتتاب

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
    أرصدة مصنفة:

 2,859 - 2,859 ايرادات اخرى  -
 (196) (196) - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص إضافة -

    أرصدة غيرمصنفة:
 (33,090) مصروفات عمومية وإدارية -

 12,715 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -

 294 قائمة الدخلارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل  -

 (17,418) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 14,920 صافي الدخل  للسنة

 (1,174) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 13,746 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 م2018 

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعودي إيرادات  ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ  ألف ري
    اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 191,919 - 191,919 األفراد -
 - - - مشاريع صغيرة -
 71 71 - مؤسسات صغيرة -
 5,134 5,134 - مؤسسات متوسطة -
 141,222 141,222 - مؤسسات كبيرة -

 338,346 146,427 191,919 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 (161,430)    -  (161,430) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 30,489 146,427 176,916 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -
 (105,611) (103,307) (2,304) خارجية -

 71,305 43,120  28,185  صافي اإلشتراكات المكتتبة

 (101) (101) - المكتسبة، بالصافيالتغير في االشتراكات غير 

 71,204 43,019 28,185 صافي  اإلشتراكات المكتسبة

 5,096 - 5,096 أتعاب صندوق االستثمار

 76,300 43,019 33,281 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (117,246) (116,874) (372) اجمالي المطالبات المدفوعة

 91,213 90,955 258 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (26,033) (25,919) (114) صافي المطالبات المدفوعة 

 (8,694) (8,301) (393) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (929) (415) (514) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (35,656) (34,635) (1,021) صافي المطالبات المتكبدة 

 3,907 2,537 1,370 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,920) (357) (2,563) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,693) (732) (961) مصروفات اكتتاب أخرى

 (36,362) (33,187) (3,175) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 39,938 9,832 30,106 صافي  دخل االكتتاب

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
 (14,885) (14,885) - مخصص مقابل مطالبات مستحقة القبض من معيدي التأمين -
 7,860    -  7,860 ايرادات اخرى  -

 770               770               - ديون مشكوك في تحصيلها عكس مخصص

    أرصدة غيرمصنفة:
 (27,928)        مصروفات عمومية وإدارية

 5,543 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 435 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 (28,205) العمليات األخرىمجموع مصروفات 
 11,733 صافي الدخل  للسنة

 (1,312) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 10,421 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
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 القيم العادلة لألدوات المالية .25

في معاملة تتم على  المتعاملين في السوقالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس.

العادلة من خالل  تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة

وتتكون مطلوباتها  والمستحق من عمليات التأمين قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى

 وذمم والمستحق لعمليات المساهمين المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة

وبخالف االستثمارات  م2019ديسمبر  31. كما في دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية

 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة. ( لم تحتفظ الشركة8و 7 اتالمسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح
 

 لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  الهرمي التاليالتسلسل تستخدم الشركة  (ب
 

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(. 1مستوى 

أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند جميع المعطيات  المشابهة لموجودات والمطلوباتل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

 الهامة لها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

 فيها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. ى مهممعط يستند: أساليب تقييم ال  3مستوى 
 

األول، عدا ن كافة األدوات المالية المستتتتجلة بالقيمة العادلة تعد من المستتتتتوى م، إ2018ديستتتتمبر  31و  م2019ديستتتتمبر  31كما في 

حددت الشتتتتتركة المستتتتتتوى الثاني  اإلستتتتتتثمار في الصتتتتتناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصتتتتتة فهي تعد من المستتتتتتوى الثاني.

ة الدخل بناء على صتتافي قيمة موجودات الصتتناديق ذات لالستتتثمارات المرتبطة بالوحدات واالستتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائم

 م2018)السنةالصلة كما في نهاية فترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل 

 .: نفس األمر ال تغيير(

 

يخص قياس  ا( فيم8( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالستتتتتتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضتتتتتاح رقم )7ايضتتتتتاح رقم ) بالرجوع الى (ج

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 

 إدارة المخاطر .26

 

شركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد شطة ال ضوابط  تنطوي أن وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع ل

الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية الشركة وكل فرد في الشركة 

على األعمال من خالل  مستتئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمستتئولياته أو مستتئولياتها. إذ أن من ستتياستتة الشتتركة مراقبة المخاطر

 عملية تخطيط استراتيجي.

 

 هيكل ادارة المخاطر

 .والسيطرة عليها تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة المخاطر

 

 مجلس االدارة 

وإعتماد اإلستتتتراتيجيات والستتتياستتتات لتحقيق إن مجلس االدارة هو الجهة العليا المستتتئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه 

 األهداف المحددة للشركة .

 

 اإلدارة العليا

إن اإلدارة العليا مستتؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستتتراتيجية ضتتمن ستتياستتة محددة مستتبقاً من قبل مجلس إدارة 

 .فيما يتعلق بحدود المستوى المقبول للمخاطرالشركة 

 

 لمراجعةلجنة ا

لجنة المراجعة تستتتتتتاعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحستتتتتتابات 

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.

 

 المراجعة الداخلية

إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية  يتم تدقيق كافة العمليات الرئيستتتتتية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشتتتتتركة من قبل

 اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث ومناقشتتتتتتتة كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة العليا،

 وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( .26
 

 وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 

 

 ( مخاطر التأمين أ
 

تحقة لحملة الوثائق عن القيمة الدفترية الحتياطي أنشتتتتتتطة التأمين ستتتتتتمخاطر التأمين التكافلي هي مخاطر تجاوز قيمة المطالبات الم

وتتأثر هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات التأمين هو التكافلي. 

التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأمين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود غطاء 

 حد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.إعادة تأمين كافي لل

 

 التركيز الجغرافي للمخاطر

 تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.

 

 االفتراضات الرئيسية

والفيضتتتتانات والعوامل البيئية واالقتصتتتتادية، واضتتتتطرابات يمكن أن تتأثر وتيرة وشتتتتدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية 

الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشتتتتتغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشتتتتتركة بإدارة هذه المخاطر من خالل استتتتتتراتيجيات 

 االكتتاب المحافظة وإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.
 

 تكرر وحجم المطالبات  

لعائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيستتية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخاطر من بالنستتبة للتكافل ا

تي خالل إستراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة التأمينية للفرد. هناك مستويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية وال

الن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات تشتمل على اإلع

طبية شتتاملة . كما تقوم الشتتركة بتقييم الوضتتع المالي ومستتتوى المعيشتتة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليها، واذا 

 ادية"كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة ع

 

اة بالنستتتبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيستتتية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف

مركبة بستتبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل . لدي الشتتركة إستتتراتيجية تأمين واضتتحة المعالم عند اكتتاب وثائق 

تأمين للمجموعات وهناك مستتتتتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشتتتتتمل على اإلعالن عن الصتتتتحة الجيدة، وإجراء إستتتتتبيان طبي، ال

والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم 

 ، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.به المجموعة، وحجم المجموعة
 

يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشركة من أي أثار عكسية نتيجة 

 للوفاة / العجز .
 

 حساسية المطالبات

التأمين بمختلف اإلفتراضتتتات كما هو مذكورة في اإليضتتتاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضتتتات مثل  تتأثر مطالبات

في صتتتتافي نستتتتبة المطالبات وافتراض ثبات  %5التغيرات التشتتتتريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضتتتتي بواقع 

الف لاير ستتتعودي( في  3,560م : 2018الف لاير ستتتعودي تقريباً )2,374   غ اجمالي قدرهالعوامل األخري ستتتيؤثر على الدخل بمبل

 السنة .
 

 التأمين إعادة ب( مخاطر
 

 عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي الشركة من  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود المعتادنشاطها  سياق في التأمين

به إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تفي 

 بموجب إتفاقيات إعادة التأمين. شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها
 

تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين. تقوم إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين.  ولتقليل

 والواليات المتحدة األمريكيةألمانيا  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين حصة التأمين إتفاقية عمليات ولدى

 الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية أو اعلى. تغطي( –والمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )أ أ  ولبنان والبحرين

 السعودية.  العربية المملكة في الشركة عن والمجموعات الصادرة
 

ي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة والمعتمدة من يستثنى من عملية التصنيف الشركات المحلية الت

ن. وباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة القدرة المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضال عن األداء التاريخي من يالمنظمين لنشاط التأمين المحلي

 قائمة المتطلبات المحددة مسبقاً قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.إدارة الشركة متى ما كان ذلك مالئماً ومطابقته مع 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26

 التأمين )تتمة( إعادة ب( مخاطر
 

 93,750 قدره أقصى بحد ( )%50م : 2018فرد ) كل عن التأمين غطاء من % 50 بنسبة التأمين تحتفظ عمليات اإلتفاقية وبموجب

فيما يتعلق بتأمين حماية المجموعات  الف لاير سعودي( 300)بحد أقصى قدرة  %20 لاير سعودي( 93,750م : 2018) لاير سعودي(

 في صندوق التأمين إعادة يسدده وكيل ) الوفاة مخاطر ( التأمين مخاطر عن التأمين إعادة صندوق في فائض وأي وتأمين حماية اإلئتمان.

 حملة الوثائق.على  للتكافل ليتم توزيعه األهلي

 

 ج( المخاطر المتعلقة باألنظمة

تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على الموافقة على 

في سداد االلتزامات واالعسار األنشطة ومراقبة هذه األنشطة بل إنها تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التعثر 

 من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.

 

  (المالءة الماليةد( مخاطر إدارة رأس المال )
 تعظيم القيمة للمساهمين.تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف الشركة و

 
وتدير الشركة احتياجاتها من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوبة على أساس 

منتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. 

  المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.  وللمحافظة على مستويات رأس
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش  67وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي المادة 

% من مخاطر رأس المال في خطر تأمين الحماية لألفراد والمجموعات على 0.1% و 0.3،  للمالءة بما يعادل إدنى متطلبات رأس المال

 % من خطر إجمالي رأس المال والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.50التوالي بعد خصم محدد والتقيد بسقف 
 
 

 هـ( المخاطر المالية
 

حكمه واالستثمارات المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في 

 قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة واجمالي المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة

يات التأمين واألرصدة المستحقة الدفع لمعيدي التأمين والمستحق الى واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمل

جهات ذات عالقة والمستحق لعمليات المساهمين والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات 

 المالية.
 

ات التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار السوق ومخاطر إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عملي

العمالت االجنبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة كل من 

 هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر:
 

 السوق سعر مخاطر

 أسعار السوق.  في للتقلبات نتيجة مالية أداة قيمة مخاطر تذبذب هي السوق عرس مخاطر
 

مشتركة  وحدات صناديق العائدة لها في بإستثمارات المتاجرة يتعلق فيما السوق عرضة لمخاطر المساهمين وعمليات التأمين عمليات إن

 سلع اإلختيارية هي استثمارات أسهم ،صكوك ومرابحة في مشترياتالمتعلقة بها والمحافظ  المشتركة الصناديق مفتوحة. إن إستثمارات

 على الحد من الصندوق مدير السلع. يعمل لهذه أسعار السوق في الحركة على للصندوق الوحدة سعر ويعتمد محلية وعالمية في أسواق

  األسواق ذات العالقة بهذه األدوات. في التطورات مراقبة طريق عن السوق مخاطر
 

 االستثمارات في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق. وتتعرض
 

اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بعمليات  قيمة نقص في / زيادة % 5 بنسبة تغيرا بالزيادة أوالنقصان إن

 سعودي ألف لاير 15,826بمبلغ الدخل على قائمة  ثابتة من شأنه أن يؤثر بالزيادة اوالنقصان األخرى المتغيرات بقاء مع التامين

 الف لاير سعودي(. 14,331م  : 2018)
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26

 هـ( المخاطر المالية) تتمة(
 

 العملة األجنبية مخاطر

 األجنبية. أسعار العمالت في التقلبات بسبب مالية أداة قيمة تذبذب مخاطر هي العملة مخاطر
 

 المساهمين وعمليات عمليات التأمين ألن نظراً  العملة سعر في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد

األمريكي، نظراً إلرتباط سعر الريال السعودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ  والدوالر السعودي بالريال رئيس بشكل تتم

 بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 
 

 مخاطر اسعار العمولة 

مستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ونظرا تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية ال

 الن الشركة ليس لديها أي موجودات تدفع عليها عمولة فهي غير معرضة لمخاطر اسعار العمولة.
 

 اإلئتمان مخاطر

بالحد من  مالية. تقوم الشركة خسارة تكبد الطرف اآلخر الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر

 مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.

 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر 

مارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات إستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستث

 الصندوق. وبناًء عليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلستثمارات المالية المرتبطة بالوحدات.
 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي:
 

 م2018 م2019 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 18,859 19,603 نقد لدى البنك

 40,690 21,088 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 74,133 14,825 إشتراكات مستحقة، صافي 

 365 795 سلف عاملين

 429 702 ايرادات مستحقة 

 5,461 5,944 ذمم مدينة اخرى

 62,957 139,937 
  
 

 تركز مخاطر االئتمان

يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصتتادية أو الصتتناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات 

المستحقة تؤثر مخاطر إئتمانها بصورة جوهرية على االئتمان الكلي للشركة.تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلشتراكات 

  في أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة )البنك األهلي التجاري( وشركاته التابعة.

 جودة االئتمان

يتم اإلحتفاظ بأرصتتدة البنوك واإلشتتتراكات المستتتحقة لدى المستتاهم الرئيستتى في الشتتركة )البنك األهلي التجاري( الذي يحمل تصتتنيف 

ان العالمية. اإلستتتثمارات المرتبطة بالوحدات واإلستتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصتتنيف االئتم

 الدخل لم يتم تصنيفها.
 

 السيولة مخاطر

 للوفاء األموال الالزمة الحصول على والمتمثل في صعوبة  التأمين وعمليات المساهمين تواجه عمليات مخاطر السيولة هي مخاطر

العادلة.  قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل بيع القدرة على عدم من السيولة مخاطر تنتج قد . المالية باألدوات المرتبطة بإلتزاماتها

حال نشتتوئها.  إلتزامات بأي للوفاء كافية أموال وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد شتتهري على أستتاس الستتيولة تتم مراقبة احتياجات

التأمين وعمليات المستتتتتتاهمين هي موجودات متداولة باستتتتتتتثناء األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية إن جميع موجودات عمليات 

  والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة.
الى الجهات  المستتتتحقة والمبالغ من مطالبات قائمة وأرصتتتدة مستتتتحقة الدفع لمعيدي التأمين التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون

أخرى. ان جميع المطلوبات المالية ال تخضتع  دائنة ذمم لعمليات المستاهمين المالية المطلوبات العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون ذات

 . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12ومن المتوقع سدادها خالل  الي فوائد
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 ربحية السهم  . 27

على المتوسط المرجح لألسهم العادية  للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين بقسمة صافي الدخل للسنةتم إحتساب ربح السهم 

 الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة. 
 

 رباحاألتوزيعات  . 28

سنة المنتهية ساهمين عن المعلى ال دارة صرف توزيعات أرباحم( اقترح مجلس اإل2018ابريل  10)الموافق  هـ1439رجب  24بتاريخ 

 مليون  8.33: م2017خالل عام مليون لاير سعودي ) 12.5لاير سعودي لكل سهم بإجمالي مبلغ  75م بمبلغ 2017ديسمبر  31فى 

هـ 1439شعبان  7لاير سعودي(.  تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 

وافق مجلس م( 2018مايو  7هـ )الموافق 1439عبان ش 21و بالتالي تم دفع توزيعات االرباح بتاريخ  م(.2018ابريل  23)الموافق 

 يالف لاير سعود 1,091لغ ببمعلى دفع توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل  سابقةفي فترة  اإلدارة

ً  ةمسترد كانت الف لاير سعودي 428دفع مبلغ  ة أيضاً عن طريقتم تعديلو،   .مساهم غير سعودي ُمعفى من الضريبة من سابقا
 
 

المحتملةالمطلوبات وااللتزامات    29-  
 

 .: ال شيء(م2018كما في تاريخ قائمة المركز المالي ، لم يوجد لدى الشركة أي التزامات أو مطلوبات محتملة )      

  إضافيةمعلومات  . 30

  قائمة المركز المالي أ( 

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين 

ديسمبر  31

  م2019

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين

ديسمبر  31

 م2018

ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ألف رـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي
            االصول

 18,871  2,417  16,454  19,619  13  19,606 النقـد وما في حكمه

اشتراكات تأمين مستحقة وذمم 

مدينة لمعيدي التأمين، 

 74,073  -  74,073  14,569  -  14,569 بالصافي

حصة معيدي التأمين من 

 3,187  -  3,187  2,107  -  2,107 اشتراكات تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 

 40,690  -  40,690  21,088  -  21,088 المطالبات القائمة

 647,075  -  647,075  671,674  -  671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات

 286,613  238,808  47,805  316,528  245,478  71,050 استثمارات

 -  -  -  7,425  7,425  - من عمليات التأمين مستحق

 429  -  429  702  -  702 ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدما 

 5,493  4,583  910  6,061  4,590  1,471 وموجودات أخرى

أثاث وتركيبات ومعدات 

 1,712  -  1,712   2,703  -  2,703 مكتبية

 2,347  -  2,347  852  -  852 موجودات غير ملموسة

 16,667  16,667  -  16,667  16,667  - وديعة نظامية

عائد مستحق من وديعة 

 1,464  1,464  -  1,947  1,947  - نظامية

 805,822  276,120  1,081,942  834,682  263,939  1,098,621 

: استبعاد عمليات ينزل

 -  -  -  (7,425)  (   7,425)  - مشتركة 

 1,098,621  263,939  834,682  1,074,517  268,695  805,822 مجموع االصول
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 )تتمة( قائمة المركز المالي أ( 

  عمليات التأمين  

عمليات 

  المساهمين 
ديسمبر  31

  عمليات التأمين   م2019

عمليات 

  المساهمين

ديسمبر  31

 م2018

ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

            االلتزامات

أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 

  3,894  31,830  19,976  2,860  17,116 اخرى

 

35,724 

 

  22,227  -  22,227 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 

46,389  -  

 

46,389 

 4,974  -  4,974  3,449  -  3,449 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 654,225  -  654,225  684,546  -  684,546 االحتياطي الفني لعمليات التأمين

 66,875  -  66,875  43,171  -  43,171 مطالبات قائمة 

احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

  5,053 اإلبالغ عنها

- 

 5,053  7,197  -  7,197 

 2,349  -  2,349  479  -  479 مستحق لجهات ذات عالقة

 -  -  -  7,425  -  7,425 عمليات المساهمينلمستحق 

 1,809   -  1,809   2,460  -  2,460  مكافأة نهاية الخدمة

 19,010  -  19,010  20,184  -  20,184  الفائض من عمليات التأمين

 23,860  23,860  -  29,254  29,254  -  زكاة وضريبة دخل

 8  8  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع

عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 

 1,464   1,464  -  1,947  1,947  - العربي السعودي

 806,110  34,069  840,179  834,658  29,226  863,884 

 -  -  -  (7,425)  -  (7,425) : استبعاد عمليات مشتركة ينزل

 863,884  29,226  834,658  832,754  34,069  798,685  و مجموع االلتزامات

             لكيةحقوق الم

 166,667  166,667  -  166,667  166,667  - راس المال

 28,427  28,427  -  29,895  29,895  - احتياطي نظامي 

 39,619  39,619  -  45,489  45,489  - ارباح مبقاة 

احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع 

 24  -  24  (288)  -  (288) المحددة

 234,737  234,713  24  241,763  242,051  (288)  لكيةمجموع حقوق الم

 1,098,621  263,939  834,682  1,074,517  276,120  798,397  لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 قائمة الدخل  ب( 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

  عمليات التأمين  
عمليات 

  عمليات التأمين   م2019  المساهمين 
عمليات 
 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(               

ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

            إيرادات

 338,346   -   338,346  238,841  -  238,841 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

اشتتتتراكات قابلة لالستتتتثمار ، 

  (149,627)  -  (149,627) بالصافي

 

(161,430)   -    (161,430) 

 89,214  -  89,214  176,916  -  176,916 

اشتراكات إعادة التأمين 

         -   المسندة:

 -   -   -  -  -  - محلية

 (105,611)   -   (105,611)  (42,183)  -  (42,183) خارجية

 71,305   -   71,305  47,031  -  47,031 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 

 (101)   -   (101)  445  -  445 المكتسبة، بالصافي

 71,204   -   71,204  47,476  -  47,476 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 5,096   -   5,096  5,062  -  5,062 أتعاب صندوق االستثمار

 76,300   -   76,300  52,538  -  52,538 مجموع االيرادات 

         -   تكاليف ومصروفات االكتتاب         -   

 (117,246)   -   (117,246)  (93,766)  -  (93,766) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

 91,213   -   91,213  68,798  -  68,798 المطالبات المدفوعة 

 (26,033)   -   (26,033)  (24,968)  -  (24,968) صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات 

 (8,694)   -   (8,694)  4,102  -  4,102 القائمة، بالصافي 

التغيرات في المطالبات 

المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ 

 (929)   -   (929)  2,144  -  2,144 عنها ، بالصافي

 (35,656)  -  (35,656)  (18,722)  -  (18,722) صافي المطالبات المتكبدة 

   -         

التغيرات في اإلحتياطيات 

 3,907   -   3,907  2,110  -  2,110 الفنية ، بالصافي

 (2,920)   -   (2,920)  (2,394)  -  (2,394) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,693)   -   (1,693)  (1,194)  -  (1,194) مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 

  (20,200)  -  (20,200) االكتتاب 

 

(36,362)   -   

 

(36,362) 

 39,938   -   39,938  32,338  -  32,338 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 الدخل )تتمة(قائمة ب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2019  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
  م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
            
ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال   ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  

إيرادات )مصروفات( / 

            العمليات االخرى

عكس  /)إضافات إلى( 

مخصص ديون مشكوك في 

 770  -  770  (196)  -  (196) تحصيلها 

مخصص مقابل مطالبات 

القبض من معيدي  مستحقة

 (14,885)  -  (14,885)  -  -  - التأمين

 (27,928)  (5,852)  (22,076)  (33,090)  (8,221)  (24,869) مصروفات عمومية وادارية 

أرباح غير محققة من 

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 5,543  4,347  1,196  12,715  11,359  1,356 خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 

 435  118  317  294  45  249 قائمة الدخل

أرباح محققة من استتتتتثمارات 

 -  -  -  -  -  - متاحة للبيع ، بالصافي

 7,860  -  7,860  2,859  -  2,859 إيرادات أخرى

( / مصروفات)مجموع 

  (26,818)  (17,418)  3,183  (20,601) العمليات األخرى ايرادات

 

(1,387)  

 

(28,205) 

الفائض /)العجز( من  صافي

 11,733  (1,387)  13,120  14,920  3,183  11,737 العمليات 

الفائض المحول الى 

 -  11,808  (11,808)  -  10,563  (10,563) المساهمين 

صافي الدخل للسنة قبل 

 11,733  10,421  1,312  14,920  13,746  1,174 الزكاة وضريبة الدخل

 (5,669)  (5,669)  -  (6,143)  (6,143)  - المحملة الزكاة

)المحملة( /  ضريبة الدخل

 المستردة

 

-  (265)  (265)  

 

-  706  706 

بعد  صافي الدخل للسنة

 6,770  5,458  1,312  8,512  7,338  1,174  الزكاة وضريبة الدخل

المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة 

 -  16,667  -  -  16,667  - )باآلالف( 

 للسنة األساسي السهمربحية 

)لاير  بعد الزكاة والضريبة

 -  0.33  -  -  0.44  - سعودي(
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 قائمة الدخل الشاملب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2019  المساهمين 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
            
ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

 6,770  5,458  1,312  8,512  7,338  1,174 صافي الدخل للسنة 

            اآلخر:الدخل الشامل 

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها 

إلى قائمة الدخل في الفترات 

            :الالحقة

مكاسب إعادة )خسائر( / 

 24  -  24  (312)    (312) قياس تعويضات نهاية الخدمة 

 6,794  5,458  1,336  8,200  7,338  862 الشامل للسنة مجموع الدخل

            

 

 

 :تسوية 

: صافي دخل السنة  ينزل

 (1,312)      (1,174)     العائد لعمليات التأمين

 5,482      7,026     الشامل للسنة مجموع الدخل
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 . معلومات إضافية )تتمة(30

 التدفقات النقديةقائمة ( ج

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

عمليات 
  التأمين

عمليات 
  م2019  المساهمين

عمليات 
  التامين

عمليات 
 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

            األنشطة التشغيلية
 10,421  10,421  -  13,746  13,746  - الدخل للسنة

            تعديالت للسنة:
 1,312  -  1,312  1,174    1,174 صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 829  -  829  822  -  822 استهالك
 1,755  -  1,755  1,827  -  1,827 اطفاء موجودات غير ملموسة 

 503  -  503  645  -  645 مكافأة نهاية الخدمة 
إلى  عكس من/( اضافة الى)

مخصص ديون مشكوك في 
 (770)  -  (770)  196  -  196 تحصيلها

مخصص مقابل مطالبات مستحقة 
 14,885  -  14,885  -  -  - القبض من معيدي التأمين

أرباح غير محققة من إعادة قياس 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 (5,543)  (4,347)  (1,196)  (12,715)  (11,359)  (1,356) خالل قائمة الدخل
الدخل قبل التغيرات في االصول 

 23,392  6,074  17,318  5,695  2,387  3,308 وااللتزامات
التغيرات في االصول وااللتزامات 

            التشغيلية:

 47,334   -  47,334  (24,599)   -  (24,599) استثمارات مرتبطة بالوحدات 
اشتراكات مستحقة القبض وذمم 

 (60,026)   -  (60,026)  59,308   -  59,308 ، صافي مدينة معيدي التأمين
 109  109     -    -   -  - مستحق من جهة ذات عالقة 

 66  (433)  499  (568)  (7)  (561) مبالغ مدفوعة مقدماً واصول اخرى 
 10  -  10  (273)  -  (273) ايرادات مستحقة

حصة معيدي التأمين من اشتراكات 
 125   -  125  1,080  -  1,080 تأمين غير مكتسبة

 (24)   -  (24)  (1,525)  -  (1,525) غير مكتسبة إشتراكات تأمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 (34,481)   -  (34,481)  19,602  -  19,602 القائمة
 (56,400)   -  (56,400)  30,321  -  30,321 احتياطي فني لعمليات التأمين

احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 
 929   -  929  (2,144)  -  (2,144) االبالغ عنها

 43,175   -  43,175  (23,704)  -  (23,704) مطالبات قائمة
أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 

 (4,684)   -  (4,684)  (24,162)  -  (24,162) التأمين
 (12,645)   -  (12,645)  536  -  536 مستحق لعمليات المساهمين
 12,645  12,645     -   (536)  (536)  - مستحق من عمليات التامين
 401     -   401  (1,870)  -  (1,870) مستحق لجهات ذات عالقة

 8,897  (974)  9,871  (15,748)  (1,034)  (14,714) ارصدة مستحقة ومطلوبات أخرى
 (371)  (371)     -   (483)  (483)  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 371  371     -   483  483  - عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد
)المستخدم في(  / من صافي النقد

 (31,177)  17,421  (48,598)  21,413  810  20,603 العمليات 
، الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 (3,525)  (3,525)     -   (1,014)  (1,014)  - بالصافي
 (428)  -  (428)  (306)  -  (306) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)المستخدم في(  من / صافي النقد
 (35,130)  13,896  (49,026)  20,093  (204)  20,297 العمليات التشغيلية
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 . معلومات إضافية )تتمة(30

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(ج( 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

عمليات 

  التأمين

عمليات 

  م2019  المساهمين

عمليات 

  التامين

عمليات 

 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       

ـعوديألف               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

            األنشطة االستثمارية  

شراء أثاث وتركيبات 

  (1,813)  -  (1,813) ومعدات مكتبية

 

 (541)  -  

 

 (541) 

إضافات إلى األصول غير 

 (293)  -  (293)  (332)  -  (332) الملموسة

استرداد استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 40,000  -  40,000  -  -  - الدخل

شراء استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 -  -  -  (17,200)  (2,200)  (15,000) الدخل

 صافي النقد )المستخدم في(

  (19,345)  (2,200)  (17,145) األنشطة االستثمارية  من /

 

39,166  -  

 

39,166 

            

            األنشطة التمويلية 

توزيعات أرباح مدفوعة ، 

 (11,836)  (11,836)  -  -  -  - بالصافي

صافي النقد المستخدم في 

 (11,836)  (11,836)  -  -  -  - االنشطة التمويلية

صافي الزيادة / )النقص( 

  748  (2,404)  3,152 في النقد وما في حكمه 

 

(9,860)  

 

2,060  (7,800) 

النقد وما في حكمه في 

  18,871  2,417  16,454 بداية السنة 

 

26,314  

 

357  26,671 

النقد وما في حكمه في 

  19,619  13  19,606 نهاية السنة 

 

16,454  

 

2,417  18,871 
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