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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه هللا -

ملك المملكة العربية السعودية
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صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن  سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

الدفاع الوزراء ووزير   ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

     
الكرام  السادة والسيدات/ المساهين      

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ــية،  الرئيس ــطتها  ــج أنش ــركة، ونتائ أداء الش ــن  ي يبي ــذ ــام 2019م، وال ي لع ــنو ــر الس التقري ــم  أيديك ــن   بي ــع  ــرني أن أض ــس اإلدارة، يس ــاء مجل ــم أعض ــمي وباس بإس
وُيوضــح كذلــك القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م. شــاكرين المولــى عــز وجــل لمــا تــم تحقيقــه ونتطلــع لمــا هــو أفضــل فــي الســنوات 

القادمــة بمشــيئة هللا. 
الرقابيــة والحكوميــة ذات العالقــة وكافــة منســوبي  الجزيــل لكــم ولــكل الجهــات  أتقــدم بالشــكر  الكــرام،   وأصالــًة عــن نفســي  ونيابــًة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

أداء الشــركة علــى نحــو متميــز. الشــركة للدعــم والجهــود المســتمرة فــي تطويــر 

وهللا ولي التوفيق،،،

                                               ثامر بن عبد هللا محمد بن ريس
                                               رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة واللجان المساندة
مجلس اإلدارة:

المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس                                               رئيس المجلس. 1
الرميم                         نائب رئيس المجلس. 2 المهندس طارق بن عبد هللا بن حسين 
ي                                            عضوًا. 3 البكر القادر  المهندس محمد هاني بن عبد 
ي                                                                       عضوًا. 4 الغّزاو األستاذ حسام بن طالل 
الدكتور عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ                                           عضوًا. 5
األستاذة نوف سعود الحقباني                                                                         عضوًا. 6
االستاذ فوازمحمد الشرعبي                                                                                   عضوًا. 7

ي. 8 األستاذ هشام بن محمد الشريف                                                                        عضوًا والرئيس التنفيذ

اللجنة التنفيذية:
المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس                                                                رئيس اللجنة. 1
ي                                           عضو اللجنة . 2 البكر القادر  المهندس محمد هاني بن عبد 
ي                                                                     عضو اللجنة. 3 الغّزاو األستاذ حسام بن طالل 
األستاذ هشام بن محمد الشريف                                                                     عضو اللجنة. 4
الدكتور عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ                                                   عضو اللجنة . 5

لجنة المراجعة:

االستاذ عبد هللا الحربي                                                                                                  رئيس اللجنة. 1
األستاذ نبيل نصيف.                                                                      عضو اللجنة. 2
بالله                                                                                                     عضو اللجنة . 3 الدكتور معصوم 
االستاذ عبد هللا الشيبيلي                                                         عضو اللجنة. 4

لجنة الترشيحات و المكافات :
األستاذ فوازمحمد الشرعبي                                                                                   رئيس اللجنة. 1
الدكتور عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ                                                    عضو اللجنة. 2
التميمي                                                                                                     عضو اللجنة. 3 األستاذ نايف 
الرميم                                                                 عضو اللجنة. 4 المهندس طارق بن عبد هللا 

لجنة االستثمار:
المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس                                                                 رئيس اللجنة. 1
األستاذ هشام بن محمد الشريف                                                                     عضو اللجنة. 2
الرميم                                                                عضو اللجنة. 3 المهندس طارق بن عبد هللا  
االستاذة نوف سعود الحقباني                                                                              عضو اللجنة. 4

لجنة ادارة المخاطر :
ي                                                                            رئيس اللجنة. 1 الغّزاو األستاذ حسام بن طالل 
األستاذ هشام بن محمد الشريف                                                                           عضو اللجنة. 2
الدكتور يوسف باسودان                                                                                                   عضو اللجنة. 3
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تقريـر مجلــس اإلدارة

أواًل: األنشطة الرئيسية:
تقــوم شــركة المجموعــة المتحــدة للتأميــن التعاونــي )أســيج( كشــركة مســاهمة عامــة، بأعمــال التأميــن التعاوني، بموجــب التصريــح الصادر عن مؤسســة النقد 

ي رقــم: )ت م ن/20095/21( وتاريــخ 1430/5/15هـــ، الموافــق 2009/5/11م، وتــم تجديــد التصريــح لمدة ثالث ســنوات متتالية تبدأ من تاريــخ 1439/05/14هـ.  العربــي الســعود
الحريــق،  التأميــن علــى المركبــات، والتأميــن علــى الممتلــكات ضــد  ي يشــمل  العــام، والــذ التأميــن الصحــي والتأميــن  الرئيســي للشــركة:  النشــاط  ويشــمل تحديــد 

الحــوادث العامــة.  ي، والتأميــن الهندســي، وتأميــن  البحــر والســرقة، والتلــف ومــا شــابه ذلــك، والتأميــن 

تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:
النسبة ايرادات النشاط

القيمة بالف ريال
67.01% 354,693 المركبات
26.27% 139,036 الطبي
3.00% 15,902 الحوادث 

العامة
0.38% 1,997 الهندسي
2.74% 14,520 الحريق
0.50% 2,620 ي البحر
0.11% 584 ى أخر

100% 529,352 االجمالي

وتواجــه الشــركة عــدة مخاطــر مــن خــالل تقديمهــا للتأميــن العــام والتأميــن الصحــي، ومــن أهمهــا: مخاطــر الســوق بمــا فيهــا المنافســة الكبيــرة بيــن مــا يزيــد عــن 
ــق لتحقيــق أهدافهــا ومتابعــة أعمالهــا بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين والمتعامليــن معهــا.  ثالثيــن شــركة تأميــن. وتأمــل الشــركة أن توفَّ

ثانيًا: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة و التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:

زيادة اإلنتاجية والمبيعات, ويهدف  ى خدمة العمالء, باإلضافة إلى  ي من المتوقع أن يساهم بتحسين مستو النظام اآللي الجديد للشركة والذ تم إطالق 
التنافسية للشركة. القدرة  الداخلية مما سيساعد في رفع  التكاليف, كما أنه سيسهل عملية التطوير لألنظمة  أيضا لرفع فعالية األداء وتقليل 

بتاريــخ 1  ي رئيســًا ألمــن المعلومــات  التنظيمــي للشــركة وذلــك بتأســيس إدارة االمــن الســيبراني وقــد تــم تعييــن المهنــدس ماجــد الشــودر  تــم تعديــل الهيــكل 
ينايــر 2019 .

العامــة غيــر  بالتوصيــة للجمعيــة  الموافــق 21-05-1441هـــ  بتاريــخ 16-01-2020 م  ــر  بالتمري التعاونــي ) أســيج ( قــراره  المتحــدة للتأميــن  ادارة المجموعــة  أصــدر مجلــس 
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العاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة وفــق اآلتــي:

   ريال200,000,000رأس المال قبل التخفيض
  ريال141,000,000رأس المال بعد التخفيض

%29.5نسبة التخفيض في رأس المال
 سهم20,000,000عدد االسهم قبل التخفيض
  سهم14,100,000عدد االسهم بعد التخفيض

إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمةسبب تخفيض رأس المال
إلغاء عدد 5,900,000 سهم من أسهم الشركةطريقة تخفيض رأس المال

 أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو
الماليةأداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي التزاماتها  ال يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على 

التي تقرر فيهاتاريخ التخفيض  نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
تخفيض رأس المال

الموافقات
 يشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العالقة بما فيها مؤسسة

المالية باإلضافة إلى الجمعية العامة غير ي وهيئة السوق   النقد العربي السعود
العادية

 تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض
رأس المال الى الهيئة

 سيتم االعالن عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض
المالية ألخذ موافقتها رأس المال لهيئة السوق 

معلومات إضافية

 عالوة على ذلك لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض
عدد األسهم

 كما أوصي مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16-01-2020 م الموافق 21-05-1441هـ للجمعية
 العامة غير العادية وبعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس المال بزيادة رأس مال

ريـال .الشركة من خالل طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة 150 مليون 
 وسيتم فيما بعد تحديد سعر الطرح وعدد األسهم المطروحة وذلك لإلكتتاب من
 خالل الجمعية العامة غير العادية بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العالقة

المالية ، وتهدف ي وهيئة السوق  النقد العربي السعود  بما فيها مؤسسة 
المالية ودعم عمليات  الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز هامش المالءة 

المالكين  التوسع في نشاطها. كما وستقتصر األحقية في اإلكتتاب للمساهمين 
زيادة رأس المال عن التي قررت   لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

 طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي
ى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية والتي سيتم  المصدر لد

أنه سيتم االعالن عند تعيين مستشار  تحديد موعدها الحقًا بمشيئة هللا ، كما 
المالية زيادة رأس المال لهيئة السوق   مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب 

 ألخذ موافقتها.
زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجمعية العامة التنويه أن عملية   كما نود 

غير العادية

ي رقم  41050316بتاريخ 1441/07/20هـ المتضمن موافقة المؤسسة على  النقد العربي السعود وبتاريخ 15 مارس 2020 م استلمت الشركة خطاب مؤسسة 
التخفيض 141 مليون ريال. تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 59 مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد 
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التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:

التأميــن: تأميــن . 1 ــي 
َ

الهاتفــي وإســهامها فــي اســتقطاب تأمينــات قطــاع الشــركات مــن خــالل منتج البيــع  زيــادة فعاليــة أعمــال وحــدة 
ــد  ــن ض التأمي ــن:  التأمي ــج  ــات منت ــادة مبيع ــا لزي ــل أعماله ــادة تفعي زي ــى  ــة إل ــركات. وباإلضاف ــي للش ــن الصح ــامل، والتأمي ــات الش المركب

ــث(.  الثال ــرف  ــات )للط ــى المركب ــي عل ــن اإللزام ــرة، والتأمي ــات الصغي ــي للمجموع ــن الصح التأمي ــج  ــة، ومنت ــن الطبي ــاء المه أخط

أليات رقمية متطورة. . 2 تطوير وحدة متخصصة في التسويق المباشر وفق 

3.    استمرار  تطوير المبيعات اإللكترونية لتشمل كافة الخدمات الالزم تقديمها للعمالء.
اليات  تطوير برامج خاصة بالوالء والحفاظ على العمالء. 4.    استكمال 

البيع المختلفة. آلية تعدد المنتجات من خالل قنوات  5.     تطوير 
آلّيات وبرامج من خالل مواقع مقارنة األسعار . 6.     تطوير 

التأمين . البيع الخاصة بشركات  ى المملكة على شروط وأحكام  التدريبية لموظفي المبيعات على مستو 7.     استمرار تكثيف الدورات 
التأمينيــة الخاصــة بشــرائح األفــراد، وتكــون مســتوفاة لجميــع أحــكام وشــروط  8.     العمــل علــى الحمــالت التســويقية لبعــض المنتجــات 

ي. النقــد العربــي الســعود مؤسســة 
زيادة الحمالت التسويقية اإللكترونية وذلك بهدف رفع مبيعات المنتجات الغير إلزامية .  9.     العمل على 

التأميني. 10.  إنشاء إدارات  متخصصة وفق نوع المنتج 

ثالثًا: ملخص النتائج المالية: 

التالي: النحو  المالية المنتهية 2019/12/31 م، وهي على  المالية للسنة  البيانات  أدناه يوضح ملخص  الجدول 
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1-ملخص البيانات المالية للشركة )األرقام بآالف الرياالت(

20192018201720162015النشاط

408,038407,425388,329431,714395,779موجودات عمليات التأمين

154,792144,791141,468127,456118,380موجودات المساهمين

562,830552,216529,797559,170514,159مجموع الموجودات

408,869407,785388,329431,714395,779إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

10,3336,7833,5342,3051,421مطلوبات المساهمين

144,459138,008137,934125,151116,959حقوق المساهمين

154,792144,791141,468127,456118,380مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

529,352500,013429,972510,618549,441إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

470,867456,012365,917431,792458,544صافي أقساط التأمين المكتتبة

473,101450,305370,159450,687401,944اجمالي اإليرادات

399,682346,972299,436353,566284,317اجمالي المطالبات المدفوعة

361,228324,871246,888344,715290,990صافي المطالبات المتحملة

79,93279,15076,24762,44256,540المصاريف العمومية واإلدارية

ى لعمليات  إيرادات استثمارات وإيرادات أخر
4,6054,1572,5706,5842,094التأمين

الفائض )العجز( في عمليات التأمين مخصومًا منها 
عائد استثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات 

التشغيلية(
6684,34714,9756,5199,986

صافي ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة وضرائب 
7,1152,35818,1178,34411,133الدخل
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2- فيما يلي بعض المؤشرات والنسب المالية لألرقام السابقة: -

بارتفاع قدره %202 الربح  2,358ألف ريال للعام السابق  الزكاة خالل السنة 7,115 ألف ريال مقابل صافي  الربح قبل   - بلغ صافي 
ريــال، مقابــل  4,347ألــف  ألــف  الوثائــق )نتائــج العمليــات التشــغيلية(، خــالل الســنة 668  التأميــن مخصومــًا منهــا عائــد اســتثمارات حملــة  بلــغ فائــض عمليــات   -

ريــال للعــام الســابق بانخفــاض قــدره %85. 
بارتفــاع  قــدره 6%، وكذلــك  ريــال بالمقارنــة بالعــام الســابق  ألــف  ريــال، مقابــل 500,013  التأميــن المكتتبــة )GWP( خــالل الســنة 529,352ألــف  بلــغ إجمالــي أقســاط   -

بارتفــاع  %3.    بالعــام الســابق  ريــال بالمقارنــة  ألــف  ريــال مقابــل 456,012  ألــف  التأميــن المكتتبــة )NWP( خــالل الســنة 470,867  بلــغ صافــي أقســاط 
بارتفاع قدره %11. - بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل السنة 361,228 ألف ريال، ومقابل 324,871ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق 

بارتفاع  %1. التأمين خالل السنة 408,038 ألف ريال، مقابل407,425ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق  - بلغ إجمالي موجودات عمليات 
بارتفاع بنسبة %7. - بلغ إجمالي موجودات المساهمين خالل السنة 154,792ألف ريال، مقابل 144,791ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق 

بارتفاع نسبته %2. - بلغ إجمالي الموجودات خالل السنة 562,830ألف ريال، مقابل 552,216ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق 
بارتفاع 1 %. التأمين خالل السنة 408,869 ألف ريال، مقابل 407,785  ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق  -  بلغ إجمالي مطلوبات عمليات 

بارتفاع  قدره 52 %. - بلغ إجمالي مطلوبات المساهمين خالل السنة  10,333ألف ريال، مقابل  6,783ألف ريال مقارنة بالعام السابق 
بارتفاع قدره %5   - بلغ إجمالي حقوق المساهمين خالل السنة 144,459ألف ريال، مقابل 138,008 ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق 

بارتفاع قدره %7. - بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين خالل السنة 154,792 ألف  ريال، مقابل 144,791 ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق 
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3- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

نسبة 
التغيرات قيمة التغيرات 2018م 2019م البيان

القيمة باأللف ريال القيمة باأللف 
ريال القيمة باأللف ريال

6% 29,339 500,013 529,352 التأمين المكتتبة إجمالي أقساط 

3% 14,855 456,012 470,867 التأمين المكتتبة صافي أقساط 

5% 22,796 450,305 473,101 اجمالي اإليرادات

15% 52,710 346,972 399,682 اجمالي المطالبات المدفوعة

11% 36,357 324,871 361,228 صافي المطالبات المتكبدة
1% 782 79,150 79,932 المصاريف العمومية

11% 448 4,157 4,605 التأمين ى لعمليات  إيرادات استثمارات وإيرادات أخر

-85% )3,679( 4,347 668 التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات  الفائض )العجز( في عمليات 
الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية( حملة 

202% 4,757 2,358 7,115 الزكاة صافي ربح )خسارة( السنة قبل 

التأمين المكتتبة  بنسبة 6% و االرتفاع في صافي  الى االرتفاع  في اجمالي أقساط  الربح  خالل هذا العام مقارنة  بالعام السابق  يعود سبب االرتفاع  في  صافي 
التأمين بنسبة  التأمين المكتسبة بنسبة 7% و االرتفاع في العموالت المكتسبة من إعادة  التأمين المكتتبة بنسبة 3 % و االرتفاع في صافي أقساط  أقساط 

الوثائق بنسبة %10  الناتجة من استثمارات أموال حملة  72% و اإلنخفاض في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 15 %  واالرتفاع في صافي األرباح 
الناتجة من استثمارات  ي  خالل هذا العام مقابل الخسائر  الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بقيمة 4,657 الف ريال سعود الى االرباح  باالضافة 

ي في العام الماضي  أموال المساهمين بقيمة 3,182 ألف ريال سعود
الديون المشكوك في  ي خالل هذا العام مقابل إضافات الى مخصص  الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 227 الف ريال سعود وكذلك رد مخصص 

ي في العام الماضي  تحصيلها بقيمة  7,499 ألف ريال سعود
ى بنسبة 80% واالرتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية  ايرادات اكتتاب أخر بالرغم من االرتفاع في  صافي المطالبات المتحملة بنسبة 11 % واالنخفاض في 

بنسبة 1 % 
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وتقوم الشركة ببيع جميع أنواع التأمين العام والصحي. وفيما يلي تحليل حجم األعمال التي قامت بها الشركة خالل األعوام 2015 – 2019 م :

االســـم
2019م

)القيمة باأللف 
ريال(

2018م
)القيمة باأللف 

ريال(

2017م
)القيمة باأللف 

ريال(

2016م
)القيمة باأللف 

ريال(

2015م
)القيمة باأللف 

ريال(
14,5209,25810,49612,44118,002تأمين الحريق

1,9972,84510,5918,81712,768التأمين الهندسي
ي البحر 2,6201,6561,0541,1341,073التأمين 

15,9029,36021,11922,17019,831التأمين العام
354,693323,683271,305278,858320,469تأمين السيارات
139,036152,751115,155186,765177,031التأمين الصحي

ى 584460252433267أنواع تأمين أخر
529,352500,013429,972510,618549,441اإلجمالي

4- وفيما يلي تحليل حجم األعمال جغرافيًا  

القيمة باأللف ريال 2019 ماسم المنطقة

244,251المنطقة الوسطى
242,392المنطقة الغربية

25,920المنطقة الشرقية
1,009المنطقة الشمالية
15,780المنطقة الجنوبية

529,352اإلجمالي
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رابعًا :اإلفصاحات النظامية:

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.- 1

التــي  المتطلبــات  وفــق  والتأكــد مــن تطبيقهــا  واللوائــح  األنظمــة  بمتابعــة صــدور جميــع  اإللتــزام،  وإدارة  الداخليــة  المراجعــة  الشــركة مــن خــالل إدارة  تقــوم 
تضعهــا الجهــات الرقابيــة. وتقــوم إدارة اإللتــزام بمتابعــة اإلتصــال مــع الجهــات الرقابيــة للتحقــق مــن اإللتــزام التــام. وقــد التزمــت الشــركة بــكل مــا تضمنتــه الئحــة 
ــن 1433/7/21هـــ،  ــاء اإلثني ــدة مس المنعق ــى،  ــة األول العادي ــر  الغي ــة  العام ــة  ــاع الجمعي ــي اجتم ــه ف أن ــث  ــة. حي المالي ــوق  ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش حوكم
التراكمــي فــي الجمعيــات العموميــة  الموافــق 2012/6/11م، وافقــت الجمعيــة علــى إضافــة مــادة تحمــل رقــم )37( للنظــام األساســي للشــركة، وتختــص بالتصويــت 

الحــق فــي:  الداخليــة للشــركة، فــإن المســاهمين لهــم  للمســاهمين. وطبقــًا للنظــام األساســي واللوائــح 
• التي يتقرر توزيعها.	 الحصول على نصيب من األرباح 
• الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.	
• حضور الجمعيات العامة واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.	
• التصرف في األسهم.	
• ى المسؤولية على أعضاء المجلس.	 مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعو
• التنفيذية. 	 اإلستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة، وال يعارض نظام السوق واللوائح 

واجتمعــت الجمعيــة العامــة العاديــة يــوم االثنيــن 07 -04-1439 هـــ الموافــق 25-12-2017 م ووافقــت علــى التعديــالت واإلضافــات علــى الئحــة حوكمــة الشــركة. تماشــيًا 
ــد  النق ــة  ــن مؤسس ــادرة ع ــتأمين الص الـ ــركات  ــة ش ــة حوكم ــبان الئح ــي الحس ــذ ف ــع األخ ــعودية م ــة الس المالي ــوق  ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــة الحوكم ــع الئح م

ي.   العربــي الســعود

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:
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اسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة الرابعة 
والعشرون
)الفقرة ج(

على مجلس اإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب –ان وجد- ومسؤولياتهم بشكل 
اذا خال نظام الشركة األساسي من ذلك. واضح 

يوجد إختصاصات لرئيس المجلس منصوص 
عليها بالنظام األساسي للشركة وسيتم العمل 

على إعداد سياسة تتضمن إختصاصات نائب 
الرئيس

المادة الحادية و 
األربعون

)جميع الفقرات(

أداء المجلس و أعضائه و لجانه . 1 الترشيحات – اآلليات الالزمة لتقييم  يضع مجلس اإلدارة – بناء على اقتراح من لجنة 
ى تحقيق األهداف اإلستراتيجية  أداء مناسبة ترتبط بمد التنفيذية سنويًا، وذلك من خالل مؤشرات قياس  واإلدارة 

الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة و الضعف واقتراح  الرقابة  للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين . 2
بالتقييم.

التي يمتلكها المجلس وتحديد نقاط الضعف و القوة فيه، مع . 3 يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات و الخبرات 
أداء المجلس ويجب أيضا  العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير 

آليات العمل في المجلس بشكل عام. ان يشتمل تقييم 
ى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما . 4 ي ألعضاء مجلس اإلدارة مد الفرد التقييم  يراعي في 

في ذلك حضور جلسات المجلس و لجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.
الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.. 5 يتخذ مجلس اإلدارة 
التنفيذيين . 6 التنفيذيين تقييما دوريًا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء  ي أعضاء مجلس اإلدارة غير  يجر

النقاش المخصص لهذا الغرض – علي ان تحدد جوانب القوة و الضعف واقتراح  – من دون ان يحضر رئيس المجلس 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المادة استرشادية

المادة الخامسة 
والثمانون

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي:
آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل . 1 تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى 

القرارات المهمة. والموضوعات محل 
التقاعد، وتأسيس صندوق . 2 التي تحققها وبرامج  برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح 

البرامج. مستقل لإلنفاق على تلك 
إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.. 3

المادة استرشادية

المادة السابعة 
والثمانون

التي  التوازن بين أهدافها واألهداف  بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة  تضع الجمعية العامة العادية – 
المادة استرشاديةيصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

المادة الثامنة 
والثمانون

البرامج  ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: يضع مجلس اإلدارة 
ى ذات ( 1 أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخر وضع مؤشرات قياس تربط 

النشاط المشابه.
التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.( 2 اإلفصاح عن أهداف المسؤولية اإلجتماعية 
الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.( 3 التقارير  اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية اإلجتماعية في 
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية اإلجتماعية للشركة.( 4

المادة استرشادية

المادة الثالثة و 
التسعون

)الفقرة الرابعة  
ب(

اإلفصاح عن المكافآت
الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس االدارة وفقا للجداول المرافقة يكون اإلفصاح 

المبالغ  البيانات الموضحة إجمالي  تضمنت 
المستلمة والتي بموجبها تحقق الشفافية 

واإلفصاح للجمهور.

المادة الخامسة 
والتسعون

المادة  في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب 
ي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة،  اللجنة متابعة أ الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه 

التي تتوصل إليها. بالتقارير والتوصيات  سنويًا على األقل، 

الترشيحات  إن المادة استرشادية ولجنة 
والمكافآت تقوم بالمهام المتعلقة بحوكمة 

الشركات.
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2- سياسات توزيع األرباح:

الفقــرة  الــى  المــادة )46( وباالشــارة  أربــاح المســاهمين فــي  النظــام األساســي للشــركة، والخاصــة بتوزيــع  الــواردة فــي  تعمــل الشــركة علــى تطبيــق السياســات 
التالــي:  النحــو  بالــزكاة و االحتياطــي علــى  )45( و الخاصــة 

المادة الخامسة واألربعون: الزكاة واالحتياطي:
يجب على الشركة:

الزكاة وضريبة الدخل المقررة.. 1 تجّنب 
بلــغ اجمالــي االحتياطــي )100%( مــن . 2 التجنيــب متــى  تجّنــب )20%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 

ــوع. ــال المدف الم رأس 
أو . 3 ي يحقــق مصلحــة الشــركة  الــذ بالقــدر  ى، وذلــك  للجمعيــة العامــة العاديــة عنــد تحديــد نصيــب األســهم فــي صافــي األربــاح أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــر

أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. يكفــل توزيــع 

المادة السادسة واألربعون: إستحقاق األرباح:
التوزيــع. وتكــون أحقيــة  القــرار تاريــخ اإلســتحقاق وتاريــخ  يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبيــن 
ي  بــأ الماليــة دون تأخيــر  اليــوم المحــدد  لإلســتحقاق. وُتبلــغ الشــركة هيئــة الســوق  األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة 
قــرارات لتوزيــع األربــاح أو التوصيــة بذلــك وتدفــع األربــاح المقــرر توزيعها على المســاهمين في المــكان والمواعيد التي يحددهــا مجلس اإلدارة، وفقــًا للتعليمات 

ي. النقــد العربــي الســعود الكتابيــة المســبقة لمؤسســة  التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة مــع مراعــاة الموافقــة 

 3 -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم 
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أعضاء مجلس االدارةأ- 
الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

ي لبعض الشركات   مدير تنفيذ
 عضو مجلس إدارة مجموعة من الشركات

رئيس مجلس إدارة شركة اسيج

ماجستير إدارة أعمال – 
 كاس سيتي – لندن

بكالوريوس الهندسة – 
جامعة الملك سعود

عضو مجلس إدارة رئيس مجلس اإلدارة المهندس/ ثامر بن عبدهللا 
بن ريس 1

خبرة تزيد عن14 عامًا في مجال األعمال 
واإلستثمار

ماجستير في إدارة 
األعمال 1975 الثروات واألصول في  رئيس إدارة 

بنك دويتشه
شريك مؤسس في شركة 

وتر للتجارة

األستاذ / طارق بن عبدهللا 
الرميم 2

عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات بكالوريوس هندسة 
نووية 1982

معيد بجامعة الملك عبدالعزيز 
اللجنة المالحية بالغرفة  رئيس 

التجارية بجدة

عضو مجلس إدارة، رئيس 
ي بالغرفة  البحر النقل  لجنة 

التجارية الصناعية بجدة

المهندس / محمد هاني بن 
ي عبدالقادر البكر 3

ي سويس  الرئيس في بنك كريد نائب 
التعاونية  ورئيس اإلستثمار في شركة 

للتأمين
ماجستير مالية

ي  الرئيس في بنك كريد نائب 
سويس ورئيس اإلستثمار في 

التعاونية للتأمين شركة 

شريك في شركة دار بداية 
المالية

األستاذة/ نوف سعود 
الحقباني  4

ي لقطاع المركبات  التنفيذ الرئيس  نائب 
2011-2006 مدير إدارة مطالبات السيارات 

2006-2004 مدير خدمة العمالء 2002-2004  
- مدير التسويق والمبيعات االلكترونية 

2001-2002

الثانوية العامة ي  لقطاع  التنفيذ الرئيس  نائب 
المركبات

ي لشركة  التنفيذ الرئيس 
أسيج األستاذ / هشام محمد 

عبدهللا الشريف 5

خبرة في تطوير األعمال واإلستراتيجية 
وإدارة األعمال دكتواره في إدارة 

األعمال

ي لإلستراتيجية  التنفيذ الرئيس  نائب 
وتطوير األعمال لشركة بي إيه 

سيستمز

ي لشركة  التنفيذ الرئيس 
ي سيستمز السعودية  بي ا

للتطوير والتدريب

الدكتور / عبد اللطيف بن 
محمد آل الشيخ 6

عضو مجلس إدارة من 1992 وحتى تاريخه
القانوني وإدارة األعمال  خبرة في العمل 

والتطوير
بكالوريوس أنظمة

ي  الشريك المدير لشركة الغزاو
القانونية عضو  لالستشارات 

مجلس إدارة

الشريك المدير لشركة 
ي لالستشارات  الغزاو

القانونية عضو مجلس إدارة
ي األستاذ / حسام طالل غزاو 7

عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط 
 للمحركات 

رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات 
المروحية

بكالوريوس الهندسة 
الصناعية

شريك في شركة أجواء الطيران 
القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة 
الطائرات المروحية االستاذ/ فوازمحمد الشرعبي                                                               8
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أعضاء اللجان:ب- 

 لجنة المراجعة 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

مراجعة داخلية - زكاة وضريبة 
- مراجعة الحسابات - ضريبة 

القيمة المضافة
ماجستير الراجحي مدير مراجعة داخلية في مصرف  محاسب قانوني و مستشار 

ضريبي
أ. عبد هللا 

الحربي 1

البنكي و القطاع  القطاع 
ي الخير

ادارة  ماجستير 
أعمال

نائب االمين العام لجمعية مراكز األحياء 
بجدة 

البنك االسالمي للتنمية
مستشار  أ . نبيل نصيف 2

التأمين  الدكتوراه نائب المستشار أوكتيش ماليزيا
التأمين  المالية و  أستاذ  
واإلقتصاد اإلسالمي - 

جامعة الملك عبد العزيز
د. معصوم بالله 3

مراجعة داخلية وإلتزام  بكالوريوس 
محاسبة 

مراجع داخلي بشركة العلم ألمن 
المعلومات و شركة سيمنس ومدير 

مراجعة التشغيل بموبايلي 

مدير اإللتزام بشركة شركة 
لوكهيد مارتن

أ. عبد هللا 
الشيبيلي 4
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لجنة الترشيحات و المكافآت

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

عضو مجلس إدارة 
شركة الشرق األوسط 

 للمحركات 
رئيس مجلس إدارة شركة 

الطائرات المروحية

بكالوريوس الهندسة 
الصناعية

شريك في شركة أجواء الطيران 
القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة 
الطائرات المروحية

األستاذ / فواز 
الشرعبي  1

الموارد البشرية ادارة اعمال 
)Bachelors(

مدير اقليمي لشؤون الموظفين 
- فندق االنتركونتيننتل

رئيس إدارة الموارد البشرية - 
فندق الفورسيزنز

األستاذ / نايف 
التميمي 2

خبرة تزيد عن14 عامًا في 
مجال األعمال واإلستثمار

ماجستير في إدارة 
األعمال

الثروات واألصول في  رئيس إدارة 
بنك دويتشه

شريك مؤسس في شركة وتر 
للتجارة

المهندس / طارق 
الرميم 3

خبرة في تطوير األعمال 
واإلستراتيجية وإدارة 

األعمال

دكتواره في إدارة 
األعمال

ي  التنفيذ الرئيس  نائب 
لإلستراتيجية وتطوير األعمال 

لشركة بي إيه سيستمز

ي  ي لشركة بي ا التنفيذ الرئيس 
سيستمز السعودية للتطوير 

والتدريب

الدكتور / عبد 
اللطيف بن محمد 

آل الشيخ
4
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لجنة ادارة المخاطر

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

عضو مجلس إدارة من 1992 وحتى 
تاريخه

القانوني وإدارة  خبرة في العمل 
األعمال والتطوير

بكالوريوس 
أنظمة

ي  الشريك المدير لشركة الغزاو
القانونية عضو  لالستشارات 

مجلس إدارة

الشريك المدير لشركة 
ي لالستشارات  الغزاو
القانونية عضو مجلس 

إدارة

األستاذ / حسام طالل 
ي غزاو 1

اكتتاب و مطالبات السيارات - خدمة 
العمالء -التسويق والمبيعات 

االلكترونية

الثانوية 
العامة

ي لقطاع  التنفيذ الرئيس  نائب 
المركبات 2011-2006، مدير إدارة 

مطالبات السيارات 2006-2004، مدير 
خدمة العمالء 2004-2002، مسؤول 

التسويق والمبيعات االلكترونية 
2001-2002

ي  التنفيذ الرئيس 
لشركة اسيج األستاذ / هشام بن 

محمد الشريف 2

مراجعة حسابات ومحاسبة مالية دكتوراه
وكيل معهد اإلقتصاد اإلسالمي 

للدراسات العليا والبحث العلمي - 
جامعة الملك عبدالعزيز

متقاعد - ومتعاقد 
حاليًا مع جامعة الملك 
عبدالعزيز/ عضو هيئة 

تدريس

الدكتور يوسف باسودان  3
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لجنة االستثمار

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

ي لبعض الشركات   مدير تنفيذ
 عضو مجلس إدارة مجموعة من الشركات

رئيس مجلس إدارة شركة اسيج

ماجستير إدارة أعمال – 
 كاس سيتي – لندن

بكالوريوس الهندسة – 
جامعة الملك سعود

عضو مجلس إدارة رئيس مجلس 
اإلدارة

المهندس/ ثامر بن 
عبدهللا بن ريس 1

ي لقطاع المركبات  التنفيذ الرئيس  نائب 
2011-2006    -    مدير إدارة مطالبات 

السيارات 2006-2004   -  مدير خدمة العمالء 
2004-2002  -  مدير التسويق والمبيعات 

االلكترونية 2001-2002

الثانوية العامة ي   التنفيذ الرئيس  نائب 
لقطاع المركبات

ي  التنفيذ الرئيس 
لشركة اسيج

األستاذ / هشام بن 
محمد الشريف 2

خبرة تزيد عن14 عامًا في مجال األعمال 
واإلستثمار ماجستير في إدارة األعمال الثروات  رئيس إدارة 

واألصول في بنك دويتشه
شريك مؤسس في 

شركة وتر للتجارة
األستاذ / طارق بن 

الرميم عبدهللا  3

ي سويس  الرئيس في بنك كريد نائب 
التعاونية  ورئيس االستثمار في شركة 

للتأمين
ماجستير مالية

الرئيس في بنك  نائب 
ي سويس ورئيس  كريد

االستثمار في شركة 
التعاونية للتأمين

شريك في شركة دار 
المالية بداية 

األستاذة / نوف 
سعود الحقباني 4



23

اللجنة التنفيذية

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

ي لبعض الشركات   مدير تنفيذ
عضو مجلس إدارة مجموعة من 

 الشركات
رئيس مجلس إدارة شركة اسيج

ماجستير إدارة أعمال – 
 كاس سيتي – لندن

بكالريوس الهندسة – 
جامعة الملك سعود

عضو مجلس إدارة رئيس مجلس اإلدارة المهندس/ ثامر بن عبدهللا 
بن ريس 1

عضو مجلس إدارة في مجموعة 
شركات

بكالوريوس هندسة 
نووية 1982

معيد بجامعة الملك 
عبدالعزيز    رئيس 

اللجنة المالحية 
التجارية بجدة بالغرفة 

عضو مجلس إدارة        
النقل  رئيس لجنة 

التجارية  ي بالغرفة  البحر
الصناعية بجدة

المهندس / محمد هاني بن 
ي البكر عبدالقادر  2

عضو مجلس إدارة من 1992 وحتى 
تاريخه

القانوني وإدارة  خبرة في العمل 
األعمال والتطوير

بكالوريوس أنظمة

الشريك المدير لشركة 
ي لالستشارات  الغزاو

 القانونية
عضو مجلس إدارة

الشريك المدير لشركة 
ي لالستشارات  الغزاو

 القانونية
عضو مجلس إدارة

األستاذ / حسام طالل 
ي غزاو 3

ي لقطاع  التنفيذ الرئيس  نائب 
المركبات 2011-2006      مدير إدارة 

مطالبات السيارات 2004-2006 
- مدير خدمة العمالء 2002-2004                        

مدير التسويق والمبيعات 
االلكترونية 2001-2002

الثانوية العامة ي   التنفيذ الرئيس  نائب 
لقطاع المركبات

ي لشركة  التنفيذ الرئيس 
أسيج 

األستاذ / هشام محمد 
عبدهللا الشريف 4

خبرة في تطوير األعمال 
واإلستراتيجية وإدارة األعمال دكتواره في إدارة األعمال

ي  التنفيذ الرئيس  نائب 
لإلستراتيجية وتطوير 
األعمال لشركة بي إيه 

سيستمز

ي  التنفيذ الرئيس 
ي سيستمز  لشركة بي ا

السعودية للتطوير 
والتدريب

الدكتور / عبد اللطيف بن 
محمد آل الشيخ 5
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ج-االدارة التنفيذية
الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

اكتتاب و مطالبات السيارات - خدمة العمالء -التسويق 
والمبيعات االلكترونية الثانوية العامة

ي لقطاع المركبات 2011-2006   مدير  التنفيذ الرئيس  نائب 
إدارة مطالبات السيارات 2006-2004   مدير خدمة العمالء 

2004-2002 مسؤول  التسويق والمبيعات االلكترونية 
2001-2002

ي  التنفيذ الرئيس 
لشركة اسيج

هشام محمد 
عبدهللا الشريف 1

التأمينية.  *تصميم المنتجات 
التأمين والتنبؤات.  *دراسة سوق 

 *اإلنتشار وغزو األسواق.
الميزانيات والخطط اإلستراتيجية.  *إعداد 

الفني.  *إدارة القسم 
 *إدارة المبيعات والتسويق.

 *الرقابة على جميع عمليات الشركة.
التأمين والتحكم في توزيع المخاطر *إعداد برامج إعادة 

*التدريب وتصميم المناهج
التأمين داخليًا  *مشارك ومتحدث في بعض مؤتمرات 

وخارجيا.
المالي في تدريب  *مدرب متعاون معتمد من المعهد 

التأمين بكافة فروعه.

 *بكالوريوس تسويق)1992( 

 * Diploma in Customer Satisfaction &it’s
contribution to Profit )1995( 

*COP - London )1996( 
  * PIC - London )2004(

الدورات المتقدمة في اإلكتتاب واإلدارة  *العديد من 
 اإلستراتيجية   2004 -2011 

 *شهادات مدرب معتمد)2014( 

التعاونية.   *المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى 
التعاونية.   *مدير قناة المسوقين – 

التعاونية.  *مدير اإلكتتاب اإلقليمي للمنطقة الوسطى - 
التعاونية.  *مدير اإلكتتاب العام - 

التعاونية. التجارية -  التأمينات    *مدير إكتتاب 
التعاونية.   *مسؤول أول إكتتاب وعالقات العمالء- 

التعاونية.  *مسؤول عالقات العمالء - 

رئيس العمليات 
الفنية  والشؤون 

المجموعة المتحدة 
التعاوني  للتأمين 

)أسيج(

محمد بن عبدهللا 
القاضي 2

التأمين تقنية المعلومات و مبيعات  بكالوريوس هندسة كهربائية - قسم حاسبات

مدير تأمينات األفراد
مدير تقنية المعلومات بمجموعة عرفان  2000-2002  نائب 
الرئيس  التعاونية للتأمين 2006-2002   المدير العام لوكيل 
التأمين 2006-2009  مدير  ي لشركة حلول لوساطة  التنفيذ

ي  التنفيذ الرئيس  تأمينات األفراد - أسيج 2009 - 2013  نائب 
للتسويق والمبيعات 2013 -حتى اآلن

الرئيس  نائب 
ي للتسويق  التنفيذ

والمبيعات

حسن عوض 
حسن الحازمي 3

الحسابات والمالية والتدقيق. ماجستير إدارة مالية
مشرف حسابات )سنتين(- مدقق حسابات )سنتين( 

-مراجع حسابات )6 سنوات( - مدير حسابات )سنتين( - 
ي مالي )سنتين(. استشار

الرئيس للمالية  نائب 
واالستثمار

شاقول حميد 
شريف 4

تعويضات المركبات, إكتتاب المركبات, المبيعات 
والتسويق, تطوير المنتجات, اإلستراتيجية وتطوير 

الرقمي. األعمال, إدارة مشاريع األتمتة والتحول  بكالوريوس - بحوث العمليات

التأمين. الرواد لوكالة  *المدير العام - شركة 
التعاونية للتأمين *مدير تطوير األعمال - 

التأمين عمل  *خبرة تزيد عن سبعة عشر عامًا في قطاع 
التعويضات, اإلكتتاب,  خاللها في عدة إدارات تشمل 

المبيعات والتسويق, واإلستراتيجية وتطوير األعمال.

الرئيس  مساعد 
ي -  التنفيذ

اإلستراتيجية 
وتطوير األعمال

عمار الصحن 5

الخدمات المشتركة بشكل عام والتي تشمل ما يلي:
أمن المعلومات. 1
تقنية المعلومات. 2
الرقمي. 3 تحول األعمال 
الموارد البشرية. 4
إدارة المشاريع. 5
الداخلي والخارجي. 6 االتصال 
العقود والمشتريات. 7
التشغيل. 8

• إدارة المخاطر المعلوماتية – جامعة هارفارد 	
• التجارة واالستثمار 	 درجة االستشارية – وزارة 

ي السعود
• ي 	 درجة االستشارية – المجلس األعلى لمستشار

التجارة اإللكترونية العالمي
• الرقمية 	 درجة االستشارية – منظمة تحول األعمال 

العالمية
• دراسات عليا – إدارة وأعمال – جامعة ليستر 	

البريطانية
• بكالوريوس – علوم حاسبات – جامعة الملك عبد 	

العزيز
الدورات االحترافية في الخدمات المشتركة  والعديد من 

عامة وأمن وتقنية المعلومات خاصه – 26 شهادة

إجمااًل 19 عامًا كما يلي:
• رئيس أمن المعلومات )شركة جبل عمر للتطوير(	
• رئيس الخدمات المشتركة باإلنابة )شركة 	

المهيدب للمقاوالت والصيانة والتشغيل(
• أخصائي 3 -حوكمة وأمن المعلومات )شركة ينبع 	

البترول -ياسرف( أرامكو سينوبك لتكرير 
• التحتية )مجموعة الشركة 	 مدير العمليات والبنية 

القابضة -سدكو( السعودية لالقتصاد والتنمية 
ي( التجار مشرف األمن السيبراني )البنك األهلي 

رئيس أمن 
المعلومات ي ماجد الشودر 6

تامين المركبات دبلوم تأمين التعاونية للتأمين ادارة اكتتاب السيارات -  مدير 
الرئيس  نائب 

ي لقطاع  التنفيذ
المركبات

عبدالعزيز 
ي فريعان العنز 7
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4-مجلس اإلدارة: 
األساســية  القــرارات  واتخــاذ جميــع  والماليــة،  التشــغيلية  التــي تســير شــؤونها  الشــركة  اإلشــراف علــى إدارة  الشــركة مســؤولية  اإلدارة فــي  يتولــى مجلــس 
المتعلقــة بسياســاتها. وتتمثــل المســؤولية األساســية للمجلــس فــي تأميــن الحوكمــة الفعالــة لشــؤون الشــركة، بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين، ومصالــح 
ــات  ــا بعالق ــة معه ــات المرتبط ــركة والمؤسس ــالء الش ــم عم ــتفيدين، ومنه ــة للمس ــح المتنوع ــن المصال بي ــة  ــًا الموازن ــؤوليته أيض ــن مس ــق. وم الوثائ ــة  حمل
اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لخدمــة مصلحــة  التــي يقررهــا المجلــس، العمــل علــى  تجاريــة. ويحــرص أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومــن خــالل جميــع اإلجــراءات 
التــي  واإلســتراتيجيات  القــرارات  التنفيذيــة للشــركة فــي تطبيــق  اإلدارة  التابعــة لــه  واللجــان  المجلــس  المتابعــة مــن  وتتــم  بأفضــل صــورة ممكنــة.  الشــركة 

ــوب.  ــه المطل الوج ــى  ــا عل ــن تنفيذه ــد م ــه، وتتأك ــة ل التابع ــان  ــس اإلدارة واللج ــا مجل أعتمده

الــدورة مــن  ي تــم تشــكيله فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 2019/05/15 م وتبــدأ هــذه  الــذ الــدورة الخامســة  لمجلــس اإلدارة  هــذه هــي 
2019/05/18م وتنتهــي فــي 2022/05/17 )لمــدة ثــالث ســنوات (,وقــد تــم انتخــاب األعضــاء علــى طريقــة التصويــت التراكمــي و عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة 

الحالــي هــو 8 أعضــاء وتصنيــف األعضــاء علــى النحــو التالــي:

- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف  العضويةاالســــم
ي / مستقل ( ي / غير تنفيذ )تنفيذ

يثامر بن عبد هللا بن ريس غير تنفيذ

ي البكر القادر  يمحمد هاني بن عبد  غير تنفيذ

ي الغّزاو يحسام بن طالل  غير تنفيذ

يعبد اللطيف بن محمد آل الشيخ غير تنفيذ

مستقلفواز محمد الشرعبي

الرميم مستقلطارق بن عبد هللا بن حسين 

مستقلنوف سعود الحقباني

يهشام بن محمد الشريف تنفيذ
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بتاريــخ 22 أكتوبــر 2019 م  اللبــان ) عضــو مســتقل (  زيــاد ســامي  بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 م و األســتاذ /  ي (  زيــن إيــاد االمــام ) عضــو غيــر تنفيــذ وقــد تقدمــت األســتاذة / 
ــو 2022م ــخ 17 ماي بتاري ــة  ــدورة المنتهي ــو 2019م لل ــخ 18 ماي بتاري ــس اإلدارة  ــة مجل ــا بعضوي ــن إلتحق ــس اإلدارة ، والذي ــة مجل ــن عضوي ــتقالتهما م بإس

ــبب  ــع س ــا ،ويرج ــخ قبوله ــن تاري ــارًا م ي اعتب ــر ــى أن تس ــر 2019م عل ــخ 27 أكتوب ــي تاري ــركة ف ــس إدارة الش ــل مجل ــن قب ــن م ــتقالة العضوي ــول إس ــم قب ــه ت ــاء علي وبن
اللبــان إلــى ظروفــه الشــخصية، وقــد  زيــاد ســامي  ايــاد االمــام إلــى تبايــن األراء فيمــا يعنــي الحوكمــة، و بالنســبة لألســتاذ /  زيــن  اإلســتقالة بالنســبة لألســتاذة / 

ــاح. ــق والنج التوفي ــا  ــن لهم ــان متمني اللب ــامي  ــاد س زي ــتاذ /  ــام و األس ــاد االم اي ــن  زي ــتاذة/  ــر لألس ــكر والتقدي ــص الش ــركة بخال ــس إدارة الش ــدم مجل تق

عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس االدارة 

عدد األسهم المملوكة في الشركةاالسم

ي البكر القادر  البحرين يملك 4,000,000 سهمًاالمهندس محمد هاني بن عبد  ممثل ألسيج 
1,025 سهم.المهندس ثامر بن عبد هللا بن ريس

ي الغّزاو 1,000 سهم.األستاذ حسام بن طالل 
اليوجد االستاذ / فواز محمد الشرعبي

1,000 سهم.الدكتور عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ
اليوجداالستاذة / نوف سعود الحقباني 

2,000 سهم.األستاذ هشام بن محمد الشريف
الرميم 1,000 سهم.المهندس طارق بن عبد هللا بن حسين 
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5- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

القانوني )  الكيان 
مساهمة مدرجة /

مساهمة غير مدرجة /
ذات مسؤولية محدودة

داخل 
المملكة 

/  خارج 
المملكة

التي يكون  أسماء الشركات 
عضو مجلس االدارة عضوا 

في مجالس إدارتها السابقة 
أو من مديريها

القانوني ) مساهمة  الكيان 
مدرجة /مساهمة غير 

مدرجة /ذات مسؤولية 
محدودة(

داخل 
المملكة 

/  خارج 
المملكة

التي يكون عضو مجلس اإلدارة  أسماء الشركات 
الحالية أو من مديريها عضوًا في مجالس إدارتها 

اسم عضو مجلس 
اإلدارة

شخص واحد مساهمة 
مقفلة داخل شركة الطائرات المروحية ذات مسؤلية محدودة داخل شركة الشرق األوسط لمحركات الطائرات 

المحدودة
فواز محمد 

الشرعبي 

مساهمة مقفلة داخل
الشركة الوطنية 

للمستودعات واالنابيب 
البترولية والبتروكيميائية

ذات مسؤلية محدودة داخل القابضة ي وأبناؤه  البكر ي  القادر بكر شركة عبد 

محمد هاني 
ي  عبدالقادر بكر

ي البكر

مساهمة مقفلة داخل الفتح العالمية ألعمال  شركة 
المياه والكهرباء ذات مسؤلية محدودة داخل القابضة شركة روافد الحضارة 

مساهمة بحرينية مغلقة خارج المجموعة المتحدة للتامين 
البحرين التعاوني اسيج  ذات مسؤلية محدودة داخل الدولية الشركة المتحدة للتجارة والتقنية 

شركة مساهمة بحرينية خارج شركة سيرة لالستثمار
خارج ي الحماية والتعويض نورث اوف انجلند ناد

ذات مسؤلية محدودة خارج البحرين ازيليا لالستثمار 
اليوجد هشام محمد 

الشريف
مساهمة مدرجة داخل التعاوني أسيج المجموعة المتحدة للتأمين 

ثامر بن عبدهللا بن 
محمد بن ريس

مساهمة غير مدرجة داخل القابضة شركة طايا 
ذات مسؤلية محدودة داخل شركة طايا لإلستثمار
ذات مسؤلية محدودة داخل الزراعية شركة طايا 
ذات مسؤلية محدودة داخل الزراعية لألعالف مصنع شركة طايا 

ذات مسؤلية محدودة داخل شركة فوج السعودية للمصاعد والساللم 
المحدودة

ذات مسؤلية محدودة داخل شركة الخليج للمصاعد والساللم المحدودة
ذات مسؤلية محدودة داخل شركة طايا العقارية

ذات مسؤلية محدودة داخل بالتنقيط ي  الر شركة السعودية ألنظمة 

مساهمة غير مدرجة داخل القابضة شركة ميار 

شركة مهنية داخل القانونية ي لالستثمارات  الغزاو

حسام طالل أمين 
ي غزاو

ذات مسؤلية محدودة داخل ي للتنمية المحدودة شركة الغزاو

ذات مسؤلية محدودة داخل المجموعة السعودية لألستثمارات والتسويق 
المحدودة

اليوجد اليوجد نوف سعود 
الحقباني 
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ى متداول صندوق عقار داخل ركن المعذر ريت مساهمة مدرجة داخل التاعوني أسيج شركة المجموعة المتحدة للتأمين 

طارق عبدهللا 
الرميم

محدودة داخل التجارية شركة شركاء وتر األعمال 
مساهمة مغلقة داخل شركة أشمور لالستثمار السعودية
مساهمة مدرجة داخل الشركة السعودية لألسماك

ى مغلق صندوق عقار داخل صندوق تالل الملقا
محدودة داخل شركة تضامن الهمة
محدودة داخل ي شركة األوائل لالستثمار العقار

محدودة داخل القابضة الدرعية  شركة أمالك 
محدودة داخل التجارية شركة وتر األعمال 
محدودة خارج water management company

محدودة خارج  offshore SPVS ) International Invesment (
As Below

ذات مسؤلية محدودة داخل شركة المعدات المملكة للطائرات عبداللطيف محمد 
آل الشيخ

6- اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس االدارة الحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة 
و أدائهــا 

التنفيذييــن علمــًا بمقترحــات المســاهمين و مالحظاتهــم  حيــال الشــركة وأدائهــا عــن طريــق  وقــد قــام المجلــس بهــذا االجــراء إلحاطــة أعضائــه وبخاصــة غيــر 
فتــح بــاب المناقشــة واإلستفســارات واإلدالء بالمالحظــات مــن قبــل المســاهمين مــن خــالل الجمعيــات العامــة للشــركة ويتــم التجــاوب معهــا من قبــل رئيس 
ي مقتــرح يتوافــق مــع سياســات الشــركة يتــم قيدها بمحضــر اإلجتمــاع ورفعــه ألول إجتماع مجلــس إدارة للمناقشــة. الجمعيــة أثنــاء إنعقادهــا وفــي حــال وجــود أ

7-االفصاح عن مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  وكبار التنفيذيين:

أ - سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وفق المادة )19( من النظام األساسي للشركة 

ي  ريــال ســعود ألــف )180,000(  التــي يقــوم بهــا بمبلــغ وقــدره مائــة وثمانــون  الحــد األدنــى للمكافــأة الســنوية لرئيــس مجلــس اإلدارة مقابــل الخدمــات  » يكــون 
ألــف )120,000(  التــي يقــوم بهــا بمبلــغ وقــدره  مائــة وعشــرون  الحــد األدنــى مــن مكافــأة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل الخدمــة  ســنويا، كمــا يكــون 
ي ســنويًا، ويأتــي ذلــك نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة  ريــال ســعود ألــف )500.000(  الحــد األعلــى بمبلــغ خمســمائة  ي ســنويًا، علــى أن يكــون  ريــال ســعود

ــس اإلدارة. ــن مجل ــة م ــان المنبثق اللج ــن  ــة م ي لجن ــي أ ــو ف ــاركة العض ــة مش ــي حال ــة ف ــآت اإلضافي ــاملة للمكاف ــه، ش ــي أعمال ــاركتهم ف ومش
التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــًا  الربــح بعــد خصــم االحتياطيــات  يتــم توزيــع نســبة تعــادل )10%( مــن باقــي صافــي  أربــاح يجــوز أن  وفــي حــال حققــت الشــركة 
ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن )5%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى أن يكون اســتحقاق 

التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل. هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات 
ــال  ري ــف  أل ــمائة  ــال( خمس ري ــغ )500.000  ــة مبل أو عيني ــة  ــا مالي ي ــآت ومزا ــن مكاف ــس اإلدارة م ــو مجل ــه عض ــل علي ــا يحص ــوع م ــاوز مجم ــوال، ال يتج ــع األح ــي جمي وف

ــنويًا. س
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 يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه ) 5000 ريال ( خمسة االف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.
اللجــان  أو  التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات المجلــس  النفقــات الفعليــة  ُيدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بمــا فيهــم رئيــس المجلــس؛ قيمــة 

المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة.
الماليــة مــن  بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة  يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى 
يــا. وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر  مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزا
آخــر اجتمــاع  التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ  بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات  أو إداريــة أو استشــارات. وأن يشــتمل أيضــًا علــى  أعمــال فنيــة 

للجمعيــة العامــة.«  

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين التي وافقت عليها الجمعية العامة 
العادية بتاريخ 2 ابريل 2018 

أواًل:  مقدمة:

التوافق مع الفقرة )1( من المادة )61( من الئحة  التنفيذيين بهدف  تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار 
بـ » إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء  المالية ، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات  حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

التنفيذيين، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها  تمهيدًا  العتمادها من الجمعية العامة .... ». مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار 

ثانيًا: الهدف:

التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات  تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار 
المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة   وأنظمة ولوائح هيئة السوق 

أداء الشركة  التنفيذيين من خالل تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما يساهم في تحسين  واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار 
وتحقيق مصالح مساهميها.

ثالثًا: المعايير العامة للمكافآت:

التنفيذيين بالشركة، وفقًا للمعايير المعتمدة  اللجان وكبار  تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء 
التالي: النحو  وذلك على 

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.. 1

تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.. 2
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ى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت.. 3 تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخر

ى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، . 4 تحدد المكافآت بناء على مستو
ى األداء. ومستو

أو . 5 التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة  أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو / الموظف واألعمال والمسؤوليات 
المالية. المراد تحقيقها خالل السنة  التنفيذيين ، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس االدارة  اللجان وكبار 

التنفيذية؛ وذلك . 6 أو اإلدارة  بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة  أنها تقررت  أو استردادها إذا تبين  يتم إيقاف صرف المكافأة 
لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

رابعًا: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ محدد عن حضور الجلسات وبدل إضافي بحال السفر .. 1

التي يقومون بها سنويًا كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا للجدول المضمن بها.. 2 مكافأة لرئيس وأعضاء المجلس مقابل الخدمة 

النظام األساس للشركة، بشرط أال يتجاوز مجموع . 3 كما يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح مع مراعاة أحكام المادة 19من 
ي سنويًا. الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع األحوال مبلغ )500,000( خمسمائة ألف ريال سعود ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة 

ي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل . 4 يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنو
أو  المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين  المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من  السنة 

أو إدارية أو استشارات )إن وجدت( وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات. أو نظير أعمال فنية  إداريين 
خامسًا: مكافأة أعضاء اللجان:

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من بدالت حضور االجتماعات وبدل إضافي بحال السفر .. 1 تتكون مكافآت عضوية 

يستحق كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة سواًء كان عضو في المجلس أم من خارج مجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما هو موضح في هذه . 2
السياسة وفقًا للجدول المضمن بها.

أو إدارة الشركة مكافأة سنوية كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا . 3 ى و هو عضوًا في مجلس اإلدارة  اللجان األخر يستحق كل عضو من أعضاء 
للجدول المضمن بها.

ى من خارج أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا للجدول . 4 اللجان األخر يستحق كل عضو من أعضاء 
المضمن بها.

سادسًا: هيئة الرقابة الشرعية :

الرقابة الشرعية من بدالت حضور االجتماعات وبدل إضافي بحال السفر . 1 تتكون مكافآت أعضاء هيئة 
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التي يقوم بها سنويًا كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا للجدول المضمن بها.. 2 الرقابة الشرعية مقابل الخدمة  مكافأة لرئيس هيئة 

الرقابة الشرعية مكافأة سنوية كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا للجدول المضمن بها.. 3 يستحق كل عضو من أعضاء هيئة 
سابعًا: مكافأة اإلدارة التنفيذية:

التنفيذيين وتضع سياسات وخطط الحوافز وترفع توصياتها لمجلس اإلدارة ،  أداء كبار  تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة 
ى أداء الموظــف علــى ســبيل المثــال  الربــط بيــن أداء الشــركة ومســتو ي( يعتمــد علــى  ي )المبنــي علــى االجر األساســي الشــهر وســيكون نظــام المكافــاة الســنو

ى أداء الموظــف . ى ناتــج صافــي الدخــل ويتــم ربطــه بمســتو ) جيــد، جيــد جــدًا، ممتــاز (. وأداء الشــركة يحــدد بمســتو

ثامنًا: بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ولجانه:

1( أعضاء مجلس اإلدارة:

الواحدة 3,000 ريالأ- بدل حضور الجلسة 

2,500 ريالب-  بدل إضافي )سفر( لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع

180,000 ريال كحد أدنىج- مكأفاة سنوية لرئيس مجلس اإلدارة

120,000 ريال حكد أدنىد- مكأفاة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

ذ- مكافأة مرتبطة باألرباح نسبة معينة من صافي األرباح تحدد بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في 
النظامية حال تحقيق الشركة ألرباح بعد استيفاء الشروط والمتطلبات 
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2( أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

الواحدة 1,500 ريالأ- بدل حضور الجلسة 

2,500 ريالب- بدل إضافي )سفر( لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع

ج- يستحق كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة سواًء كان عضو في المجلس أم من خارج  
50,000ريالمجلس اإلدارة مكافأة سنوية

أو إدارة الشركة  ى وهو عضو في مجلس اإلدارة  اللجان األخر د- يستحق كل عضو من أعضاء 
15,000 ريالمكافأة سنوية

ى من خارج أعضاء المجلس مكافأة سنوية اللجان األخر 30,000 ريالذ- يستحق كل عضو من أعضاء 

3( أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:
الواحدة 2,000 ريالأ- بدل حضور الجلسة 

2,500 ريالب- بدل إضافي )سفر( لمن هم خارج مدينة مقر االجتماع

الرقابة الشرعية 50,000 ريالج- مكأفاة سنوية لرئيس هيئة 
30,000 ريالد- يستحق كل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية مكافأة سنوية
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ب سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية 

التنفيذييــن وتضــع سياســات وخطــط الحوافــز  وترفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة، ويكــون نظــام  أداء كبــار  تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة 
المثــال ) جيــد، جيــد  أداء الموظــف علــى ســبيل  ى  أداء الشــركة ومســتو بيــن  الربــط  ي( يعتمــد علــى  ي )المبنــي علــى االجــر األساســي الشــهر المكافــأة الســنو

أداء الموظــف. ى  الدخــل ويتــم ربطــه بمســتو ى ناتــج صافــي  جــدًا، ممتــاز (. وأداء الشــركة يحــدد بمســتو
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ي ( المكافآت والتعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل  2019م ) بالريال السعود
المكافأت المتغيرة المكافات الثابتة

بدل 
مصروفات

المجموع 
الكلي

مكافأة 
نهاية 

الخدمة
المجموع

االسهم 
الممنوحة) 
يتم ادخال 

القيمة (

خطط 
تحفيزية 

طويلة 
االجل

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

االجل

مكافأة 
دورية

نسبة 
من 

االرباح
المجموع

مكافأة 
رئيس 

المجلس 
او العضو 
المنتدب  

ان كان من 
االعضاء

مزايا 
عينية

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 

اللجان

بدل 
حضور 

جلسات 
المجلس

مبلغ 
معين اسم العضو

أوال :االعضاء 
المستقلين

4,680 127,500 120,000 120,000 7,500 4,500 3,000 علي بن حسن 
ي الجاسر الشهر 1

144,000 120,000 120,000 24,000 9,000 15,000 طارق عبد هللا 
الرميم حسين  2

7,500 132,000 120,000 120,000 12,000 6,000 6,000 د / يوسف عبدهللا 
باسودان 3

6,000 - 6,000 6,000 فواز محمد 
الشرعبي 4

15,000 - 15,000 6,000 9,000 نوف سعود 
الحقباني 5

3,000 - 3,000 3,000 اللبان زياد  6

12,180 427,500 - 360,000 360,000 67,500 25,500 42,000 المجموع

ثانيا : األعضاء غير 
التنفيذيين

202,500 180,000 180,000 22,500 13,500 9,000 ثامر عبدهللا بن 
ريس 1

136,500 120,000 120,000 16,500 4,500 12,000 محمد هاني بن عبد 
ي البكر القادر  2

7,500 144,000 120,000 120,000 24,000 12,000 12,000 حسام طالل 
ي غزاو 3

8,470 132,000 120,000 120,000 12,000 6,000 6,000 سليمان بن عبد 
هللا الخريجي 4

18,002 132,000 120,000 120,000 12,000 12,000 اياد االمام زين  5

141,000 120,000 120,000 21,000 9,000 12,000 د /عبد اللطيف بن 
محمد آل الشيخ 6

33,972 888,000 - 780,000 780,000 108,000 45,000 63,000 المجموع

- - - ثالثا : األعضاء 
التنفيذيين

33,972 156,000 120,000 120,000 36,000 21,000 15,000 هشام محمد 
الشريف 1

33,972 156,000 - 120,000 120,000 36,000 - 21,000 15,000 المجموع

80,124 1,471,500 - 1,260,000 1,260,000 211,500 - 91,500 120,000 االجمالي
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ي بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها حيث أن جميع األعضاء حصلوا على الحد األدنى من المكافآت. ي انحراف جوهر اليوجد أ
اللجان فسيتم  الدورية المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في الجدول أعاله هي المكافآت عن عضوية مجلس االدارة أما مكافآت  تمثل المكافآت 

اإلفصاح عنها بطريقة منفصلة.

ي  ج-المزايا والمكافآت التي تم دفعها لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذ
والمدير المالي:

يالبيان القيمة بالريال السعود

5,476,824الرواتب والتعويضات
البدالت

120,000المكافآت الدورية والسنوية

-الخطط التحفيزية
ي  ى تدفع بشكل شهر ي تعويضات أو مزايا عينية أخر أ

ي 24,080أو سنو

5,620,904المجموع



36

د- مكافآت أعضاء اللجان:
المجموع بدل حضور جلسات المكافات الثابتة ) عدا بدل حضور اللجان(

أعضاء لجنة المراجعة
56,000 6,000 50,000 د / يوسف باسودان
62,000 12,000 50,000 عبدهللا الحربي
60,500 10,500 50,000 نبيل نصيف
60,500 10,500 50,000 بالله د/ معصوم 
6,000 6,000 عبدهللا الشيبيلي

245,000 45,000 200,000 المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات و المكافات

19,500 4,500 15,000 علي الجاسر
19,500 4,500 15,000 د/ عبداللطيف محمد ال شيخ
34,500 4,500 30,000 التميمي نايف 
73,500 13,500 60,000 المجموع

أعضاء لجنة االستثمار
24,000 9,000 15,000 ثامر عبد هللا بن ريس
24,000 9,000 15,000 الرميم طارق عبدهللا 
24,000 9,000 15,000 هشام محمد الشريف
16,500 1,500 15,000 شاقول حميد شريف
6,000 6,000 - نوف القحطاني

94,500 34,500 60,000 المجموع
أعضاء لجنة ادارة المخاطر

21,000 6,000 15,000 سليمان الخريجي
19,500 4,500 15,000 ي حسام طالل الغزاو
21,000 6,000 15,000 هشام محمد الشريف

61,500 16,500 45,000 المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية

19,500 4,500 15,000 ثامر عبدهللا بن ريس
19,500 4,500 15,000 ي البكر القادر  محمد هاني عبد 
22,500 7,500 15,000 ي حسام طال ل الغزاو
4,500 4,500 د/ عبداللطيف محمد ال شيخ

21,000 6,000 15,000 هشام محمد الشريف
15,000 - 15,000 ي علي حسن الجاسر الشهر

102,000 27,000 75,000 المجموع
هيئة الرقابة الشرعية

50,000 - 50,000 الشيخ/ عبدهللا بن بيه
30,000 - 30,000 د/ هاني أحمد عبد الشكور
30,000 - 30,000 حسن حسين المباركي

110,000 - 110,000 المجموع
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8-اجتماعات مجلس اإلدارة:

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 6  اجتماعات خالل 2019، وعدد الحاضرين كما يلي: 

اسم العضوت
االجتماع 

االول
2019/02/03م

االجتماع الثاني 
نهاية دورة 

المجلس
2019/04/24م

االجتماع الثالث 
بداية دورة 

المجلس
2019/05/30م

االجتماع 
الرابع 

2019/07/30م

االجتماع 
الخامس

2019/10/27م

اإلجتماع 
السادس

2019/12/17م

عدد 
مرات 

الحضور

1
المهندس ثامر بن عبد هللا 

6حضرحضروكالةحضرحضرحضربن ريس

2
المهندس سليمان بن 

2----حضرحضرعبد هللا الخريجي

3
األستاذ هشام بن محمد 

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرالشريف

4
المهندس محمد هاني بن 

ي 5حضرحضرغيابحضرحضرحضرعبد القادر البكر

5
األستاذ علي بن حسن 

ي 1----غيابحضرالجاسر الشهر

6
األستاذ حسام بن طالل 

ي 5حضرحضرغيابحضرحضرحضرالغّزاو

7
الدكتور عبد اللطيف بن 

6حضروكالةوكالةحضرحضرحضرمحمد آل الشيخ

8
المهندس طارق بن عبد 

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرهللا بن حسين الرميم

9
الدكتور يوسف عبدهللا 

2----حضرحضرباسودان

4أستقالةأستقالةحضرحضرحضرحضراالستاذة زين االمام          10

11
المهندس / فواز 

3غيابحضرحضرحضر--الشرعبي

1أستقالةأستقالةغيابحضر--المهندس / زياد اللبان12
4حضرحضرحضرحضر--األستاذة / نوف الحقباني13
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بـ9 يوليو  2019  وتم عقد آخر اجتماع للجمعية العامة  
بالتمرير والمتمثلة بتسعة قرارات وهي وفق اآلتي : كما اتخذ مجلس اإلدارة عدة قرارات 

قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/1 بتاريخ 2019/02/18- 1
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/2 بتاريخ 2019/02/18- 2
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/3 بتاريخ 2019/03/18- 3
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/4 بتاريخ 2019/04/30- 4
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/5 بتاريخ 2019/05/30- 5
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/6 بتاريخ 2019/10/10- 6
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/7 بتاريخ 2019/11/24- 7
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/8 بتاريخ 2019/11/27- 8
قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/9 بتاريخ 2019/12/30- 9

ي او قيد احتياطي مفروض علي الشركة 9-عقوبة أو جزاء او تدبير احتراز

ي وقوعها في  سبل عالجها وتفاد
المستقبل

الجهة الموقعة 
للمخالفة الفترة أسباب المخالفة العقوبة / الجزاء / التدبير 

ي / القيد االحتياطي االحتراز

تحصيل االرصدة المدينة للعمالء وتقوم 
الشركة بدراسة خفض المصاريف و 

زيادة المبيعات 

النقد  مؤسسة 
ي العربي السعود

الرابع من  الربع 
عام 2019

النخفاض هامش المالءة 
المالية للشركة عن 

المطلوب للربع المنتهي 
في 2019/09/30م

لفت نظر الشركة

10-لجان مجلس اإلدارة:

• اللجنة التنفيذية:	

بــن عبــد  التنفيذيــة مــن خمســة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  وهــم  المهنــدس ثامــر  اللجنــة  بتاريــخ 30 مايــو  2019 تتكــون  بنــاء علــى قــرار مجلــس االدارة فــي اجتماعــه 
ي، واألســتاذ هشــام بــن محمــد الشــريف، والدكتور  ي، واألســتاذ حســام بــن طــالل الغــّزاو هللا بــن ريــس )رئيــس اللجنــة(، وعضويــة المهنــدس محمــد هانــي البكــر
/ عبــد اللطيــف عبــد هللا ال الشــيخ. وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة ســتة اجتماعــات خــالل العــام 2019م، وتقــوم اللجنــة التنفيذيــة بدراســة القضايــا المعروضــة على 
أمــور  باتخــاذ قــرارات فــي  اللجنــة  مجلــس اإلدارة قبــل مناقشــتها فــي المجلــس، وإصــدار توصياتهــا ممــا يســهل علــى المجلــس مناقشــاته، باالضافــة إلــى قيــام 
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يكلفهــا المجلــس بهــا مــن حيــن آلخــر، مفوضــًا لهــا بعــض الصالحيــات حســب حاجــة العمــل بالشــركة.

اسم العضوت
االجتماع 

االول
2019/04/24م

االجتماع 
الثاني 

2019/09/29م

االجتماع 
الثالث 

2019/10/27م

االجتماع 
الرابع 

2019/12/11م

االجتماع 
الخامس

2019/12/17م

اإلجتماع 
السادس

2019/12/30م

عدد 
مرات 

الحضور

1
المهندس ثامر بن عبد هللا بن 

6وكالةحضرحضرحضروكالةحضرريس

2
األستاذ /هشام بن محمد 

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرالشريف

ي3 6حضرحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ / حسام غزاو

4
المهندس محمد هاني بن عبد 

ي البكر 5حضرحضرحضرحضرحضرغيابالقادر 

5حضرحضرحضروكالةحضر-الدكتور / عبداللطيف آل الشيخ5

0-----غياباألستاذ / على حسن الجاسر6

•  لجنة المراجعة:	

أربعة  أعضاء مستقلون جميع  االعضاء من خارج مجلس االدارة  وهم:       تتكون لجنة المراجعة، من 

- االستاذ عبدهللا الحربي                                                            رئيس اللجنة  
- االستاذ نبيل بن عبد االله نصيف       عضوًا 
بالله                                                   عضوًا  الدكتور معصوم   -
- االستاذ عبدهللا الشبيلي                                                                 عضوًا

بالرفع للجمعية العامة للتصويت على تشكيل لجنة المراجعة من السادة االعضاء المذكورين أعاله و قد  التوصية  حيث قرر المجلس بتاريخ 30 مايو 2019 
الى 2022/05/17 م التي تبدأ بتاريخ 2019/07/09م  اللجنة بنفس األسماء و  وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/7/9 م على تشكيل 

التالية: وقد عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خالل العام 2019م، وقامت بأداء مهامها 
الماليــة فــي 	  الرقابــة  الداخليــة وضوابــط  الماليــة وأنظمــة المحاســبة  التقاريــر  الماليــة للشــركة والتأكــد مــن ســالمتها وســالمة إجــراءات  البيانــات  مراجعــة 

الشــركة.
المراجعــة الســنوية المســتقلة للبيانــات الماليــة الخاصــة بالشــركة، واالســتعانة بمراجعــي الحســابات الخارجييــن وتقييــم مؤهــالت المراجعيــن الخارجيين 	 

وأدائهم واســتقالليتهم.
الدورية لمهامهم ومسؤولياتهم.	  الداخلي والمراقب النظامي، والمراجعة  التوصية بتعيين المراجع 
القانونية والتنظيمية ومنها ضوابط وإجراءات سياسة اإلفصاح في الشركة.	  إلتزام الشركة بالمتطلبات 
إلتزام الشركة بضوابط السياسات واإلجراءات المقررة في الشركة.	 
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وبيانات حضور األعضاء و تواريخ االجتماعات كما هو موضح في الجدول  أدناه: 	 

عدد االجتماعات

االجتماع 
الثامن 

2019/12/014

االجتماع 
السابع 

2019/11/12

االجتماع 
السادس 
2019/10/26

االجتماع 
الخامس 

2019/07/28

االجتماع 
الرابع   

2019/04/23

االجتماع 
الثالث 

2019/03/03

االجتماع 
الثاني 

2019/02/14

االجتماع 
األول 

2019/01/27
االسم

- - - - حضر حضر حضر حضر د / يوسف باسودان
حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عبد هللا الحربي
حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر أ / نبيل نصيف
حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر د / معصوم بالله
حضر حضر حضر حضر - - - - أ /عبد هللا الشيبيلي

لجنة المراجعة

• لجنة الترشيحات المكافأت:	

الترشيحات المكافآت من 4 أعضاء  من أعضاء مجلس اإلدارة وهم:      بناء على قرار مجلس االدارة في اجتماعه بتاريخ 30 مايو  2019 تتكون لجنة 

األستاذ فواز الشرعبي                                                                    رئيس اللجنة. 1
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ                                 عضو اللجنة. 2
الرميم                                                                              عضو اللجنة   . 3 المهندس طارق 
التميمي                                                             عضو اللجنة. 4 األستاذ نايف 

التالية: اللجنة بالمهام والمسئوليات  اللجنة ثالثة  اجتماعات  خالل 2019م، وتقوم  وقد عقدت 
التنفيذيــة 	  التوصيــات الخاصــة بشــأن المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة للعــرض علــى الجمعيــة العموميــة، والمرشــحين للمناصــب اإلداريــة  رفــع 

ي ونوابــه. التنفيــذ العليــا، كالرئيــس 
إعداد إجراءات وسياسات واضحة لتطوير سياسة المكافآت لمجلس اإلدارة.	 
إفــادة مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالمراجعــة الســنوية ألداء المجلــس، ورفــع توصياتهــا للمجلــس بخصــوص المرشــحين لعضويــة لجــان المجلــس 	 

لتعيينهــم.
ــاظ 	  ــن واإلحتف ــن المتميزي ــذب الموظفي ــز لج ــط الحواف ــنوية، وخط ــالوات الس ــات والع التعويض ــط  ــة وخط ــاد سياس ــس اإلدارة إلعتم ــة لمجل التوصي
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بهــم وتحفيزهــم.
التقييم.	  التدريبية الضرورية على ضوء نتائج  البرامج  التوصيات بشأن  التنفيذية العليا، ورفع  تقييم مهارات وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة 
التنفيذية.	  بالتعاون مع اإلدارة  وضع برامج المسؤولية اإلجتماعية، ومتابعة تنفيذها 
بالتوافق المستمر مع متطلبات الحوكمة، والرفع بذلك لمجلس اإلدارة.	  التأكد من قيام الشركة 

بيانات حضور األعضاء و تواريخ االجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه: 	 

عدد االجتماعات
االجتماع الثالث 

2019/11/25
االجتماع الثاني 

2019/02/27
االجتماع األول 

2019/01/20 االسم

- حضر حضر أ. علي حسن الجاسر

حضر - - أ. فواز الشرعبي 

لم يحضر حضر حضر د. عبد اللطيف عبد هللا ال 
الشيخ

حضر - - الرميم  م. طارق 

حضر حضر حضر التميمي أ. نايف عبد العزيز 

لجنة اإلستثمار: 	•

تتكــون لجنــة االســتثمار مــن اربعــة أعضــاء، وهــم: المهنــدس/ ثامــر بــن عبــد هللا ريــس )رئيــس اللجنــة(، وعضويــة األســتاذ هشــام بــن محمــد الشــريف، واالســتاذ 
بــإدارة ملــف االســتثمار للشــركة كامــاًل، ويكــون للجنــة كافــة الصالحيــات  اللجنــة  الرميــم، واألســتاذة / نــوف الحقبانــي ، وتختــص  بــن حســين  بــن عبــد هللا  / طــارق 
ادارة  اللجنــة ســتة إجتماعــات خــالل 2019 م. وقــد قــرر مجلــس  الخبــرة فيمــا يخــص ملــف االســتثمار. وقــد عقــدت  بيــوت  الحــق فــي تعييــن  بهــذا الخصــوص، وللجنــة 
التعاونــي أســيج المنعقــد فــي 30 يوليــو 2019 اضافــة االســتاذة / نــوف الحقبانــي  لعضويــة لجنــة اإلســتثمار ، شــريطة عــدم  شــركة المجموعــة المتحــدة للتاميــن 
ي خطابهــا رقــم 3319/ 89 بتاريــخ 1441/02/07هـــ بعــدم الممانعــة علــي  النقــد العربــي الســعود ي و قــد اصــدرت مؤسســة  النقــد العربــي الســعود ممانعــة مؤسســة 

تعيينهــا عضــو لجنــة االســتثمار.
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بيانات حضور األعضاء و تواريخ اإلجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه: 	 

عدد االجتماعات

االجتماع السادس 
2019/12/01

االجتماع الخامس 
2019/11/26

االجتماع الرابع   
2019/11/219

االجتماع الثالث 
2019/11/18

االجتماع الثاني 
2019/07/02

االجتماع األول 
2019/03/31

طبيعة 
العضوية االسم

حضر حضر حضر حضر حضر حضر م / ثامر عبدهللا بن ريس
حضر حضر حضر حضر حضر حضر أ/ طارق الرميم
حضر حضر حضر حضر حضر حضر ا/ هشام الشريف
حضر حضر حضر حضر - - أ / نوف الحقباني 

- - - - - حضر أ شاقول حميد

لجنة ادارة المخاطر: 	•

بــن محمــد الشــريف، والدكتــور  اللجنــة(، وعضويــة األســتاذ هشــام  ي. )رئيــس  ادارة المخاطــر مــن ثالثــة  أعضــاء، وهــم واألســتاذ حســام طــالل غــزاو تتكــون لجنــة 
بــإدارة المخاطــر  بالشــركة ، و اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة إلدارة المخاطــر  علــى إثــر ظــروف الســوق و الخبــرة المتوفــرة فــي  اللجنــة  / يوســف باســودان  ، وتختــص 
التــي قــد تتعــرض إليهــا الشــركة وكذلــك إجــراء مراجعــات دوريــة وتحديثــات علــى إســتراتتيجية إدارة المخاطــر  مــن خــالل األخــذ فــي  معالجــة المخاطــر المتالزمــة 

اللجنــة إجتماعــان  خــالل 2019 م.   الخارجيــة للشــركة . وقــد عقــدت  الداخليــة و  اإلعتبــار المتغيــرات 
ــام  ــتاذ هش ــة األس ــة(، وعضوي اللجن ــس  ي. )رئي ــزاو ــالل غ ــام ط ــتاذ حس ــن األس ــة م اللجن ــت  ــد تكون ــو 2019 فق ــخ 30 ماي بتاري ــه  ــي اجتماع ــس االدارة ف ــرار مجل ــي ق ــاء عل بن
التعاونــي أســيج بقبــول إســتقالة  اللبــان و قــد قــام  مجلــس اإلدارة شــركة المجموعــة المتحــدة للتاميــن  زيــاد  بــن محمــد الشــريف، والدكتــور / يوســف باســودان و االســتاذ / 

ــخ 2019/12/17 م. بتاري ــر  ــة إدارة المخاط ــة لجن ــن عضوي ــان م اللب ــامي  ــاد س زي ــدس /  المهن
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أدناه: 	  وبيانات حضور االعضاء و تواريخ االجتماعات كما هو موضح في الجدول 

اإلجتماع الثاني 
 2019/10/27

اإلجتماع االول  
2019/04/24 االسم م

------ حضر م / سليمان الخريجي 1

حضر حضر ا/ هشام الشريف 2

لم يحضر  --- أ/ زياد اللبان 3

حضر حضر ى ا/ حسام الغزاو 4

حضر ---- د. يوسف باسودان 5

11-الجمعية العمومية: 

خالل سنة 2019  تم عقد 3 اجتماعات للجمعية العامة العادية   كما يلي:
  

تم عقد اجتماع  الجمعية العامة العادية األول للشركة ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/04/04م على القرارت التالية:

ومراجعــة  ي لفحــص  والســدير العظــم  ومكتــب  المتحالفــون  المحاســبون  وشــركاه  البســام  الشــركة مكتــب  1-الموافقــة علــى تعييــن مراجعــي حســابات 
اتعابهــم . وتحديــد  المالــي 2020  العــام  األول مــن  والربــع  المالــي 2019م  العــام  ي مــن  والســنو الرابــع  و  والثالــث  والثانــي  األول  الماليــة للربــع  القوائــم  وتدقيــق 

ي( اعتبــارا مــن تاريــخ تعيينهــا 2018/11/28 م  ايــاد االمــام عضــوا بمجلــس اإلدارة )عضــو غيــر تنفيــذ زيــن  2-الموافقــة علــى قــرار مجلــس االدارة بتعييــن الســيدة / 
ي( . الثقفــي ) عضــو غيــر تنفيــذ ريــاض أحمــد  الحاليــة فــي 2019/5/17 م خلفــا للعضــو المســتقيل الســيد /  الــدورة  انتهــاء  الكمــال دورة المجلــس حتــي تاريــخ 

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الثانــي للشــركة خــالل الســتة األشــهر التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة، وفقــًا لمــا عليــه النظام األساســي للشــركة، وقد 
وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 2019/05/15م علــى القــرارات التالية: 

المالية المنتهية في 2018/12/31م. 1-  الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 
المالية المنتهية في 2018/12/31 م المالية عن السنة  القوائم  2- الموافقة  على 

المالية 2018/12/31 م. 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركةعن السنة 
4- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة زهيــر قاســم وشــريكة لإلستشــارات )أبيــات( والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ 
ريــال  ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 58  بلــغ إجمالــي أقســاط  بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيهــا. وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  ثامربــن عبــد هللا 
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.بــدون شــروط تفضيليــة .
بيــن الشــركة و شــركة فــوج الســعودية للمصاعــد والســاللم  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/  التــي ســتتم  5- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ريــال  ألــف  التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 928  بلــغ إجمالــي أقســاط  بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  ثامربــن عبــد هللا 

ــة .  ــروط تفضيلي ــدون ش .ب
الخليــج للمصاعــد والســاللم المحــدودة  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/  بيــن الشــركة و شــركة  التــي ســتتم  6- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ريــال  ألــف  التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 372  بلــغ إجمالــي أقســاط  بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  ثامربــن عبــد هللا 

.بــدون شــروط تفضيليــة . 
بــن ريــس  القابضــة والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا  بيــن الشــركةو شــركة ميــار  التــي ســتتم  7- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ريــال والترخيــص بهــا لعــام قــادم. ألــف  التأميــن المكتتبــة  خــالل عــام 2018م 229  بلــغ إجمالــي أقســاط  مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 

بــدون شــروط تفضيليــة .
الزراعيــه لالعــالف والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد  بيــن الشــركة و مصنــع شــركة طايــا  التــي ســتتم  8- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ريــال .بــدون شــروط  ألــف  التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 262  بلــغ إجمالــي أقســاط  بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيهــا. وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  هللا 

تفضيليــة .
بــن ريــس  بيــن الشــركة و شــركة طايــا العقاريــة والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا  التــي ســتتم  9- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 

ألــف  ريال.بــدون شــروط تفضيليــة . التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 214  بلــغ إجمالــي أقســاط  مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 
بــن ريــس  القابضــة  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا  بيــن الشــركة و شــركة طايــا  التــي ســتتم  10- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 

ألــف  ريال.بــدون شــروط تفضيليــة  . التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 220  بلــغ إجمالــي أقســاط  مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 
بيــن الشــركة و شــركة العامــة لألعمــال االســتثمارية العقاريــة  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/  التــي ســتتم  11- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ريــال. ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  113  بلــغ إجمالــي أقســاط  بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  ثامربــن عبــد هللا 

بــدون شــروط تفضيليــة  .
ى الخيريــة والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا بن ريس  12- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة ومؤسســة الهــد

مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م 50 ألــف ريــال .بــدون شــروط تفضيليــة  .
بيــن الشــركة و شــركة االجنحــة الســعودية للســفر والســياحة  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/  التــي ســتتم  13- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ثامربــن عبــد هللا بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  17 ألــف ريال.بــدون 

شــروط تفضيليــة .
بــن ريــس  الزراعيــة  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا  بيــن الشــركة و شــركة طايــا  التــي ســتتم  14- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 

ريــال .بــدون شــروط تفضيليــة  . ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  406  بلــغ إجمالــي أقســاط  مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 
ي بالتنقيــط والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن  15- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و الشــركة الســعودية لنظــام الــر
ريــال .بــدون  ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  300  بلــغ إجمالــي أقســاط  بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيهــا. وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  عبــد هللا 

شــروط تفضيليــة .
16- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة البحــر االحمــر لخدمــات المالحــه  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ محمــد هانــي 
ريــال .بــدون  ألــف  التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  24  بلــغ إجمالــي أقســاط  ي  مصلحــة مباشــرة فيهــا. وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا  البكــر القــادر  بــن عبــد 

شــروط تفضيليــة. 
17- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و مكتــب ســليمان الخريجي لالستشــارات الهندســية  والتي لعضــو مجلــس اإلدارة المهندس/ 
ســليمان بــن عبــد هللا الخريجــي  مصلحــة مباشــرة فيهــا. وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  49 ألــف ريــال 

.بــدون شــروط تفضيلية.
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الخليــج العربــي للصيانــة والمقــاوالت والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/  بيــن الشــركة و شــركة  التــي ســتتم  18- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ــال  ري ــف   أل ــام 2018م  68  ــالل ع ــة خ ــن المكتتب التأمي ــاط  ــي أقس ــغ إجمال بل ــا  ــن  كم ــق تأمي ــن  وثائ ــارة ع ــي عب ــرة فيها.وه ــة مباش ــس مصلح ــن ري ب ــد هللا  ــن عب ثامرب

ــة . ــروط تفضيلي ــدون ش .ب
ي يعتبــر لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد  19- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و المهنــدس /عبــدهللا بــن ريــس والــذ
هللا بــن ريــس مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا .وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  4 ألــف  ريــال .بدون شــروط 

تفضيليــة  .
القــادر  بــن عبــد  الدوليــة  والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ محمــد هانــي  البحــار  بيــن الشــركة و شــركة  التــي ســتتم  20- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ي  مصلحــة مباشــرة فيهــا. وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  24 ألــف ريــال .بــدون شــروط تفضيليــة. البكــر

21- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة ادامــة للمرافــق للتشــغيل والصيانــة والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن 
ــدون  ــال .ب ري ــف   أل ــام 2018م  26  ــالل ع ــة خ ــن المكتتب التأمي ــاط  ــي أقس ــغ إجمال بل ــا  ــن  كم ــق تأمي ــن  وثائ ــارة ع ــي عب ــرة فيها.وه ــة مباش ــس مصلح ــن ري ب ــد هللا  عب

شــروط تفضيليــة .
بــن ريــس  بيــن الشــركة و شــركة نمــا للعقــارات والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا  التــي ســتتم  22- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 

ريــال .بــدون شــروط تفضيليــة  . ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  29  بلــغ إجمالــي أقســاط  مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 
ي والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/  23- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة فالــي وشــريكه للتثميــن والتقييــم العقــار
ثامربــن عبــد هللا بــن ريــس مصلحــة مباشــرة فيها.وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  18 ألــف  ريــال .بدون 

شــروط تفضيليــة  .
24- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و الدكتــور / يوســف بــن عبــدهللا باســودان. ) عضــو مجلــس االدارة (  والتــي لــه مصلحــة مباشــرة 

فيهــا وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  5 ألــف  ريال.بــدون شــروط تفضيليــة.
بــن ريــس ) عضــو مجلــس االدارة (  والتــي لــه مصلحــة مباشــرة  بيــن الشــركة و المهنــدس/ ثامربــن عبــد هللا  التــي ســتتم  25- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 

ريــال .بــدون شــروط تفضيليــة . ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  3  بلــغ إجمالــي أقســاط  فيهــا وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 
بــن محمــد ال الشــيخ ) عضــو مجلــس االدارة (  والتــي لــه مصلحــة  اللطيــف  الدكتــور/ عبــد  بيــن الشــركة و  التــي ســتتم  26- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 

ريــال .بــدون شــروط تفضيليــة . ألــف   التأميــن المكتتبــة خــالل عــام 2018م  1  بلــغ إجمالــي أقســاط  مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن  وثائــق تأميــن  كمــا 
بيــن الشــركة و االســتاذ / هشــام محمــد عبــد هللا الشــريف  ) عضــو مجلــس االدارة ( وعائلتــه  والتــي لــه   التــي ســتتم  27- الموافقــة علــى األعمــال والعقــود 
ــة. ــروط تفضيلي ــدون ش ــال .ب ري ــف   أل ــام 2018م  41  ــالل ع ــة خ ــن المكتتب التأمي ــاط  ــي أقس ــغ إجمال بل ــا  ــن  كم ــق تأمي ــن  وثائ ــارة ع ــي عب ــا  وه ــرة فيه ــة مباش مصلح

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.  28- الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال كمكافأة  ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 
المالية المنتهية في 2018/12/31م. 29- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 

30- قــررت الجمعيــة العامــة إنتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الخامســة التــى ســتبدأ بمشــيئة هللا فــى 2019/5/18 م ولمــدة ثــالث ســنوات وتنتهــي في 
2022/5/17 م وقــد تــم التصويــت علــي انتخــاب االعضــاء علــي طريقــة التصويــت التراكمــي وهم:

المهندس/ثامر عبدهللا محمد بن ريس- 1
ي - 2 البكر القادر  المهندس / محمد هاني عبد 
اياد االمام - 3 االستاذة/ زين 
االستاذ/هشام بن محمد بن عبدهللا الشريف- 4
الرحمن آل الشيخ- 5 الدكتور /عبد اللطيف محمد عبد 
الرميم- 6 االستاذ/طارق عبدهللا حسين 
ي- 7 االستاذ/حسام بن طالل بن أمين غزاو
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االستاذة / نوف سعود نغميش الحقباني- 8
اللبان - 9 االستاذ / زياد سامي أحمد 
االستاذ/ فواز بن محمد بن ناصر الشرعبي- 10

القــرارت  الثالــث للشــركة ، وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي 2019/07/09م علــى  تــم عقــد اجتمــاع  الجمعيــة العامــة العاديــة 
التاليــة:

الــي 2022/05/17 م وعلــى مهامهــا وضوابــط عملهــا، ومكافــآت أعضائهــا ، وأســماؤهم  بتاريــخ 2019/07/09م  التــي تبــدأ  الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة و 
كمــا يلــي:

األستاذ/ عبدهللا الحربي - رئيسًا
األستاذ / عبدهللا الشبيلي - عضوًا

األستاذ / نبيل عبد االله نصيف – عضوًا
بالله موالنا – عضوا األستاذ / محمد معصوم 

3-وقد تضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية على ما يلي:
التي يتقرر توزيعها. . 1 الحق في الحصول على نصيب من األرباح 
الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.. 2
حق حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.. 3
حق التصرف في األسهم.. 4
ى المسؤولية على أعضاء المجلس.. 5 حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعو
التنفيذية. . 6 المالية ولوائحه  حق االستفسار وطلب المعلومات، بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق 

ي من شركاتها التابعة: 12-أنشطة األسهم وأدوات الدين والقروض وأ

مــن  ويتكــون  2019/12/31م،  فــي  كمــا  ي  ســعود ريــال  مليــون   200 والمصــدر  بــه  المصــرح  الشــركة  مــال  رأس   يبلــغ 
وأســيج  بنســبة %20،  اإلســالمي للتنميــة  المجموعــة مملوكــة للبنــك  وأســهم  الواحــد.  ي للســهم  أســمية قدرهــا 10ريــال ســعود بقيمــة  20 مليــون ســهم، 
البحريــن بنســبة 20%، وللجمهــور بنســبة 60%. وخــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م، لــم توجــد أيــة أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركة، ولــم توجــد أيــة 

أيــة مصلحــة  مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت أليــة أشــخاص، ولــم توجــد 
ــة  ــن قابل ي أدوات دي ــد  أ ــا  ال توج ــركة. كم ــهم الش ــي أس ــرهم ف ــراد أس أف أو  ــن  التنفيذيي ــار  ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــود ألعض ــاب تع ــوق إكتت ــار وحق ــوق خي وحق
الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك  ي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة، أو منحتهــا خــالل الســنة  أو أ للتحويــل إلــى أســهم 
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ي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو شــهادات حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو  التاريــخ. كذلــك  ال وجــد أ
ي ترتيبــات  ي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد. كذلــك  ال توجــد  أ أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة،  أل ي اســترداد أو شــراء  منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2019م،  وال يوجــد أ
الديــن أو  ي مــن أدوات  أو أ أو قــروض  ي حقــوق فــي األربــاح. وليــس علــى الشــركة إلتزامــات ماليــة للغيــر  ي مــن المســاهمين عــن أ اتفــاق تنــازل بموجبــه أ أو 

ي قــروض علــى الشــركة. أنــه ال يوجــد أ أنشــطة متعلقــة باألســهم. ويقــر مجلــس اإلدارة 

ي من شركاتها التابعة: ي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أ وصف أل

اسم من تعود له المصلحةم
نهاية العامبداية العام

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير

أدوات عدد األسهم
أدوات عدد األسهمالدين

الدين
---------------------1,025-------1,025المهندس ثامر عبد هللا بن ريس1
ي2 البكر ------------------------------------------المهندس محمد هاني 
---------------------2,000-------2,000األستاذ هشام بن محمد الشريف3
ي4 ---------------------1,000-------1,000األستاذ حسام طالل الغزاو
------------------------------------------االستاذ / فواز محمد الشرعبي5
الرميم6 ----------------------1000-------1,000المهندس طارق بن عبد هللا بن حسين 
----------------------------------االستاذة / نوف سعود الحقباني 7
---------------------1000-------1,000الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ8

أو  التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم  ي مصلحــة تعــود لكبــار  ي ، فإنــه  يمثــل شــركات، وال يوجــد أ البكــر وفيمــا يخــص المهنــدس محمــد هانــي 
التابعــة.  ي مــن شــركاتها  أو أ أدوات ديــن الشــركة 
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13-الزكاة والمدفوعات النظامية والقروض:

بيـــــــان
2019 

بيـــان األســبابوصف موجز المستحق حتى نهاية الفترة المسدد
المالية السنوية و لم يسدد

الزكاه السنويهالزكاه السنويه2,028,250الزكاه

ضرائب الدخل علي الغير --الضريبة
سعوديين

ضرائب الدخل علي الغير 
سعوديين

القيمة المضافة 19,623,4291,993,534ضريبة القيمة المضافة  القيمة المضافةضريبة  ضريبة 

المؤسسة العامة للتأمينات 
اشتراكات مدفوعةاشتراكات مدفوعة3,669,852345,280االجتماعية

50,544تكاليف تأشيرات و جوازات

رسوم تجديد تصاريح العملرسوم تجديد تصاريح العمل659,267رسوم مكتب العمل

أتعاب االشراف لمؤسسة 
ى اتعاباتعاب2,402,50697,568النقد العربى السعود

أتعاب االشراف لمجلس 
اتعاباتعاب1,479,54947,961الضمان الصحى التعاونى

أتعابأتعاب259,377أتعاب تداول

135,000الغرامات
غرامة خاصة بضريبة 

االستقطاع عن السنوات 
السابقة

غرامة خاصة بضريبة 
االستقطاع عن السنوات 

السابقة

958,36327,078ضريبة االستقطاع
ضريبة تستحق علي اقساط 
التأمين واالستشارات  اعادة 

خارج المملكة

ضريبة تستحق علي اقساط 
التأمين واالستشارات  اعادة 

خارج المملكة
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14-اإلقرارات:

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أنه:
ي شركة تابعة لها.- 1 ال يوجد أ

الماليــة - 2 ي مبالــغ ســدادًا لقــروض خــالل الســنة  أو غيــر ذلــك، ولــم تقــم الشــركة بدفــع أ ي قــروض عليهــا ســواء كانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب  ال توجــد أ
2019م.

ي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل - 3 ي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، وال توجــد أ ال توجــد أ
الســنة الماليــة 2019.

أو قامــت - 4 أو خيــار، أو شــهادات حقــوق، أو حقــوق مشــابهة،  أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، أو حقــوق  ي حقــوق تحويــل  ال توجــد أ
المالــي 2019م. العــام  الشــركة بإصدارهــا أو منحهــا خــالل 

المالية المتبقية.- 5 ي قيمة لألوراق  أو أ ي أدوات دين قابلة  لإلسترداد،  أو الغاء من جانبها أل لم تقم الشركة باسترداد أو شراء 
ال يوجد مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص.- 6
التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر.- 7 ال يوجد حقوق خيار أوحقوق إكتتاب يكون المصدر طرفًا فيه تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار 
ي حقوق في األرباح.- 8 أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أ ي ترتيبات  ال يوجد أ
ى  أنشأت لمصلحة موظفي المصدر.- 9 أو إحتياطات أخر ي استثمارات  ال يوجد أ
التعويضات.- 10 اأو  الرواتب  ي تنازالت عن  ال يوجد أ

15 -عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

اسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
أبريل  12019 الجمعية العامة العادية2 
الجمعية العامة العادية12 مايو 22019
الجمعية العامة العادية9 يوليو 32019

16-المراجعون الخارجيون والمعايير الدولية للتقارير المالية :

المحاســبون  وشــركاه  البســام  الشــركة مكتــب  الموافقــة علــى تعييــن مراجعــي حســابات  أنعقــدت فــي 2019/4/4م،  والتــي  العاديــة   العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
المالــي 2019م  العــام  ي مــن  الرابــع والســنو الماليــة للربــع األول والثانــي والثالــث و  القوائــم  ي لفحــص ومراجعــة وتدقيــق  المتحالفــون ومكتــب العظــم والســدير

ــم.   ــد اتعابه ــي 2020 وتحدي المال ــام  الع ــن  ــع األول م والرب
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ي غير معدل طبقا للنص التالي:  أصدر مراجعي الحسابات تقريرهم برأ
المالــي كمــا فــي 31  المركــز  التعاونــي  )أســيج( )شــركة مســاهمة ســعودية( )»الشــركة«( والتــي تشــمل قائمــة  الماليــة لشــركة المجموعــة المتحــدة للتأميــن  القوائــم  لقــد راجعنــا 

التاريــخ، وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة  النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك  التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات  الدخــل الشــامل اآلخــر،  الدخــل،  ديســمبر 2019، وقوائــم 

ى. ــر ــيرية األخ التفس ــات  والمعلوم

النقديــة للســنة  المالــي وتدفقاتهــا  المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 وأدائهــا  الماليــة المرفقــة تعــرض بعــدل مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، المركــز  القوائــم  رأينــا، فــإن  وفــي 

التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية  ى  المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــر الدوليــة للتقريــر  التاريــخ، وفقــًا للمعاييــر  المنتهيــة فــي ذلــك 

ــن. القانونيي ــبين  للمحاس

      وتقر الشركة بأنه:- 

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.أ- 
الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.ب-  الرقابة  أن نظام 
ي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.ج-  أنه ال يوجد أ

17-فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية:

ى كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة، خــالل عــام 2019م. تــم القيــام بعمليــات المراجعــة  يشــمل نطــاق إدارة المراجعــة الداخليــة فحــص وتقييــم مــد
الداخليــة وتحديــد نقــاط الضعــف بهــا وتقييمهــا وتحديــث االجــراءات المتبعــة وذلــك وفــق  الرقابــة  وفــق منهجيــة تعتمــد علــى تحديــد المخاطــر وتقييــم نظــم 

الداخليــة الموافــق عليهــا مــن قبــل لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة.  التنظيميــة إلدارة المراجعــة  القواعــد  المعاييــر المتبعــة واســتنادًا علــى 
التــي توضــع  الربــع ســنوية إلــى لجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وهــذه التقاريــر تســتند علــى خطــة المراجعــة  تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة تقاريرهــا 

مــع بدايــة كل ســنة ماليــة مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة بموافقــة وإشــراف لجنــة المراجعــة. 
التقاريــر فــي  التنفيذيــة واإلدارات المعنيــة. تقــوم لجنــة المراجعــة بمناقشــة هــذه  النهائيــة إلــى لجنــة المراجعــة مــع نســخة إلــى اإلدارة  التقاريــر بصفتهــا  ترســل 

ــات.  ي مالحظ ــة أ ــبة لمعالج ــراءات المناس ــاذ اإلج باتخ ــة  التوصي أو  ــا  ــة عليه ــة للموافق ــا الفصلي اجتماعاته
ــع  ــم تتب ــي ل الت ــض اإلدارات  ــه بع ــت بتوجي ــد قام ــركة وق ــة للش الداخلي ــح  اللوائ ــق  ــة تطب ــن أن اإلدارات المختلف ــد م بالتأك ــة  الداخلي ــة  ــوم إدارة المراجع ــك تق وكذل

اتبــاع هــذه اإلجــراءات. يتــم  بــأن  بعــض اإلجــراءات المكتوبــة 
النقــد العربــي  التعاميــم الخاصــة بمؤسســة  التنظيميــة و  اللوائــح  التــي لــم تقــم بتطبيــق متطلبــات  انتبــاه بعــض اإلدارات  الداخليــة بلفــت  قامــت إدارة المراجعــة 

ي ومجلــس الضمــان الصحــي.  الســعود
المالية المنتهية في 2019/12/31م. التقديرية المعتمدة للسنة  التنفيذية بتجاوز إجمالي المصرفات العمومية طبقًا للموازنة  لم تقم اإلدارة 

التأمين الطبي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.  آليات إصدار وثائق  تم مراجعة وتعديل 
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الوثائق.   تم مراجعة إضافة بعض المستندات المطلوبة إلدارات االكتتاب قبل إصدار 
الفائض لعام 2018 . التأكد من تطبيق تعليمات سياسة توزيع  تم 

التي تقوم الشركة بالتعامل معهم غير مدرجين علي قوائم غسل األموال و تمويل األرهاب  تم انشاء نظام خاص بالشركة للـتأكد من ان االشخاص 
التعاميم الخاصة بها . ي و  النقد العربي السعود التنظيمية لمؤسسة  ي واللوائح  الخبير اإلكتوار الفنية لتعليمات  اتباع اإلدارات  التأكد من 

بار كود علي كل اصل  الثابتة ووضع  قامت الشركة في خالل 2019 باستكمال جرد لجميع أصول 
والجهــات  االجتماعيــة  التأمينــات  العامــة  والمؤسســة  الماليــة  الســوق  وتعليمــات هيئــة  التجــارة  وزارة  الشــركة لتعليمــات  اتبــاع  التأكــد مــن  وبصفــة عامــة 

ى. األخــر الحكوميــة 
ــان  ــة بضم ــاءة وفعالي ــذه بكف ــم تنفي ــليمة وت ــس س ــى أس ــد عل ــركة أع ــه الش ي تطبق ــذ ال ــة  الداخلي ــة  الرقاب ــام  ــة ان نظ ــة المراجع ي لجن ــر ــدم ت ــا تق ــي م ــاء عل وبن
ــركة  ــل الش ــة داخ ــم والرقاب التحك ــائل  ــأن وس ب ــان  ــر ضم ــى توفي ــة إل الداخلي ــة  الرقاب ــام  ــعى نظ ــة، ويس ــح المطبق اللوائ ــع  ــق م ــة والتواف المالي ــر  ــة تقاري مصداقي

ــر. ــن المخاط ــد م ــبة للح مناس

18-تفاصيل المساهمات  اإلجتماعية للشركة

المبادرات المجتمعية لعام :2019
حملة إرشادات ونصائح عن الصيام خالل شهر رمضان المبارك 2019	 
حملة إرشادات ونصائح خالل موسم الحج 2019	 
ي - أكتوبر 2019	  الثد اليوم العالمي لسرطان  التوعية في  حملة 
ي – نوفمبر 2019	  اليوم العالمي لمرض السكر التوعية في  حملة 

المرأة للسيارة بعنوان ”Drive To Lead“ المُقام في مقر  التوعية عن قيادة  التعاوني )أسيج( ضمن فعاليات  مشاركة  المجموعة المتحدة للتأمين 
ي يهدف إلى توعية النساء بالسالمة  الى 03:00 ظهرًا  ، الذ الفترة من 11:00 صباحًا  جامعة دار الحكمة للبنات بجدة يوم االثنين الموافق 17 نوفمبر 2019 في 

المرورية والقيادة اآلمنة والتعرف على االحتياجات واإلرشادات الالزمة.
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قامت الشركة بتدريب الطالب وقد تم تدريب 5 طالب وطالبات خالل هذه السنة كما يلي :
الجامعه التخصص الشهادة اقسام التدريب االسم #

جامعة االميره نوره اقتصاد بكالوريوس  الفنية  االدارة  حنان احمد تباتي 1
جامعة الملك فيصل  ادارة مخاطر وتامين بكالوريوس  مبيعات عبدالعزيز خالد محمد الظفر  2
جامعة الملك فيصل  ادارة مخاطر وتامين بكالوريوس  مبيعات خالد عبدالطيف العمير 3
جامعة الملك فيصل  ادارة مخاطر وتامين بكالوريوس  مبيعات راشد صالح العصيمي 4

جامعة المعرفه نظم معلومات بكالوريوس  فرح بنت خالد الدسيماني نظم المعلومات 5

19- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خال السنة المالية األخيرة و أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات 

االسم
اجتماع الجمعية العامة األول

4 ابريل  2019
اجتماع الجمعية العامة األول

15 مايو  2019 
اجتماع الجمعية العامة الثاني

9 يوليو 2019
تغيبحضرحضرم / ثامر عبدهللا بن ريس

حضرحضرحضرأ / هشام محمد الشريف

د / يوسف باسودان 
حضر

ادارة في ذلك تغيب لم يكن  عضو مجلس 
التاريخ

ي  تغيبتغيبتغيبم / محمد هاني البكر
ي تغيبتغيبتغيبأ / حسام غزاو

م / سليمان الخريجي 
حضر

ادارة في ذلك تغيب لم يكن  عضو مجلس 
التاريخ

تغيبتغيبتغيبم / طارق عبد هللا حسين الرميم

ي علي بن حسن الجاسر الشهر
تغيب

ادارة في ذلك تغيب لم يكن  عضو مجلس 
التاريخ

د / عبد اللطيف بن محمد آل 
الشيخ

تغيبحضرتغيب

تغيبتغيبتغيبأ / زين أياد االمام 

أ/ فواز محمد الشرعبي 
ادارة في ذلك  لم يكن  عضو مجلس 

التاريخ
ادارة في  لم يكن  عضو مجلس 

التاريخ حضرذلك 

م/ زياد اللبان 
ادارة في ذلك  لم يكن  عضو مجلس 

التاريخ
ادارة في  لم يكن  عضو مجلس 

التاريخ تغيبذلك 

أ / نوف سعود الحقباني 
ادارة في ذلك  لم تكن عضو مجلس 

التاريخ
ادارة في  لم تكن عضو مجلس 

التاريخ تغيبذلك 
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20-المخاطر المستقبلية:

ي التأميــن العالميــة بمؤثــرات األســواق  ال شــك أن هنــاك مخاطــر مســتقبلية قــد تؤثــر علــى أداء الشــركات العاملــة فــي قطــاع التأميــن، ومنهــا تأثــر شــركات معيــد
التغيــر  ي تقييــم مالــي عالــي، إال أن  ي تأميــن ذو التأميــن، وبالرغــم مــن أن الشــركة ال تتعاقــد إال مــع معيــد العالميــة، ومــن ثــم عــدم اإللتــزام بشــروط إتفاقيــات إعــادة 
أداء الشــركة. وكذلــك مــن المخاطــر المحتملــة: قلــة  التــي قــد تؤثــر علــى  التأميــن يعتبــر مــن المخاطــر المســتقبلية  ي  ى شــركات معيــد فــي السياســات العامــة لــد
التدريــب والتأهيــل. وهــذا باإلضافــة إلــى  ي، وهــو مــا تســعى الشــركة إلــى تقليصــه مــن خــالل برامــج  التأميــن الســعود البشــرية المؤهلــة فــي قطــاع  المــوارد  توفــر 

التنافســية.  القانونيــة والتنظيميــة، والمخاطــر  التقنيــة، ومخاطــر الســيولة، والمخاطــر  ى مثــل مخاطــر  المخاطــر األخــر
قامــت الشــركة بإنشــاء إدارة للمخاطــر وذلــك لمــا  لهــذه اإلدارة مــن أهميــة كبيــرة ودور فعــال فــي الحفــاظ علــى اســتقرار الشــركة، والوصــول إلــى أنســب الوســائل 

لتحديــد ودراســة المخاطــر التــي تواجــه الشــركة ومــن ثــم العمــل علــى الســيطرة عليها.

المخاطر التي يمكن أن تواجها الشركة:

إدارة المخاطر  

)أ( التأمين
تتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي تواجههــا الشــركة بموجــب عقــود التأميــن فــي أن المطالبات الفعليــة ومدفوعــات الفوائد أو توقيتهــا ، تختلف عــن التوقعات. 
ــو  ــركة ه ــدف الش ــإن ه ــك، ف ــل. لذل ــة األج ــات طويل ــق للمطالب ــور الالح ــة والتط ــة المدفوع ــد الفعلي ــات والفوائ ــرة المطالب ــات وكث ــرار المطالب ــذا بتك ــر ه يتأث

ضمــان توفــر احتياطيــات كافيــة لتغطيــة هــذه االلتزامــات.

التأميــن علــى أســاس تناســبي وغيــر تناســبي. إن غالبيــة  يتــم إســناد إعــادة  التأميــن كجــزء مــن برنامجهــا للتخفيــف مــن المخاطــر.  تقــوم الشــركة بشــراء إعــادة 
ــادة  ــال. إع ــن األعم ــة م ــات معين ــي لفئ الكل ــركة  ــرض الش ــن تع ــد م ــا للح ــم اتخاذه يت ــي  الت ــص  ــة الحص ــى حص ــن عل التأمي ــادة  ــي إع ــبي ه التناس ــن  التأمي ــادة  إع
الكــوارث. تختلــف  الزائــدة عــن الخســارة المصممــة لتخفيــف تعــرض الشــركة الصافــي لخســائر  التأميــن  التناســبي هــي فــي المقــام األول إعــادة  التأميــن غيــر 

المنتــج والمنطقــة. الزائــدة عــن الخســائر حســب خــط  التأميــن  حــدود االحتفــاظ بإعــادة 

التأميــن. علــى  التأميــن بطريقــة تتوافــق مــع مخصــص المطالبــات المعلقــة وتتوافــق مــع عقــود إعــادة  ي  القابلــة لالســترداد مــن معيــد المبالــغ  ــر  يتــم تقدي
ــد  ــي يوج ــا ، وبالتال ــة به ــن الخاص التأمي ــق  ــي وثائ ــاه حامل ــرة تج ــا المباش التزاماته ــن  ــى م ــا ال تعف أنه ــن ، إال  التأمي ــادة  ــات إلع ــا ترتيب ــركة لديه ــن أن الش ــم م الرغ
ي معيــد تأميــن الوفــاء بالتزاماتــه المفترضــة بموجــب ترتيبــات إعــادة  ي ال يســتطيع فيــه أ الــذ التأميــن ، إلــى الحــد  ائتمانــي فيمــا يتعلــق بالتنــازل عــن إعــادة  خطــر 
ي عقــد  ى الشــركة بحيــث ال تعتمــد علــى معيــد تأميــن واحــد وال تعتمــد عمليــات الشــركة بشــكل كبيــر علــى أ التأميــن لــد التأميــن هــذه. تتنــوع عمليــات إعــادة 

التقريــر. التأميــن فــي تاريــخ  ي تعــرض للطــرف المقابــل يتجــاوز 36% مــن إجمالــي أصــول إعــادة  إعــادة تأميــن واحــد. ال يوجــد أ
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تكرار المطالبات ومبالغها
ي  الجــو البيئيــة واالقتصاديــة ، والغــالف  الكــوارث الطبيعيــة ، والفيضانــات ، واالضطرابــات  يتأثــر تكــرار المطالبــات ومبالغهــا بعــدة عوامــل مثــل  يمكــن أن 
التدابيــر المذكــورة أعــاله. حــدت الشــركة مــن مخاطرهــا  ، وتركيــز المخاطــر ، وأعمــال الشــغب المدنيــة ومــا إلــى ذلــك. تديــر الشــركة هــذه المخاطــر مــن خــالل 
الكارثيــة )مثــل  التعــرض لألحــداث  الحــد مــن  التأميــن مــن أجــل  عــن طريــق فــرض أقصــى مبالــغ للمطالبــة علــى عقــود معينــة وكذلــك اســتخدام ترتيبــات إعــادة 
ــى  ــاًء عل بن ــوارث  ــرض للك التع ــن  ــد م الح ــو  ــن ه التأمي ــادة  ــن وإع التأمي ــتراتيجيات  ــن اس ــرض م ــات(. ان الغ ــن الفيضان ــة ع الناجم ــرار  ــزالزل واألض ــر وال األعاصي
ــا فــي تقييــد تأثيــر حــدث كارثــي واحــد علــى حوالــي 15% مــن حقــوق المســاهمين  العــام حالًي الهــدف  شــهية الشــركة للمخاطــر وفًقــا لمــا تحــدده اإلدارة. يتمثــل 
. فــي حالــة حــدوث مثــل هــذه الكارثــة ، فــإن تعــرض الطــرف المقابــل لمعيــد تأميــن واحــد ال يتجــاوز 5% مــن حقــوق 

ٍ
علــى أســاس إجمالــي و 3% علــى أســاس صــاف

ى. بنــاًء علــى ظــروف الســوق وعوامــل أخــر بــه  الحــد األقصــى المســموح  أو تقليــل  زيــادة  المســاهمين. قــد يقــرر مجلــس اإلدارة 

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

يتــم تغطيتهــا فــي نفــس الموقــع الجغرافــي. بالنســبة لمخاطــر الفيضانــات  التــي  أيًضــا تركيــز المخاطــر مــن خــالل تقييــم المخاطــر المتعــددة  تراقــب الشــركة 
التــي يمكــن أن  المبنــى المعّيــن والمبانــي المجــاورة ،  الحرائــق والممتلــكات ، يعتبــر  يتــم تصنيــف مدينــة كاملــة كموقــع واحــد. بالنســبة لمخاطــر  الــزالزل ،  أو 
البحريــة ، تعتبــر المخاطــر المتعــددة المشــمولة فــي رحلــة ســفينة واحــدة بمثابــة  تتأثــر بحــادث مطالبــة واحــدة ، موقعــًا واحــدًا. وبالمثــل ، بالنســبة للمخاطــر 
التأميــن الخاصــة  الفرديــة والجماعيــة وتضــع سياســة إعــادة  التأميــن  التعــرض لمخاطــر  أثنــاء تقييــم تركيــز المخاطــر. تقــوم الشــركة بتقييــم تركيــز  خطــر واحــد 

ى الشــركة. التعرضــات إلــى مســتويات مقبولــة لــد بهــا لتقليــل هــذه 

التأميــن تشــير إلــى السياســات المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة  نظــرًا ألن الشــركة تعمــل أساســًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، فــإن جميــع مخاطــر 
ــعودية. الس

مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية  
ــمل  ــا أم ال، ويش ــالغ عنه ــم اإلب ــواء ت ــة، س ــات المعلق ــم المطالب ــي بتقيي المال ــز  ــة المرك ــخ قائم ــي تاري ــر ف التقدي ــن  ــد م التأك ــدم  ــي لع الرئيس ــدر  ــق المص يتعل  
الــوارد  النحــو  الثالثــة وفًقــا لشــروط العقــد علــى  الوثائــق واألطــراف  الدفــع لحاملــي  تكاليــف تســوية المطالبــات المتوقعــة. تكــون المطالبــات مســتحقة 
الرئيســية بموجــب تقديــرات االلتــزام فــي أن تطويــر المطالبــات المســتقبلية للشــركة ســوف يتبــع نمًطــا  فــي شــروط وأحــكام السياســة. تتمثــل المطالبــة 
ــل  ــات وعوام ــة المطالب ــف معالج ــة وتكالي ــف المطالب ــط   تكالي ــة بمتوس ــات المتعلق ــك االفتراض ــن ذل ــابقة. يتضم ــات الس ــر المطالب ــرة تطوي ــابهًا لخب مش
ي قــد ال تنطبــق عليــه االتجاهــات الســابقة فــي  تضخــم المطالبــة وأرقــام المطالبــة لــكل ســنة حــادث. يتــم اســتخدام أحــكام نوعيــة إضافيــة لتقييــم المقــدار الــذ
العــام مــن المطالبــة: الظــروف االقتصاديــة: وكذلــك  التغيــرات فــي عوامــل الســوق مثــل الموقــف  الحــدوث مــرة واحــدة ؛  المثــال:  المســتقبل ، علــى ســبيل 
العوامــل الداخليــة مثــل مزيــج المحفظــة وشــروط السياســة وإجــراءات معالجــة المطالبــات. يســتخدم الحكــم كذلــك لتقييــم مقــدار تأثيــر العوامــل الخارجيــة 

التقديــرات. القــرارات القضائيــة والتشــريعات الحكوميــة علــى  مثــل 

التأميــن. تســتند  الناشــئة عــن المطالبــات المقدمــة بموجــب عقــود  التأميــن  المبالــغ المســتحقة لحاملــي وثائــق  يتطلــب الحكــم مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر 
هــذه التقديــرات بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات متناقضــة وربمــا كبيــرة مــن التقديــر وعــدم اليقيــن ، وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة 
ــه  ــق علي ــد ال تنطب ي ق ــذ ال ــدار  ــم المق ــة لتقيي النوعي ــكام  ــتخدم األح ــدرة. تس ــات المق ــي المطلوب ــتقبلية ف ــرات مس ــى تغيي ي إل ــؤد ي ــا  ــرات اإلدارة مم ــن تقدي ع



55

االتجاهــات الســابقة فــي المســتقبل، علــى ســبيل المثــال الحــدوث لمــرة واحــدة ، والتغيــرات في عوامل الســوق مثــل الموقف العــام من المطالبــة والظروف 
التقديــرات. القــرارات القضائيــة والتشــريعات الحكوميــة علــى  الخارجيــة مثــل  االقتصاديــة. يســتخدم الحكــم كذلــك لتقييــم مقــدار تأثيــر العوامــل 

علــى وجــه الخصــوص، يجــب عمــل تقديــرات لــكل مــن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المبلــغ عنهــا فــي تاريخ قائمــة المركــز المالــي والتكلفــة النهائية 
المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا )IBNR( فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالي.

العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

ي إلــى تقديــرات معقولــة محايــدة للنتيجــة  الغــرض مــن العمليــة المســتخدمة لتحديــد المطالبــات الخاصــة بحســاب رصيــد المطالبــة المعلــق هــو أن تــؤد
النهائيــة  ي مطالبــة معينــة والتكلفــة  بالنتيجــة المحتملــة أل التنبــؤ بشــكل مؤكــد  أو المتوقعــة. ان طبيعــة العمــل تجعــل مــن الصعــب للغايــة  األكثــر ترجيًحــا 
ــة  ــروف المطالب ــة لظ الواجب ــاة  المراع ــع  ــدة م ــى ح ــة عل ــكل حال ــل ل ــاس منفص ــى أس ــا عل ــم إخطاره ــة ت ــم كل مطالب ــم تقيي يت ــا.  ــم إخطاره ــي ت الت ــات  للمطالب
ويتــم تحديثهــا عنــد توفــر  بانتظــام  الحالــة  المماثلــة. تتــم مراجعــة تقديــرات  المطالبــات  التاريخيــة عــن حجــم  واألدلــة  المقيــم  المتاحــة مــن  والمعلومــات 

ــدة. ــات جدي معلوم

اليقيــن مــن تقديــر تكلفــة تســوية المطالبــات المعتــرف بهــا  أكبــر مــن عــدم  يتــم االبــالغ عنهــا عمومــًا إلــى درجــة  يخضــع تقديــر المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم 
التقديــر فــي االعتبــار نمــط تقاريــر المطالبــات الســابق وتفاصيــل  الحالــة تتوفــر معلومــات حــول حــدث المطالبــة. تأخــذ عمليــة  بالفعــل للشــركة، وفــي هــذه 

الــى اإليضــاح رقــم )2(. الرجــوع  التفاصيــل يرجــى  التأميــن. لمزيــد مــن  برامــج إعــادة 

التطويــر  القياســية، مثــل طريقــة  النهائيــة للمطالبــات غيــر المســددة باســتخدام مجموعــة مــن أســاليب إســقاط المطالبــات االكتواريــة  التكلفــة  يتــم تقديــر 
المتكبــدة وطريقــة معــدل المطالبــات وطريقــة بورنهوتــر فيرغســون .

المطالبــات  الســابقة للشــركة إلظهــار تطويــر  المطالبــات  اســتخدام تجربــة تطويــر  يمكــن  أنــه  النمــاذج هــو  ي تســتند إليــه هــذه  الــذ الرئيســي  االفتــراض 
النمــاذج تطــور الخســائر المدفوعــة والمتكبــدة، ومتوســط   تكاليــف كل  النحــو، تســتنبط هــذه  النهائيــة. علــى هــذا  المســتقبلية وبالتالــي تكاليــف المطالبــات 
مطالبــة وأرقــام المطالبــة بنــاًء علــى التطــور الملحــوظ فــي الســنوات الســابقة ونســب الخســارة المتوقعــة. يتــم تحليل تطويــر المطالبــات التاريخية بشــكل 
الحــوادث ، ولكــن يمكــن أيضــًا تحليلهــا حســب المنطقــة الجغرافيــة، وكذلــك عــن طريــق خطــوط األعمــال وأنــواع المطالبــات  أساســي مــن خــالل ســنوات 
أو  الكبيــرة بشــكل منفصــل، إمــا عــن طريــق االحتفــاظ بالقيمــة االســمية لتقديــرات الضابــط علــى الخســارة  التعامــل مــع المطالبــات  يتــم  المهمــة. عــادة مــا 
بشــكل منفصــل إلظهــار تطورهــا فــي المســتقبل. فــي معظــم الحــاالت، ال يتــم تقديــم مطالبــات صريحــة بشــأن معــدالت التضخم أو الخســارة المســتقبلية 
للمطالبــات. بــداًل مــن ذلــك، فــإن االفتراضــات المســتخدمة هــي تلــك الضمنية فــي بيانات تطويــر المطالبــات التاريخيــة التي تســتند إليها التوقعات. يســتخدم 
ي قــد ال تنطبــق عليــه االتجاهــات الســابقة فــي المســتقبل، )علــى ســبيل المثــال ، لتعكــس األحــداث غيــر المتكررة،  الحكــم النوعــي اإلضافــي لتقييــم المبلــغ الــذ
القــرارات  أو الســوقية مثــل المواقــف العامــة تجــاه المطالبــة ، والظــروف االقتصاديــة، ومســتويات تضخــم المطالبــات،  الخارجيــة  والتغيــرات فــي العوامــل 
الداخليــة مثــل مزيــج المحفظــة وميــزات السياســة وإجــراءات معالجــة المطالبــات( مــن أجــل الوصــول إلــى  والتشــريعات القضائيــة ، فضــاًل عــن العوامــل 

الخــروج المحتمــل مــن مجموعــة األحــكام المحتملــة، مــع مراعــاة جميــع الشــكوك المعنيــة. التــي تعــرض  النهائيــة المقــدرة للمطالبــات  التكلفــة 

تــم تحديــد مطلوبــات األقســاط بحيــث يكــون إجمالــي مخصصــات األقســاط )احتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة واحتياطــي عجــز األقســاط نتيجــة اختبــار 
كفايــة االلتــزام( كافيــًا لخدمــة المطالبــات والمصروفــات المتوقعــة فــي المســتقبل والتــي مــن المحتمــل أن تحــدث فــي السياســات غيــر المنتهيــة كمــا 
الفتــرة  الخبــرة المكتســبة خــالل  بنــاًء علــى  التقديــرات واالفتراضــات  يتــم تحديــد االلتــزام المســتقبلي المتوقــع باســتخدام  المالــي.  فــي تاريــخ قائمــة المركــز 

ــة. ــا معقول أنه ــد  ــي يعتق الت ــتقبلية  ــداث المس ــات األح ــود وتوقع ــي العق ــة ف المنتهي
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تحليل الحساسية  

تعتقــد الشــركة أن التزامــات المطالبــة المقــدرة بموجــب عقــود التأميــن القائمــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي القوائــم الماليــة فــي نهايــة الســنة تعتبــر كافية.   
ــات  التزام ــة.  المالي ــات  البيان ــي  ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــات المطالب التزام ــن  ــة ع ــات الفعلي ــف المدفوع ــد تختل ــدة وق ــر مؤك ــغ غي المبال ــذه  ــك ، فه ــع ذل وم
أو عــدم  التشــريعية  التغييــرات  ى حساســية متغيــر معيــن مثــل  التأميــن حساســة لمختلــف االفتراضــات. لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد مــد مطالبــات 

ــر. التقدي ــة  ــي عملي ــن ف اليقي

تغيير افتراضي بنسبة 2٪ في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمين ، سوف يؤثر على صافي دخل / )خسارة( االكتتاب على النحو التالي:  

الدخل من عمليات التأمين
2018م 2019م

ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة -2 ٪

8,916 9,462
الطبي

80,856 70,774 المركبات

7,507 6,482 الحوادث العامة 
1,989 2,971 ى أخر

99,268 89,689

الدخل من عمليات التأمين
2018م 2019م

ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة + ٪2

4,980 4,744
الطبي

68,836 57,222 المركبات
7,061 6,122 الحوادث العامة 

1,713 2,919 ى أخر
82,590 71,007
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)أ( مخاطر إعادة التأمين  

ى إلعــادة  اتفاقيــات مــع أطــراف أخــر الناشــئ عــن مطالبــات كبيــرة ، تدخــل الشــركة ، فــي ســياق العمــل المعتــاد ، فــي  المالــي  التعــرض  الحــد مــن  مــن أجــل   
تعرضاتهــا. تأميــن 

التأميــن الخاصــة بهــا وتراقــب تركيــز  المالــي لشــركات إعــادة  التأميــن ، تقــوم الشــركة بتقييــم الوضــع  ي  لتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة مــن إعســار معيــد  
التأميــن. اقتصاديــة إلعــادة  أو خصائــص  أنشــطة  أو  الناتجــة عــن مناطــق جغرافيــة  االئتمــان  مخاطــر 

التالي: النحو  التي وضعها مجلس إدارة الشركة. يمكن تلخيص المعايير على  التالية  التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات  ي  يتم اختيار معيد  

أو ما يعادلها.  BBB التي ال تقل عن  )S&P الحد األدنى للتصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل -
- سمعة شركات إعادة تأمين معينة.

التأمين. أو الماضية مع معيد  الحالية  - عالقة العمل 

ي التأميــن ، حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا ، مــن قبــل  عــالوة علــى ذلــك ، تتــم مراجعــة القــوة الماليــة والخبــرة اإلداريــة والتقنيــة باإلضافــة إلــى األداء التاريخــي لمُّعيــد  
التأميــن. كمــا   شــامل والموافقــة علــى المتطلبــات المحــددة مســبًقا لمجلــس إدارة الشــركة قبــل الموافقــة عليهــا لتبــادل أعمــال إعــادة 

ٍ
الشــركة بشــكل

التأميــن. فــي 31 ديســمبر 2019م و 2018م، ال يوجــد تركيــز كبيــر ألرصــدة إعــادة 

ــة  ــات المعلق ــن المطالب ــزء م ــن ج ــئولة ع ــركة مس ــل الش ــك تظ ــة لذل ــق ، ونتيج الوثائ ــي  ــاه حامل ــا تج بالتزاماته ــركة  ــن الش ــن م التأمي ــادة  ــود إع ــد عق ال تتقي  
التأميــن. إعــادة  اتفاقيــات  بموجــب  بالتزاماتــه  الوفــاء  فــي  التأميــن  معيــد  يفشــل  ي  الــذ بالمبلــغ  تأمينهــا  المعــاد 

)ب( مخاطر السوق  
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات في أســعار الســوق. تجمــع مخاطر   
الفائــدة(  الفائــدة فــي الســوق )مخاطــر أســعار  أنــواع مــن المخاطــر: أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة )مخاطــر العملــة( ، وأســعار  بيــن ثالثــة  الســوق 

وأســعار الســوق )مخاطــر األســعار(.
- تحــدد سياســة مخاطــر الســوق الخاصــة بالشــركة تقييــم وتحديــد مــا هــي مخاطــر الســوق بالنســبة للشــركة. تتــم مراقبــة االلتــزام بالسياســة ويتــم 
بانتظــام للتأكــد مــن مالءمتهــا  التعرضــات واالنتهــاكات إلــى لجنــة اســتثمار مجلــس إدارة الشــركة ولجنــة المخاطــر. تتــم مراجعــة السياســة  اإلبــالغ عــن 

بيئــة المخاطــر. والتغييــرات فــي 
التأميــن المحــددة وأن  التزامــات حاملــي وثائــق  ئ توجيهيــة لتخصيــص األصــول وهيــكل حــدود المحفظــة ، لضمــان أن األصــول تدعــم  يتــم وضــع مبــاد  -

الوثائــق والمســاهمين والتــي تتماشــى مــع توقعاتهــم. األصــول محتفــظ بهــا لتقديــم إيــرادات ومكاســب لحملــة 
- تحــدد الشــركة معاييــر التنويــع حســب نــوع األداة والمنطقــة الجغرافيــة ، حيــث تتعــرض الشــركة لمكافــآت مضمونــة وخيــارات نقديــة ومدفوعــات عندمــا 

الفائدة. تنخفــض أســعار 
أو لتقليــل مخاطــر  المثــال ، ُيســمح فقــط بحفــظ مشــتقات األســهم إلدارة محفظــة الســيولة  التحــوط )علــى ســبيل  - هنــاك رقابــة صارمــة علــى أنشــطة 

االســتثمار(.
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المتــاح. بينمــا يعطــي مجلــس  المــال  العــام لمخاطــر الســوق مــع رأس  التعــرض  يضمــن مجلــس إدارة الشــركة الحفــاظ علــى مســتويات متناســبة عنــد   
ــتثمار.  ــة االس ــق لجن ــئولية فري ــام األول مس ــي المق ــي ف ــوق ه ــر الس ــة بمخاط ــر المتعلق ــة إدارة المخاط ــإن وظيف ــًا ، ف ــتراتيجيًا وأهداف ــًا إس اإلدارة توجيه
يتــم تخفيــف هــذا الخطــر  بالتعــرض للمخاطــر.  التغيــرات المحتملــة المختلفــة فــي ظــروف الســوق المتعلقــة  الفريــق بإعــداد تنبــؤات توضــح تأثيــرات  يقــوم 
الصلــة.  األســواق ذات  وعــروض مراقبــة منتظمــة للتطــورات فــي  بمحفظــة متنوعــة  الشــركة  الماليــة. تحتفــظ  الصحيــح لــألوراق  االختيــار  مــن خــالل 
التــي تؤثــر علــى تحــركات ســوق األســهم والصكــوك ، بمــا فــي ذلــك تحليــل األداء التشــغيلي والمالــي  الرئيســية  باإلضافــة إلــى ذلــك ، تتــم مراقبــة العوامــل 

ين. للمســتثمر

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

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

ي. تراقــب اإلدارة التقلبــات في أســعار صرف العمــالت وتتصرف وفًقا لذلــك وتعتقــد أن مخاطر العمالت  تتــم معامــالت الشــركة أساًســا بالريــال الســعود
األجنبية ليست جوهرية. 

مخاطر أسعار العموالت
تســتثمر الشــركة فــي األوراق الماليــة ولديهــا ودائــع تخضــع لمخاطــر أســعار العمــوالت. تتمثــل مخاطــر معــدل العمولــة على الشــركة في حــدوث تغييرات 
الثابــت. إن مخاطــر أســعار العمولــة محــدودة  التــي تحمــل معــدل العمولــة  الماليــة  العائــد اإلجمالــي علــى األوراق  فــي معــدالت العمــوالت ممــا يقلــل مــن 

بمراقبــة التغيــرات فــي معــدالت العمولــة واالســتثمار فــي أدوات ســعر الصــرف العائــم.

ي )2018 م : 9.36  ريــال ســعود ر 8.07مليــون  الفوائــد قــد ينتــج عنهــا تغييــر فــي دخــل الســنة بمقــدا أو نقصــان بمقــدار 50 نقطــة أساســية فــي عوائــد  زيــادة  ي  أ
ي(. ريــال ســعود مليــون 

فيما يلي استثمارات الشركة وعموالتها والتي ال تحمل عمولة في 31 ديسمبر 2019م و 2018م :

المجموع أكثر من سنة أقل من سنة

عمليات التأمين
138,920 - 138,920 2019م
138,256 - 138,256 2018م

عمليات المساهمين

80,663 25,000 55,663 2019م
73,983 25,000 48,983 2018م
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ى مخاطر األسعار األخر
التغيرات في أسعار السوق )بخالف  المالية بسبب  النقدية المستقبلية لألدوات  التدفقات  أو  ى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة  مخاطر األسعار األخر

التي  أو العوامل  التغييرات ناتجة عن عوامل محددة ألداة مالية محددة،  الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة( ، سواء كانت هذه  تلك 
المالية المماثلة المتداولة في السوق. تؤثر على جميع األدوات 

اليقين  الناشئة عن عدم  ي( معرضة لمخاطر أسعار السوق  ي )2018م :30.8 مليون ريال سعود البالغة24.2  مليون ريال سعود إن استثمارات الشركة 
المالية المستثمرة. تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع محفظتها اإلستثمارية والمراقبة  القيمة المستقبلية لألوراق  بشأن 

الفعالة للتطورات في األسواق.

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

التأثير على ربح الشركة تغير القيمة العادلة

ي( )ألف ريال سعود

+/- 2,420 + / - 10% 31 ديسمبر 2019م

+/- 3,080 + / - 10% 31 ديسمبر 2018م

 يستند تحليل الحساسية المقدم عن وضع المحفظة كما في 31 ديسمبر 2019م و 2018م . وبناًء على ذلك ، فإن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة
التي تحتفظ بها الشركة. مؤشرًا للتأثير على أصول الشركة من الحركات المستقبلية في قيمة االستثمارات 

مخاطر االئتمان

بالتــزام مــا ممــا يتســبب فــي تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. بالنســبة  الوفــاء  الماليــة فــي  تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي احتمــال فشــل أحــد أطــراف األدوات   
الدفتريــة كمــا هــو موضــح فــي  القيمــة  الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان للشــركة هــو  التــي تحتفــظ بهــا الشــركة ، فــإن  الماليــة  لجميــع فئــات األدوات 

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

2018م 2019م
ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود

الموجودات - عمليات التأمين
83,409 65,320 نقد وما في حكمه

- - إستثمارات متاحة للبيع
88,087 83,154 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ، صافي
5,891 4,986 التأمين ، صافي ي  ذمم مدينة لمعيد

16,547 16,315 التأمين من مطالبات تحت التسوية ى  حصة معيد
28,047 46,270 ى مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخر

221,981 216,045 االجمالي
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2018م 2019م
ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود

الموجودات - عمليات المساهمين

10,086 12,159 نقد وما في حكمه

57,734 51,106 إستثمارات متاحة للبيع

67,820 63,265 االجمالي

تركيز مخاطر االئتمان

يوجــد تركيــز لمخاطــر االئتمــان عندمــا تؤثــر التغييــرات فــي العوامــل االقتصاديــة أو الصناعيــة ببســاطة علــى مجمــوع مــن المخاطــر التــي يكــون تعرضهــا االئتمانــي 
يتــم تنفيــذ حوالــي 100% )2018م: حوالــي 100%( مــن أنشــطة االكتتــاب الخاصــة بالشــركة فــي المملكــة  ــا بالنســبة لمجمــوع مخاطــر االئتمــان للشــركة.  اإلجمالــي مهمً
التركيــز  الدخــول فــي المعامــالت اإلئتمانيــة بجــدارة وبالتالــي يخــف  الماليــة للشــركة متنوعــة علــى نطــاق واســع ويتــم  العربيــة الســعودية. ان محفظــة األدوات 

الكبيــر علــى مخاطــر االئتمــان.

التعرض لمخاطر االئتمان
2018م 2019م 2018م 2019م 2018م 2019م

غير مصنف ي ى غير إستثمار مستو ي ى إستثمار مستو
ي( )ألف ريال سعود ي( )ألف ريال سعود ي( )ألف ريال سعود االستثمارات 

المتاحة للبيع
- - 25,000 25,000 - - أدوات مالية مدينة
- - - - 20,712 11,256 أسهم

1,923 1,923 - - 10,099 12,927 ى أخر
ذمم أقساط مدينة وأرصدة إعادة 

التأمين
88,087 83,154 - - - - حاملي الوثائق
2,391 1,760 - - - - ي عالقة مستحق من طرف ذ
5,891 4,986 - - - - ي التأمين ذمم مدينة لمعيد

98,292 91,823 25,000 25,000 30,811 24,183 االجمالي
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مخاطر السيولة

ــث  ــب ، حي ي مناس ــد ــام إدارة نق ــركة نظ ى الش ــد ــة. ل المالي ــات  ــاء بااللتزام ــوال للوف ــع األم ــي جم ــة ف ــركة لصعوب ــة الش ــر مواجه ــي مخاط ــيولة ه ــر الس مخاط
الماليــة  بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ علــى اســتحقاقات األصــول  النقــد والمدفوعــات بشــكل منتظــم. تقــوم الشــركة  يتــم مراقبــة وتحصيــل 

الماليــة. الماليــة واالســتثمار فــي األصــول  والخصــوم 
ان سياســة مخاطــر الســيولة الخاصــة بالشــركة والتــي تحــدد تقييــم مــا يمثــل مخاطــر الســيولة للشــركة. تتــم مراقبــة االلتــزام بالسياســة ويتــم اإلبــالغ عــن 

بيئــة المخاطــر. بانتظــام للتأكــد مــن مالءمتهــا للتغيــرات فــي  التعرضــات واالنتهــاكات إلــى لجنــة مخاطــر الشــركة. تتــم مراجعــة السياســة 
بالتزامــات عقــود  المتــاح للوفــاء  الكافــي  التمويــل  تــم وضــع إرشــادات لتخصيــص األصــول وهيــاكل حــدود المحفظــة وملفــات اســتحقاق األصــول لضمــان 

التأميــن واالســتثمار.
ي إلــى مثــل هــذه  التــي قــد تــؤد ئ وكذلــك تحديــد األحــداث  ئ ، والتــي تحــدد الحــد األدنــى مــن نســب األمــوال لتلبيــة مكالمــات الطــوار توجــد خطــط تمويــل للطــوار

الخطط.
ي لألمــوال لتغطيــة مدفوعــات المطالبــة فــي  ي عقــود إعــادة التأميــن الزائــدة عــن الكارثــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة علــى بنــود تســمح بالســحب الفــور تحتــو

حــال تجــاوز حجــم الحــوادث المطلوبــة.

يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة.

2018م 2019م ملف اإلستحقاق
ي ألف ريال سعود ي ألف ريال سعود

اإلجمالي أكثر من سنة أقل من سنة اإلجمالي أكثر من سنة أقل من سنة األصول عمليات التأمين
138,256 - 138,256 138,920 - 138,920 ودائع الجل

عمليات المساهمين
48,983 - 48,983 55,663 - 55,663 ودائع الجل
25,000 25,000 - 25,000 25,000 - صكوك

212,239 25,000 187,239 219,583 25,000 194,583 اإلجمالي
المطلوبات عمليات التأمين

11,505 - 11,505 16,470 - 16,470 التأمين دائنة أرصدة إعادة 
17,038 - 17,038 5,599 - 5,599 ذمم دائنة
98,188 - 98,188 95,911 - 95,911 مطالبات تحت التسوبة
7,589 - 7,589 5,220 - 5,220 ى مسحتقات وأرصدة دائنة أخر

عمليات المساهمين
6,783 1,386 5,397 8,966 1,653 7,313 ى مستحقات وذمم دائنة أخر

141,103 1,386 139,717 132,166 1,653 130,513 اإلجمالي
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النقد وما في حكمه و اإلستثمارت واألوراق  المالية المذكورة أعاله ، تمتلك الشركة موجودات سائلة تشمل  الناتجة عن المطلوبات  إلدارة مخاطر السيولة 
المالية. يمكن بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.

التي تقل عن سنة واحدة ما يلي : من المتوقع أن تحقق الموجودات ذات االستحقاق   
الودائع في غضون 6 أشهر من تاريخ اإليداع. • استحقاق   

النقد والبنوك عند الطلب. • تتوفر أرصدة   
ا  القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والخسائر ويتم تحقيقها بشكل عام في غضون 6 إلى 12 شهًر التأمين من المطالبات  ي  • حصة معيد  

التأمين. ي  على أساس تسوية األرصدة مع معيد
 

التالي: النحو  التي تقل عن سنة واحدة على  من المتوقع تسوية المطلوبات ذات االستحقاق   
التأمين. اتفاقيات إعادة  ي وفًقا لشروط  التأمين دائنة على أساس ربع سنو ي  • يتم تسوية أرصدة معيد

الزمنيــة المحــددة فــي هــذا الصــدد. مــن المتوقــع أن تتــم تســوية معظــم  الحــدود  التأميــن ضمــن  التنظيميــة ، يجــب تســوية جميــع مطالبــات  • وفقــًا للوائــح 
يتــم تســوية سياســات  الزمنيــة المحــددة فــي هــذا الصــدد مــع مراعــاة تلبيــة جميــع متطلبــات المســتندات.  الحــدود  القائمــة اإلجماليــة ضمــن  المطالبــات 

الممتلــكات والخســائر بســبب الطبيعــة المتأصلــة فــي غضــون 45 يومًــا مــن تاريــخ اســتالم تقريــر الخســائر المعدلــة.
ى خــالل فتــرة تتــراوح مــن 1-3 أشــهر مــن تاريــخ نهايــة  الدفــع والمصروفــات المســتحقة وااللتزامــات األخــر • مــن المتوقــع تســوية المطالبــات المســتحقة 

الفتــرة.
المالية. القوائم  ي تتم فيه الموافقة على  ي الذ التوزيعات المستحقة الدفع خالل 6 أشهر من االجتماع العام السنو • يجب تسوية فائض 

المخاطر التشغيلية

الناشــئة عــن مجموعــة واســعة مــن األســباب المرتبطــة بالعمليــات والتكنولوجيــا  أو غيــر المباشــرة  تتمثــل مخاطــر التشــغيل فــي مخاطــر الخســارة المباشــرة 
ي خدمــات الشــركة ، ومــن عوامــل خارجيــة غيــر عمليــات االئتمــان  ى مــزود أو خارجيــًا لــد التــي تدعــم عمليــات الشــركة داخليــًا ســواء داخــل الشــركة  التحتيــة  والبنيــة 
ــر  ــأ مخاط ــتثمار. تنش ــلوك إدارة االس ــا لس ــة عمومً ــر المقبول ــة والمعايي ــة والتنظيمي القانوني ــات  ــن المتطلب ــئة ع الناش ــك  ــل تل ــيولة مث ــوق والس ــر الس ، مخاط

التشــغيل مــن جميــع أنشــطة الشــركة.

التــي تلحــق بســمعتها مــع تحقيــق هدفهــا  الماليــة واألضــرار  الحــد مــن الخســائر  بيــن  التــوازن  ان هــدف الشــركة هــو إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن أجــل تحقيــق 
ي المتمثــل فــي تحقيــق عوائــد للمســتثمرين. تقــع المســؤولية الرئيســية عــن تطويــر وتنفيــذ الضوابــط علــى المخاطــر التشــغيلية علــى عاتــق مجلــس  االســتثمار

التاليــة: المراقبــة فــي المجــاالت  اإلدارة. تشــمل هــذه المســؤولية عناصــر 

- متطلبات الفصل المناسب لألعمال بين مختلف المهام واألدوار والمسؤوليات ؛
- متطلبات التسوية ورصد المعامالت

القانونية التنظيمية وغيرها من المتطلبات  - االمتثال للمتطلبات 
- توثيق الضوابط واإلجراءات

ي للمخاطر المحددة الكافية للتصد التي تواجهها ، والضوابط واإلجراءات  ي للمخاطر التشغيلية  الدور التقييم  - متطلبات 
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- المعايير األخالقية والعملية 
- سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر.

بإدارة المخاطر التشغيلية. التواصل الفعال فيما يتعلق  الكافية وتعزيز  التدريب والخبرة  تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على 

ي عالقة ي صفقة بين الشركة و طرف ذ 21- وصف أل

قيمتها بالريال 
ي السعود مدتها نوع الصفقة اسم عضو مجلس االدارة الطرف ذو العالقة

96,000 سنة واحدة التأمين علي  التأمين ضد خيانة االمانه و 
النقدية و السيارات ي البكر م. محمد هاني  ي البكر مجموعة شركات 

658,000 سنة واحدة الـتأمين علي الممتلكات و السيارات و 
الـتامين الطبي م. ثامر عبد هللا بن ريس مجموعة شركات ريس

30,000 سنة واحدة التأمين علي السيارات أ. هشام الشريف عائلة االستاذ /هشام الشريف

4,000 سنة واحدة التأمين الطبي أ. نوف الحقباني مؤسسة بداية نجد الطبية

ي أعمال أوعقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  22- معلومات تتعلق بأ

اسم العضو / كبار 
التنفيذيين شروط العمل أو العقد مدة العمل أو 

العقد
مبلغ العمل أو العقد بالريال 

ي السعود طبيعة العمل أو العقد

م. ثامر عبد هللا بن ريس التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 3,711 وثائق تأمين علي السيارات 

أ.هشام الشريف التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 6,282 وثائق تأمين علي السيارات
 د/ عبداللطيف آل 

الشيخ التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 498 وثائق تأمين علي السيارات

ي أ.عبد العزيز العنيز التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 6,000 وثائق تأمين علي السيارات

أ. شاقول حميد  التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 1,925 وثائق تأمين علي السيارات

أ.عمار الصحن التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 10,080 وثائق تأمين علي السيارات

أ.حسن الحازمي التأمين طبقا لالنظمة المتبعة سنة واحدة 3,354 وثائق تأمين علي السيارات
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23- اإلستثمارات:
 

تقــوم الشــركة بإســتثمار أموالهــا المودعــة فــي البنــوك المحليــة فــي برامــج المرابحــة قليلــة المخاطــر وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية باالضافــة الــي االســتثمار 
الوحــدات فــي صنــدوق عقــارات محلــي متــاح للبيــع ، وكمــا تمتلــك أســيج أســهمًا فــي شــركة نجــم  الماليــة المدرجــة و  فــي الصكــوك و االســتثمار فــي االوراق 
التأميــن )شــركة ســعودية مســاهمة مغلقــة (، حيــث تمتلــك فيهــا مــا نســبته 3.85 % مــن أســهم الشــركة وتبلــغ قيمــة االســتثمار اإلســمية فــي دفاتــر  لخدمــات 

ي. وذلــك وقــد باشــرت نشــاطها لمزاولــة أعمــال تســويات مطالبــات المركبــات. ريــال ســعود الشــركة 1,923,000 
كما يلي :

إستثمارات متاحه للبيع
تشمل عمليات التأمين ما يلي:

 
2018م2019م

ي(عمليات المساهمين ي()ألف ريـال سعود )ألف ريـال سعود

51,10657,734استثمارات متاحه للبيع

51,10657,734اإلجمالي

أ( تصنف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:
االستثمارت المتاحة للبيع

المجموعخارجيةداخلية

2019م
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

2019م
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

2019م
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

25,00025,000--25,00025,000االستثمار في الصكوك
المالية المدرجة 4,95711,25620,712-11,25615,755األوراق 

المالية غير المدرجة 1,9231,923--1,9231,923األوراق 
12,92710,099--12,92710,099الوحدات في صندوق عقارات محلي 

4,95751,10657,734-51,10652,777متاح للبيع
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الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:

االستثمار في الصكوك
ي( )ألف ريال سعود

األوراق المالية 
المدرجة

ي( )ألف ريال سعود

األوراق المالية غير 
المدرجة

ي( )ألف ريال سعود

الوحدات في صندوق 
عقارات محلي

ي( )الف ريال سعود

المجموع
)ألف ريال 
ي( سعود

25,00020,7121,92310,09957,734كما في 1 يناير 2019م
)12,068(--)12,068(-إضافات

-----إستبعادات

التغيرات في القيمة 
2,8285,440-2,612-العادلة لإلستثمارت

25,00011,2561,92312,92751,106كما 31 ديسمبر 2019م

43,723-25,00016,8001,923كما في 1 يناير 2018م
9,99219,738-9,746-إضافات

)3,018(--)3,018(-إستبعادت
التغيرات في القمة العادلة 

)2,709(107-)2,816(-لإلستثمارات

25,00020,7121,92310,09957,734كما 31 ديسمبر 2018م

ودائع ألجل:

ي( ي(2019م )ألف ريـال سعود 2018م )ألف ريـال سعود
عمليات التأمين

138,920138,256ودائع ألجل
عمليات المساهمين

55,66348,983ودائع ألجل

ي ويكــون مــدة اســتحقاقها مابيــن أكثــر مــن ثالثــة أشــهر وأقــل  ى البنــوك التجاريــة. هــذه الودائــع ألجــل مســجلة بالريــال الســعود يتــم االحتفــاظ بالودائــع ألجــل لــد
مــن اثنــى عشــر شــهرًا. القيمــة الدفتريــة لهــذه الودائــع ألجــل معقولــة وتقريبيــة لقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ إعــداد التقريــر.

وبذلك ينتهي تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام 2019م ونرجو من هللا تعالى التوفيق



(أسيج)

القوائم
الماليـة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

شركة مساهمة سعودية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

1- التنظيم واألنشطة الرئيسية 
ي رقــم 4030171999  التجــار التعاوني )أسيج( )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجـــب الســجل  إن المجموعة المتحدة للتأمين 

بتاريــخ 9 شــعبان 1428هـ الموافــق 22 أغســطس 2007م.

النقد  الترخيص من مؤسسة  التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. في 4 إبريل 2009م، استلمت الشركة  التأمين  إن الشركة مرخص لها لمزاولة 
ي  التجارية في 1 يوليو 2009م. تم إدراج الشركة في سوق المال السعود التأمين في المملكة العربية السعودية . بدأت الشركة بأعمالها  ي )ساما( لبدء أعمال  العربي السعود

)تداول( في 27 أغسطس 2007م. 

يوجد 3 فروع مسجلة للشركة وتفاصيلها كما يلي:  
يالفرع التجار تاريخ اإلصدارمكان اإلصداررقم السجل 

12 رمضان 1439هـالخبر2051043671فرع شركة أسيج
خميس 5855035150فرع شركة أسيج

12 رمضان 1439هـمشيط

12 رمضان 1439هـجدة4030204059فرع شركة أسيج

2- أسس اإلعداد 

بيان اإللتزام
ي )ساما( لحساب الزكاة وضريبة الدخل،  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعود

والتي تتطلب، اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.
ي من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية حساب الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل .يتماشى هذا مع  طلبت مؤسسة النقد العربي السعود

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
وفًقا لذلك ، غيرت الشركة معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع السياسات المحاسبية الدولية 8 

للمحاسبة ، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، 

باستثناء التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل على النحو الموضح أدناه:

التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل:
ي. سابًقا ، تم  كما ذكر أعاله ، تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 وما بعده نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعود

ي رقم 381000074519 المؤرخ 11 أبريل 2017.  تسجيل الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين وفًقا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعود
ي ، يتم تسجيل ضريبة الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. لقد راجعت الشركة هذا التغيير  مع أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعود

في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 5.76 مليون 
ي تأثير على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. ي. لم يكن لهذا التغيير أ ريال سعود
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

التعديل كما في  كما تم 
السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2018
التعديل اثر 

التعديل للسنة  قبل 
المنتهية 31 ديسمبر 

2018
الحساب المالية القوائم  تأثير 

- )5,764( 5,764 الزكاة المستحقة 
وضريبة الدخل

التغيرات في  قائمة 
حقوق المساهمين

5,764 5,764 - الفترة زكاة  قائمة الدخل
)0.17( )0.29( 0.12 ربحية السهم قائمة الدخل
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

أسس اإلعداد - يتبع    .2
أسس العرض

يتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. ال يتم 
عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول/غير متداول. ومع ذلك ، يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة كمتداولة: النقد وما في حكمه 

ي التأمين  ي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة ، وحصة معيد ي التأمين - صافي ، وحصة معيد والودائع ألجل، وأقساط التأمين والذمم المدينة لمعيد
ي التأمين من المطالبات التي حدثت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، تكاليف االستحواذ على وثائق مؤجلة ، مستحقات  من المطالبات تحت التسوية ، وحصة معيد

ى ، ومطالبات حاملي وثائق التأمين المستحقة الدفع ، والمطلوبات المستحقة  من أطراف ذات عالقة، والمصروفات المدفوعة مقدما، والموجودات األخر
ى ، وأقساط التأمين غير المكتسبة ، وعمولة إعادة التأمين غير المكتسبة ، والمطالبات تحت التسوية، والمطالبات التي حدثت ولكن لم يتم  والمطلوبات األخر

ى ، وتوزيع الفائض المستحق الدفع والزكاة وضريبة الدخل. تصنف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة:  اإلبالغ عنها، واالحتياطيات الفنية األخر
مكافآت نهاية الخدمة ، واالستثمارات ، والوديعة النظامية، والدخل المستحق على الوديعة النظامية والممتلكات والمعدات.

تقدم الشركة قائمة المركز المالي حسب السيولة. حسب ما هو متطلب من لوائح التأمين السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر منفصلة للحسابات لعمليات 
التأمين وعمليات المساهمين وتقدم القوائم المالية وفقًا لذلك )إيضاح 26(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنسوبة بوضوح إلى 

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

تم تقديم قائمة المركز المالي، وقوائم الدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي ترد في اإليضاح رقم )26( من 
ي وغير مطلوبة  القوائم المالية كمعلومات مالية تكميلية لالمتثال لمتطلبات اإلرشادات الصادرة من قبل الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعود

ي الفصل الواضح بين الموجودات  بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعود
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء على ذلك ، فإن قائمة المركز المالي، وقوائم الدخل والدخل الشامل 

والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح 
أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.

ى الشركة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة  عند إعداد القوائم المالية على مستو
بعمليات المساهمين. يتم استبعاد األرصدة المشتركة بين العمليات، والمعامالت، واألرباح والخسائر غير المحققة ، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن 

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

إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، والتدفقات النقدية 
وكذلك بعض المالحظات ذات الصلة على المعلومات المالية تمثل إضافة تكميلية للمعلومات المطلوبة كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.

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

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

%100
في حالة العجز ، سيتم تحويل العجز بأكمله إلى عمليات المساهمين .

عملة العرض
ي إلى  ي يعتبر أيًضا العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المقدمة بالريال السعود ي، والذ تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعود

أقرب آالف، باستثناء ما هو موضح بخالف ذلك.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

المالية السنة 
تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

أسس اإلعداد - يتبع    .2
تقديرات وأحكام محاسبية هامة 

يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 
المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خالل سنة اإلفصاح. على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند إلى أفضل 

معرفة لإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية ، قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديرات.
ى ، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي ُیعتقد أنھا معقولة في  یتم تقییم التقدیرات واألحکام بشکل مستمر وتستند إلی الخبرة التاریخیة والعوامل األخر

ظل الظروف.
ي على مخاطر  ى لعدم التأكد من التقدير في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تنطو أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخر

ي للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. كبيرة قد تتسبب في تعديل جوهر

التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  النهائية  المسئولية 
إن تقدير المسئولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من مصادر عدم 

ي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات. يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد  اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذ
التقارير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة بالتعويض والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها. يتم تقدیر مطلوبات 

المطالبات غیر المدفوعة باستخدام مدخالت التقییمات للحاالت الفردیة المصرح عنها إلی الشرکة. في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات 
للسنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.

ي. يقوم خبراء تسوية الخسائر المستقلين بتقدير مطالبات الملكية. تقوم اإلدارة بمراجعة  يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فرد
ي. مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها على أساس ربع سنو

ي  إن المخصص للمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي ، والذ
حدثت فيه حادثة المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات 

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

ي. تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات  ي طريقة القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لخط العمل الطبي التجار االكتوار
الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة السداد المتوقعة وأنماط سداد المطالبات.

خسائر الهبوط في قيمة الذمم المدينة
ي ومبالغ الذمم المدينة كمجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة  تقوم الشركة بتقييم مبالغ الذمم المدينة الجوهرية بشكل فرد

ي لتحدید الهبوط في القیمة والتي یتم استخدام خسارة هبوط في القیمة أو یستمر في االعتراف بھا ال یتم  لهبوط القيمة. الذمم المدینة التي یتم تقییمھا بشکل فرد
إدراجھا ضمن التقییم الجماعي لهبوط القیمة. يتطلب هذا التقييم الحكم وعند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم خصائص مخاطر االئتمان والتي تعتبر الوضع 

السابق دليل على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية.

المالية القيمة العادلة لألدوات 
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة في تاريخ التقرير إلى األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة 

المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر 
مماثلة.

ى باستخدام تقنيات التقييم. في هذه الحاالت  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية حيث ال يوجد سوق نشط أو حيث األسعار المعلنة غير متاحة بطريقة أخر
، يتم تقدير القيم العادلة من البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج. عندما ال تتوافر مدخالت السوق التي يمكن 
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مالحظتها ، يتم تقديرها بناًء على االفتراضات المناسبة. عندما يتم استخدام تقنيات التقييم )على سبيل المثال ، النماذج( لتحديد القيم العادلة ، يتم التحقق 
ي من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن أولئك الذين حصلوا عليها. جميع النماذج معتمدة قبل استخدامها ، ومعايرة النماذج  منها ومراجعتها بشكل دور

لضمان أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستخدم النماذج بيانات يمكن مالحظتها فقط ؛ومع ذلك ، تتطلب 
مجاالت مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان الخاصة ومخاطر األطراف المقابلة( والتقلبات واالرتباطات من اإلدارة إجراء تقديرات.

مبدأ االستمرارية
أجرت إدارة الشركة تقييمًا لقدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة عن امتالكها الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على 

ي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك ، يستمر إعداد القوائم  ذلك ، فإن اإلدارة ليست على علم بأ
المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها ومعداتها واألصول غير الملموسة لحساب االستهالك / اإلطفاء. يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر 

في االستخدام المتوقع لألصول أو الحالة المادية. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي سنوًيا وسيتم تعديل مصروف االستهالك / اإلطفاء 
في المستقبل حيث تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.

أسس اإلعداد - يتبع    .2
تقديرات وأحكام محاسبية هامة- يتبع 

التزامات منافع الموظفين المحددة
ي مستقل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة على النحو الموصى به في معيار المحاسبة  يتم تحديد التزام منافع الموظفين المحددة من قبل خبير اكتوار

الدولي 19 »منافع الموظفين«. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة ألدوات الدين 
ي ولها فترات استحقاق تقارب فترة استحقاق المكافأة. المقيمة بالريال السعود

ي باستخدام افتراضات مثل معدل الخصم والزيادات المستقبلية  تعتمد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة على عدة عوامل يحددها الخبير االكتوار
المتوقعة في المرتبات ومعدالت الوفيات ودوران الموظفين وما إلى ذلك. تخضع هذه التقديرات إلى قدر كبير من عدم اليقين بسبب فترة طويلة األجل طبيعة 

وتتم مراجعتها في كل تاريخ إعداد تقرير.

الزكاة مخصص 
يتم تكوين مخصص الزكاة وتسجيله في نهاية كل سنة مالية وفًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يتم 

تسجيل الفروقات في تقييمات الزكاة في قائمة الدخل عند الحصول على تقييمات الزكاة النهائية.

الضريبة المؤجلة
ي يكون من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن استخدام األرصدة.  يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذ

ي  لم يتم تقديم أصل الضريبة المؤجلة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث ال تتوقع الشركة توفر أرباح ضريبية مستقبلية الستخدام أ
ائتمانات ضريبية. ُيقدر مبلغ أصل الضريبة المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2019 ال شيء )31 ديسمبر 2018:ال شيء(

التأمين إعادة 
ي تطور الخالفات مع شركات إعادة التأمين  ي التأمين وإمكانية التخلف عن السداد. تراقب الشركة على أساس ربع سنو تتعرض الشركة لنزاعات مع معيد

وقوتها.



87

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت

المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م,  القوائم  القوائم مع تلك المتبعة في إعداد  تتفق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة في إعداد هذه 
باستثناء: 

معايير صادرة وسارية المفعول 
التعديل تاريخ السريانالبيانالمعيار/ 

المالية )16( الدولي للتقارير  يناير 2019عقود اإليجارالمعيار   1

ي تاريخ السريان ، لم يكن للمعيار  يناير 2019 ، أ يناير 2019. في 1  أو بعد 1  التي تبدأ في  ي المفعول للفترات السنوية  يناير 2016 وهو سار المالية 16 في  الدولي للتقارير  تم إصدار المعيار 
التعاقدية  المالية رقم 16 على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات  الدولي للتقارير  المالية للشركة. ينص المعيار  البيانات  المالية 16 تأثير مالي كبير على  الدولي للتقارير 

أو كان اإليجار لألصول منخفضة القيمة. أو أقل  ا  المالي للشركة ، ما لم تكن المدة 12 شهًر المرتبطة بها يجب االعتراف بها بشكل عام في بيان المركز 

ي يمثل حقه  الميزانية العمومية للمستأجرين. يعترف المستأجر بأصل حق االستخدام الذ ا في 
ً

ا محاسبًيا واحًدا مدرج
ً

المالية 16 »عقود اإليجار« نموذج الدولي للتقارير  يقدم المعيار 
التزامه بدفع مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة  ي يمثل  في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذ

ي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود تمويل أو عقود تشغيل. الحالي - أ القيمة. تظل محاسبة المؤجر مشابهة للمعيار 

المالية للمستأجرين. لكل عقد إيجار ، يعترف  أو  الدولي 17 »عقود اإليجار« في عقود اإليجار التشغيلية  وبالتالي ، يتم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة 
الحالية لمدفوعات اإليجار  القيمة  د في المستقبل. في المقابل ، تتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر ، وهو ما يعادل بشكل عام 

ّ
التزام اإليجار المتكب المستأجر بخصوم 

ى العمر اإلنتاجي التكاليف المنسوبة مباشرة ، والتي يتم استهالكها على مد المستقبلية باإلضافة إلى 

أصول حق اإلستخدام
ي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لإلستخدام(. وُتَقاس أصول حق اإلستخدام  التاريخ الذ ي  تعترف الشركة بأصول حق اإلستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أ

ي إعادة قياس إللتزامات عقد اإليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق  لة حسب أ ي خسائر ناشئة عن اإلنخفاض في القيمة، ومُعدَّ ي استهالك متراكم وأ بالتكلفة ناقًصا أ
ي حوافز  دة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أ دة ومدفوعات اإليجار المُسدَّ

َّ
المُعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكب اإلستخدام على مبلغ إلتزامات عقود اإليجار 

ر في نهاية مدة عقد اإليجار، 
َ

أو تكلفة إعادة األصل إلى حالته األصلية. وما لم تكن الشركة متيقنة بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأج إيجار مستَلمة 
اذا كانت الشركة متيقنة  هما أقل. أما  أيُّ ي أو مدة عقد اإليجار،  التقدير ى عمرها اإلنتاجي  الثابت على مد المُعتَرف بها وفًقا لطريقة القسط  ُتسَتهلك أصول حق اإلستخدام 

ى العمر اإلنتاجي لألصل. تخضع أصول حق اإلستخدام لإلنخفاض في القيمة. بشكل معقول من استخدامها لخيار الشراء، فيتم استهالك أصل حق اإلستخدام على مد

3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت) تتمة(

إلتزامات عقود اإليجار
ى فترة عقد اإليجار. وتشتمل مدفوعات التي سيتم سدادها على مد التي ُتَقاس على أساس القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  بإلتزامات اإليجار   تعترف الشركة، عند بدء عقد اإليجار، 

ل أو مُعدَّ التي تعتمد على مؤشر  رة  ي حوافز إيجار مُستَحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيِّ الثابتة الفعلية( ناقًصا أ الثابتة )بما في ذلك المدفوعات   اإليجار على المدفوعات 
أيًضا مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومدفوعات  والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات اإليجار المسددة. وتتضمَّن 

ن، كمصروف في ل معيَّ أو مُعدَّ التي ال تعتمد على مؤشر  رة،   غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار اإلنهاء. وُيعتَرف بمدفوعات اإليجار المتغيِّ
أو الظرف في إجراء السداد. التي ينتج خاللها الحدث  الفترة 

الفائدة المنصوص عليها ضمنًيا في عقد  ل  ل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان مُعدَّ الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة مُعدَّ القيمة  وعند حساب 
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ى مدة مماثلة وبنفس الضمانات للحصول على أصل  التمويل الالزم على مد ي يجب أن يدفعه المستأجر لكي يقترض  الفائدة الذ ر تحديده بُيسر. هو معدل  اإليجار يتعذَّ
ض حسب ُدفعات  الفائدة وُيخفَّ ُيَزاد مبلغ إلتزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد  بنفس قيمة أصل »حق االستخدام« في بيئة اقتصادية مماثلة. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، 
الثابتة الفعلية  ر في دفعات اإليجار  أو تغيُّ الدفترية إللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل كتغير مُدة عقد اإليجار؛  القيمة  ُيَعاد قياس  دة. فضاًل عن ذلك،  اإليجار المُسدَّ

ر في تقدير شراء األصل محل العقد. أو وجود تغيُّ

ى فترة اإليجار ووذلك إليجاد معدل فائدة  أو الخسارة على مد الربح  التمويل على  التمويل. يتم تحميل تكلفة  يتم توزيع مدفوعات عقد اإليجار بين أصل المبلغ و تكلفة 
ي ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام في كل عام. دور

يناير 2019 كاالتي: المالي كما في 1  المالي 16 على قائمة المركز  الدولي للتقارير  تأثير اعتماد المعيار 

الرياالت السعودية  بآالف 
يناير 2019 9,985إجمالي إلتزامات عقود اإليجار المعترف بها في 1 

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم تطبقها الشركة بعد

فيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار االقوائم المالية للشركة. وتمثل القائمة المعايير والتفسيرات 
ي الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية  الصادرة التي تتوقع الشركة بدرجة معقولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال. وتنو

المفعول:
التفسير التي الوصفالمعيار/  الفترات  ا من  اعتباًر

التاريخ  أو بعد  تبدأ في 
التالي

المالي رقم )3( الدولي للتقرير  المالي المعيار  الدولي للتقرير  التعديالت على المعيار  تعريف األعمال - 
رقم )3(

يناير 2020  1

الدولي رقم )1( ومعيار  معيار المحاسبة 
الدولي رقم )8( المحاسبة 

الدولي رقم  التعديالت على معيار المحاسبة  تعريف األهمية - 
الدولي رقم )8( يناير 2020)1( ومعيار المحاسبة   1

المالي رقم )17( الدولي للتقرير  التأمينالمعيار  يناير 2022عقود   1
المالي رقم )9( الدولي للتقرير  الماليةالمعيار  1يناير 2022األدوات 

ي على القوائم المالية، باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 و المعيار الدولي للتقرير المالي  ال تتوقع الشركة وجود تأثير جوهر
رقم 9 و المذكور أدناه:

المعيار الدولي لتقرير المالي رقم )17( – عقود التأمين 

التأمين.  المالية 4 - عقود  التقارير  الدولي إلعداد  التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار  ئ االعتراف بقياس عقود  تم نشر هذا المعيار في 18 مايو 2017 ، وهو يحدد مباد
التأمين.  ي ًضا عقود  ي بشرط أن تصدر المنشأة أ االختيار االستثمار مع مزايا المشاركة  التأمين وعقود  التأمين الصادرة ، وعلى جميع عقود إعادة  ينطبق المعيار الجديد على عقود 

التأمين: التالية عن عقود  يتطلب فصل المعلومات 
 أوال: المشتقات الضمنية ، إذا كانت تلبي معايير محددة ؛

 ثانيا: عناصر استثمارية مميزة و
ي تعهد بنقل سلع محدده أو خدمات غير تأمينية.  ثالثا: أ

المالية 15(. الدولي للتقارير  المالية 9 والمعيار  الدولي للتقارير   يجب أن يتم معالجة هذه المعلومات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار 
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3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت - تابع

معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول 
المعيار الدولي لتقرير المالي رقم )17( – عقود التأمين – تابع

القياس: 
التي كانت موجودة  التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس  ي سمح لشركات  المالية )4( والذ الدولي للتقارير  الواردة في المعيار  على عكس المتطلبات 

التالية المالية رقم )17( نماذج القياس المختلفة  الدولي للتقارير  يناير 2015 ،يوفر المعيار  قبل 

أ( التدفقات النقدية للوفاء بالعقود، والتي تشمل- : 
النقدية المستقبلية المتوقعة،  التقديرات المرجحة للتدفقات 

النقدية المستقبلية،  التدفقات  المالية المرتبطة بهذه  الزمنية للنقود )الخصم( والمخاطر  القيمة   -التعديالت الالزمة لتعكس 
المالية -وتعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير 

ب( هامش الخدمة التعاقدية: 
التأمينية في المستقبل. ال يمكن أن  التأمين وسيتم االعتراف بها حالما تقدم الشركة خدمات التغطية  الربح غير المحقق لمجموعة من عقود  التعاقدية  يمثل هامش الخدمة 

التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة  النقدية  التدفقات  ي عجز في  البداية؛ يتم تسجيل أ التعاقدية بقيمة سالبة من  يكون هامش الخدمة 
أنها:  التأمين على  الدفترية لمجموعة من عقود  القيمة  مالية الحقة، يتم إعادة قياس 

• ي المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة 	 التعاقد النقدية للوفاء بااللتزام  التدفقات  مجموع االلتزامات عن التغطية المتبقية، والتي تشمل 
التاريخ؛  التعاقدية لتلك المجموعة من العقود في ذلك 

• التعاقدية المتكبدة سابقا لتلك المجموعة من العقود 	 أنها تدفقات نقدية للوفاء بااللتزامات  التي ستقاس على  و مجموع االلتزامات عن المطالبات المتكبدة، و 
التاريخ.  في ذلك 

التعاقدية ال يمكن أن  التعاقدية المستقبلية. نظًرا هامش الخدمة  النقدية المتعلقة بالخدمات  التدفقات  التغيرات في  التعاقدية الحقًا وذلك مقابل  يتم تعديل هامش الخدمة 
التقرير عن  التعاقدية المتبقية في قائمة الدخل .سيتم  النقدية المستقبلية ذات القيمة األكبر من قيمة هامش الخدمة  التدفقات  بالتغيرات في  ة، يتم االعتراف 

ً
يكون بقيمة سالب

التغير في معدالت الخصم إما في قائمة الدخل أو في الدخل الشامل االخر ، وذلك يتم تحديده في السياسات المحاسبية. تأثير 
التقييم حول ما إذا كان  أيًضا باسم »عقود المشاركة المباشرة« .(يتم إجراء هذا  يعد نموذج الرسوم المتغيرة نموًذجا إلزامًيا لقياس العقود بمزايا المشاركة المباشرة )يشار إليها 

العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحًقا.
أيًضا من أجل  التعاقدية   لهذه العقود، باإلضافة نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة 

• التغييرات في القيمة العادلة للعناصر األساسية ، 	 أوال: حصة الشركة من 
• التي ال تتعلق بالعناصر األساسية. 	 المالية  الزمنية للنقود والمخاطر  القيمة  التغييرات في  ثانيا: تأثير 

باإلضافة إلى ذلك ، ُيسمح بالنموذج المبسط لتخصيص األقساط لقياس اإللتزامات عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياسا ال يختلف جوهرًيا عن نموذج القياس العام 
النموذج المبسط لتخصيص األقساط ، فإن األلتزام بالتغطية المتبقية  أو أقل. مع تطبيق  أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هو سنة واحدة  لمجموعة العقود 
التأمين. يظل نموذج القياس العام سارًيا في قياس اإللتزامات عن  النقدية لتكاليف إكتتاب وثائق  التدفقات  يتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوما منها 

التدفقات  المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه  الزمنية للنقود وتأثير المخاطر  النقدية المستقبلية للقيمة  التدفقات  المطالبات المتكبدة. ومع ذلك ، ال ُيطلب من المنشأة ضبط 
أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات. النقدية / استالمها في سنة واحدة 
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تاريخ التطبيق
المالية )17(خالل يونيو 2019  الدولي للتقارير  المالية)17(يقترح تعديالت معينة على المعيار  الدولي للتقارير  التعديالت على مسودة المعيار  الدولية   أصدر مجلس معايير المحاسبة 

ي تعديالت مقترحة  أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة أل التي  النظر في المسائل  الدولية حالًيا بإعادة  وتلقى إقتراحات من مختلف األطراف المعنية. يقوم مجلس معايير المحاسبة 
المالي  الدولي للتقرير  القانونية المعتادة لوضع المعايير. إن تاريخ تطبيق المعيار  الدولية إجراءاته  المالية )17( ، سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة  الدولي للتقارير  على المعيار 

الحالية ، ُيقترح تعديل المعيار  يناير 2021 حتى االن. بموجب مسودة المشروع  المالي رقم )4( هو 1  الدولي للتقرير  المالي رقم )9( في المعيار  الدولي للتقرير  )17( وتأجيل إعفاء المعيار 
يناير 2021 .ُيسمح بالتطبيق المبكر  بالتاريخ السابق ليوم 1  التأجيل لمدة سنة واحدة مقارنة  يناير 2023 .يعتبر هذا  أو بعد 1  التي تبدأ في  التقرير  المالي رقم )17( إلى فترات  الدولي للتقرير 

المالية«. تعتزم الشركة  المالي رقم )9(“ األدوات  الدولي للتقرير  المالي رقم )15( األيرادات من العقود المبرمة مع العمالء« والمعيار  التقرير  الدولي إلعداد  إذا تم تطبيق المعيار 
تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه.

التحول 
التأمين غير عملي ، فإن الشركة ملزمة باختيار إما نموذج  بأثر رجعي لمجموعة من عقود  الكامل  التطبيق  بأثر رجعي. ومع ذلك ، إذا كان  عند تطبيق المعيار الجديد فمن الالزم إجرائه 

القيمة العادلة.  أو نموذج  بأثر رجعي  معدل 

العرض واالفصاح 
التأمين ، مع تعديالت على العرض واإلفصاح. التأمين وإعادة  تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود 

3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت - تابع

معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول – تابع 

أثر تطبيق المعيار
 تقوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )17(  من تاريخ نشر هذه البيانات المالية ، لم يتم تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار بالكامل من 

قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل التغيرات للمجاالت الرئيسية و هي كما يلي:
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التأثير  التأثيرمجال  ملخص 
المالي  المالي لتقييم األثر التأثير  التأثير  تخضع الشركة حاليا لعملية تقييم 

المالي رقم 17  الدولي للتقارير  المالي لتطبيق المعيار 
المالية 16 محل المعيار المحاسبي البيانات  الدولي للتقارير  يحل المعيار 

التقارير  الدولي إلعداد  الدولي 17 »عقود اإليجار« ، والمعيار 
ي على عقد إيجار«  الترتيب يحتو المالية رقم 4 »تحديد ما إذا كان 

، و  “ SIC 15عقود إيجارات التشغيل« و “ SIC 27 تقييم جوهر 
القانوني لعقد اإليجار«. ي على الشكل  التي تنطو المعامالت 

الدولى رقم 17 على متطلبات بيانات إضافية  ي المعيار  يحتو
البيانات المتاحة وهي حالًيا بصدد بناء  ى الشركة غالبية  ولد

ي متطلبات بيانات إضافية ودمج  مستودع بيانات الستيعاب أ
البيانات في مكان واحد قادم من أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

المختلفة ..
الشركة بصدد االنتهاء من تقييمها لمتطلبات نظام تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات 

المعلمومات ويتم توثيق هذه المتطلبات لتزويد أحد بائعي 
تكنولوجيا المعلومات بتوفير الحلول االكتوارية والمالية ألدارة 

التغير المطلوب .
قامت الشركة بإجراء عملية تقييم األثر التشغيلية لتقييم األثر المعالجة 

الدولي رقم 17 المالي  الدولي للتقارير  العملي لتنفيذ المعيار 
التأمين  اتفاقيات إعادة  التي تحتفظ بها الشركة هي قيد المراجعة التأثير على  التأمين  عقود إعادة 

التطبيق بموجب  الواجب  ي تقييم لتحديد نموذج القياس  ويجر
الدولي رقم 17. المالي  الدولي للتقارير  المعيار 

الحالية التأثير على إطار السياسات والرقابة را خارجًيا لتعديل سياساتها  عينت الشركة مستشا ً
الدولي للتقارير  الرقابة لتتماشى مع متطلبات المعيار  وإطار 

الدولي رقم 17 المالي 
بدأت الشركة في عملية التنفيذ وأنشأت لجنة قيادة مجموعة عمل خاصة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17

المالية المالي رقم )9( – األدوات  الدولي للتقرير  المعيار 
نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014 وحل محل المعيار المحاسبي الدولي 39. ويتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة األدوات المالية:

أ( التصنيف والقياس:
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تهجا واحد لتحديد ما إذا أن األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة, وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات شاملة 

ى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التالية معًا: أخر
• التعاقدية و	 النقدية  التدفقات  يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل التحصيل 
• القائم في تواريخ محددة.	 المالي تدفقات نقدية والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  التعاقدية لألصل  ينتج عن الشروط 
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يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع، إذا تم 
استيفاء الشرطين التاليين: 

• التعاقدية وللبيع و	 النقدية  التدفقات  االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل  يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه 
• النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصرا.	 التعاقدية للتدفقات  الشروط 

3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت - تابع

معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول – تابع 

ي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يمكن للمنشأة استخدام الخيار  يتم قياس األصول التي ال تفي بأ
لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك يلغي أو يتعارض بشكل كبير مع التطابق المحاسبي.

بالنسبة اإلدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إختيار بشكل غير قابل إلللغاء عرض التغييرات االلحقة للقيمة العادلة ضمن 
الدخل الشامل االخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

ي  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لاللتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذ
آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة  ى إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل االخر ، ما لم يكن إدراك  يعز

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

القيمة: ب( انخفاض 
يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )9( الخسائر االئتمانية المتوقعة ، مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار 

ي حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدال من ذلك تقوم  المحاسبة الدولي 39. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقارير المالية )9( لم يعد من الضرور
المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ 

تقرير لتعكس التغيرات مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  

التحوط: ج( محاسبة 
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )9( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر .تحدد المتطلبات نهجا أكثر 

ئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار  اعتماًدا على المباد
الفائدة )يشار إليها عادًة باسم »تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة«(. بالنسبة لهذه ، قد تستمر الشركة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا في المعيار 

المحاسبي الدولي رقم 39 .تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس المعايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.

المالية المالي رقم )9( – األدوات  الدولي للتقرير  المعيار 

التطبيق تاريخ 
 كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية 9 هو 1 يناير 2018 .ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4« عقود التأمين«: تطبيق 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -4عقود التأمين، المنشورة في 12 سبتمبر 2016 ،تسمح للشركات التي 
تصدر عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 4 للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 قبل أن يصبح معيار عقود 

ي المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: التأمين الجديد لمعايير المحاسبة الدولية (المعيار الدولي للتقارير المالية 17 - عقود التأمين) سار
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1- تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى: 
أ( التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد ؛ أو 

ب( فترات القوائم المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 .يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 
واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في المعيار الدولي للتقارير المالية 4 إلى 1 يناير 2023 .إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة باألصول المالية 

ا ؛ أو ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 سابقًا أو مطلوبة خال فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للشركات التي 

2- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ 
معيار عقد التأمين الجديد (المعيار الدولي للتقارير المالية 17 - عقود التأمين) من قائمة الدخل .خالل الفترة المؤقتة، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

تبين الشركة أنها مؤهلة للحصول على خيار اإلعفاء المؤقت )1(. يستند استنتاج األهلية إلى تحليل النسبة المئوية من إجمالي القيمة الدفترية الموحدة لاللتزامات 
المرتبطة بأنشطة التأمين المتعلقة بالقيمة الدفترية لجميع لاللتزامات، مما يشير إلى أن أنشطة الشركة مرتبطة في الغالب بالتأمين. وبالتالي، قررت الشركة 

تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى تاريخ تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة. يتم إدراج اإليضاحات المتعلقة باألصول المالية المطلوبة خالل فترة 
التأجيل في القوائم المالية للشركة.

3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت - تابع

2- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ 
معيار عقد التأمين الجديد (المعيار الدولي للتقارير المالية 17 - عقود التأمين) من قائمة الدخل .خالل الفترة المؤقتة، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

ي على التوالي. في  ي و 51.79 مليون ريال سعود ى الشركة إجمالي أصول مالية وأصول متعلقة بالتأمين بقيمة 495.25 مليون ريال سعود كما في 31 ديسمبر 2019، لد
الوقت الحالي، تتكون األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة وأقساط إعادة التأمين والذمم 

ى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 51.1 مليون  ي. تتكون األصول المالية األخر ي 2018: 433.13مليون ريال سعود ى بمبلغ 433.27 مليون ريال سعود المدينة األخر
ي. تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لهذه األصول المالية بنا ًء على نموذج  ي 2018 :57.7 مليون ريال سعود ريال سعود

أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا 
كانت أوراق الدين تستوفي اختباراألصل والفوائد المستحقة عليه حصرًا كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 .تعرض التعرض لمخاطر االئتمان 

وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه األصول المالية في اإليضاح 25 .األصول المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في 31 ديسمبر 2019 و 2018 
ى عال من المعيار الدولي للتقارير المالية 9 .يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات  األثر على مستو .يستند ما سبق إلى تقييم 

الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو معلومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرها للشركة في المستقبل .بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير في 
تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 :ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيرا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول 

الثار تطبيق هذا المعيار الجديد الن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.

4- السياسات المحاسبية الهامة

عقود التأمين
ي  تعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها، عند نشأة العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجار

على مخاطر تأمين. تعتمد اهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به.

وفي حال تصنيف العقد كـ »عقد تأمين« ، فإنه يبقى على هذا الحال بقية الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذه السنة.
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ي، الممتلكات، السيارات، الهندسة، الحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئيسية عقود تأمين قصيرة االجل. تنقسم عقود التأمين بصفة رئيسية الى البحر

ي الى تعويض حملة العقود عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للسفن والحوادث في البحر التي ينتج عنها خسارة كلية أو  يهدف التأمين البحر
ي هي خسارة سفينة أو حدوث اضرار لها، والحوادث التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنة  جزئية لشحنة البضاعة. إن المخاطر الرئيسية بالنسبة للتأمين البحر

البضاعة.

يهدف التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية الى تعويض عمالء الشركة مقابل االضرار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو مقابل قيمة الملكية المفقودة. إن العمالء 
الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبانيهم بإمكانهم أيضا تلقي تعويضات عن خسائر مكاسبهم التي نتجت عن عدم قدرة استخدام الممتلكات المؤمنة في انشطة 

عملهم )تغطية انقطاع العمل(.  أما بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات فإن المخاطر الرئيسية هي الحريق، انقطاع العمل والسطو.

ى الناشيء عن الحوادث. يستطيع  يهدف التأمين على السيارات إلى تعويض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لها سياراتهم أو لقاء االلتزام تجاه الجهات األخر
حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تتعرض لها سياراتهم. يعتبر من اإللزامي، في المملكة العربية السعودية، لكافة المركبات 

ان تكون لها تغطية تجاه الغير بحد ادنى. أيضا تقوم الشركة بإصدار بوالص تأمين شاملة على السيارات. إن هذه البوالص تغطي تلفيات المركبات الناتجة عن 
العواصف والزوابع والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث الشخصية.

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

تنشأ عن االهمال اثناء العمليات التجارية .

أ ( تأمين »كافة مخاطر المقاولين« بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد وانشاء مباني أو انشاءات هندسية مدنية مثل المنازل  يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسيين: ) 
والمتاجر ومجموعة الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور واعمال الصرف الصحي والخزانات. )ب( تأمين »كافة مخاطر التشييد« بحيث 

ي مصنع  يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب اآلالت والمعدات مثل محطات الطاقة، ومصافي النفط، واألعمال الكيميائية ، وأعمال اإلسمنت ، والبنى المعدنية أو أ
ي على اآلالت والمعدات. يشمل خط األعمال الهندسي أيضًا تأمين تعطل اآلالت وتأمين المعدات اإللكترونية. يحتو

يهدف التأمين الطبي الى تعويض حملة البوالص عن مصاريفهم المتكبدة في العالج من األمراض او االصابات. يتم عرض التأمين الطبي بشكل رئيسي الى موظفي 
الشركات التي يوجد بها عدد كبير من المؤمن لهم.

3- التغير في السياسة المحاسبية والتعديالت - تابع

4- السياسات المحاسبية الهامة

عقود التأمين )تتمه(

يتم تحميل مصاريف تسوية المطالبات والخسائر على الدخل عند تكبدها وذلك بناء على االلتزامات المقدرة للتعويضات المدنية لحاملي العقود أو الغير من قبل 
حاملي العقود. تتضمن تكاليف تسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة وتنشأ عن احداث طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم االبالغ عنها الى 

الشركة بعد. لم تقم الشركة بخصم مطلوباتها للمطالبات غير المسددة. يتم تقدير االلتزامات للمطالبات غير المسددة باستخدام ناتج تقييمات الحاالت الفردية 
المبلغ عنها الى الشركة والتحاليل االحصائية للمطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها وتقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات االكثر تعقيدا والتي قد تكون 

متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.
إعادة التأمين
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تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات التنازل عن أقساط التأمين والمخاطر، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم 
ى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. إن جزء كبير من عمليات إعادة التأمين تتم بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين  في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبر

ي التأمين،  اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة. تمثل الموجودات أو المطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى معيد
ي التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من  صافي إيرادات العموالت يمثل الدخل المكتسب من شركات إعادة التأمين أو دفعات مستحقة من معيد

ي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة من اعادة التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهم. معيد

تقوم الشركة بتقييم موجودات إعادة التأمين لديها، ان وجدت، بخصوص الهبوط على أساس ربعي. وفي حال وجود دليل موضوعي بانه حدث هبوط في موجودات 
إعادة التأمين فإن الشركة تقوم بخفض القيمة الدفترية الصل إعادة التأمين الى قيمته القابلة لالسترداد وتقوم باثبات خسارة الهبوط في قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم. تقوم الشركة بجمع أدلة موضوعية بوجود هبوط أصل اعادة التأمين باستخدام نفس الطريقة المتبعة لمديني التأمين واألرصدة المدينة 
ى. كما يتم احتساب خسارة الهبوط باتباع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية. االخر

الهبوط في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها
المالية. يحدث الهبوط في القيمة إذا كان  ي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات  ي دليل موضوعي على هبوط قيمة أ يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أ
المالي أو مجموعة األصول  النقدية المستقبلية المقدرة لألصل  التدفقات  التي حدثت منذ اإلعتراف األولي لألصل )»حدث خسارة متكبدة«( ، لديه تأثير على  أو أكثر من األحداث  حدث 

التي يمكن االعتماد على تقديرها .  المالية 

دليل الهبوط في القيمة قد يشمل:

أو المقترض ؛ - صعوبة مالية كبيرة للمصدر 
التأخر عن السداد ؛ أو  التخلف  - خرق العقد ، مثل 

- هناك احتمالية إلفالس المُصدر أو المقترض أو إعادة الهيكلة المالية ؛
- اختفاء سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية ؛ أو

- بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك هبوط في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالية يمكن قياسه منذ تاريخ االعتراف األولي 
بهذه الموجودات، على الرغم من أن الهبوط ال يمكن بعد تحديده مع األصول المالية الفردية في الشركة، بما في ذلك:

• التغيرات السلبية في وضع الدفعات للمُصدرين أو المقترضين في الشركة ؛ أو
• الظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات .

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

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

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

المالية المتاحة للبيع ، تقوم الشركة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمار ما أو مجموعة استثمارات قد هبطت  بالنسبة للموجودات 
قيمتها .
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4- السياسات المحاسبية الهامة - تابع

الهبوط في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها - تابع
القيمة . قد تتضمن األدلة الموضوعية مؤشرات على  ي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط  الدين المصنفة كمتاحة للبيع ، تقوم الشركة بشكل فرد في حالة أدوات 

ى وحيث تشير  أو إعادة هيكلة مالية أخر أو انحراف في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساسية ، واحتمال دخوله في اإلفالس  أو تقصير  أن المقترض يعاني من صعوبات مالية كبيرة 
التي ترتبط بالتخلف عن السداد. ومع  التغيرات في الظروف االقتصادية  النقدية المستقبلية المقدرة ، مثل  التدفقات  التي يمكن مالحظتها إلى وجود هبوط ملموس في  البيانات 

القيمة  ي خسارة هبوط في  الحالية ، ناقًصا أ التكلفة المطفأة والقيمة العادلة  التي تم قياسها بالفرق بين  ذلك ، فإن المبلغ المسجل للهبوط في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة 
الزيادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدوث  الدين في فترة الحقة وكانت  القيمة العادلة ألداة  لتلك االستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل . إذا زادت 

ائتماني بعد إثبات خسارة الهبوط في القيمة في قائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل ، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة من خالل قائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل. حدث 

القيمة العادلة عندما تكون أقل من تكلفتها دليل موضوعي على الهبوط في  أو المطول في  الكبير  بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع ، يمثل الهبوط 
القيمة العادلة بعد  زيادة في  ي  القيمة . ال يمكن عكس خسارة الهبوط في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل ، على سبيل المثال ، يمكن االعتراف بأ

ي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة  تسجيل الهبوط في القيمة في قائمة الدخل الشامل اآلخر فقط . عند االستبعاد ، يتم إدراج أ
الدخل تحت بند »الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع« .

التكلفة األصلية هامًا وفقًا لسياسة الشركة . عند إجراء  أو أطول فترة مطولة ويعتبر االنخفاض بنسبة 30% من  يتطلب تحديد ما هو »هام« أو »مطول« الحكم . تعتبر فترة 12 شهر 
القيمة العادلة الستثمار أقل من تكلفته . ي تكون فيه  ى الذ أو المد ى ، بتقييم المدة  هذا الحكم ، تقوم الشركة ، من بين عوامل أخر

الدين قد هبطت قيمته، تأخذ الشركة بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات ، وتقييم  أداة  عند تقييم ما إذا كان االستثمار في 
ى إلى معاناة المستثمرين من  الديون ، مما أد الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة  البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار  وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية ، وقدرة 

التكلفة المطفأة والقيمة  التي تم قياسها بالفرق بين  أو إلزاما . إن المبلغ المسجل للهبوط في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة  الديون تطوعا  خسائر من خالل اإلعفاء من 
ي خسارة هبوط في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل . الحالية ، ناقًصا أ العادلة 

الهبوط في الموجودات غير المالية 
ي. يتم مراجعة الهبوط في قيمة الموجودات الخاضعة  الدائم في قيمتها بشكل سنو التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة الهبوط  ال يتم إستهالك الموجودات 

الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. التغيرات في الظروف إلى أن القيمة  أو  لالستهالك عندما تشير االحداث 

البيع  القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف  القابلة لالسترداد وهي  القيمة  الدفترية لألصل عن  القيمة  الزيادة في  القيمة، والتي تمثل  الناتجة عن الهبوط في  يتم إثبات الخسارة 
ى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد( . وقيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط ، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستو

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
التي تتعلق بها ، مثل األقساط المكتسبة . يتم  التأمين  التأمين وتجديدها وفقًا لشروط عقود  ى المتعلقة مباشرة بشراء عقود  يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخر

الوثيقة« في قائمة الدخل. ى كمصروفات عند تكبدها . يتم تسجيل اإلطفاء في »تكاليف اكتتاب  االعتراف بجميع تكاليف اإلكتتاب األخر

التي تضمنها ذلك االصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ، ويتم  أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية  التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر  يتم إحتساب 
التقديرات المحاسبية . اعتبار ذلك كتغير في 

بالربحية  المتعلقة  القیمة. إذا لم یتم تحقیق االفتراضات  أکثر تکرار عندما یظھر مؤشر علی هبوط في  القیمة في تاریخ کل قائمة مركز مالي أو بشکل  یتم إجراء مراجعة الهبوط في 
الوثائق المؤجلة  النظر في تكاليف اكتتاب  أيًضا  الدخل . يتم  التکالیف وقد یتطلب ذلك أیضًا تسجل خسائر إضافیة في قائمة  المستقبلیة لھذه السیاسات ، فإنھ یمکن تسریع إطفاء ھذه 
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في اختبار كفاية االلتزام في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

4- السياسات المحاسبية الهامة - تابع

االستثمارات
جميع اإلستثمارات يتم قيدها المبدئي على أساس التكلفة ، وتكون القيمة العادلة الممنوحة والمتضمنة مصاريف االستحواذ المرتبطة بتلك االستثمارات . إن 

األصول المالية يتم االعتراف بها مبدئيا بالقيم العادلة مضافًا إليها ، في حال لم يتم تسجيل جميع األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، تكاليف 
العمليات المنسوبة مباشرة إلى استحواذهم .

تستند القيم العادلة لالستثمارات على أسعار األوراق المالية المتداولة أو القيم العادلة المقدرة . يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة على أساس 
التدفقات النقدية المخصومة باستخدام عموالت لبنود ذات ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.

أ( استثمارات يتم قيد قيمتها العادلة في قائمة الدخل
تصنف اإلستثمارات كاستثمارات يتم قيد قيمتها العادلة في قائمة الدخل إذا تم قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكان تصنيفها تحت هذا البند موثقًا وفقًا 

إلستراتيجية الشركة . إن هذه االستثمارات يتم تسجيلها مبدئيا بالتكلفة والتي تكون القيمة العادلة الممنوحة. الحقا ، يتم إعادة تقييم مثل هذه االستثمارات 
لتعكس قيمتها العادلة. إن جميع التغيرات في القيمة العادلة يتم قيدها في قائمة عمليات المساهمين وعمليات التأمين والفائض المتراكم.

ب( استثمارات متاحة للبيع 
أو القروض  التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  المالية غير المشتقة  المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات  إن الموجودات 

بالتكلفة ، وهي القيمة العادلة الممنوحة متضمنة  أو الخسارة. يتم تسجيل مثل هذه االستثمارات مبدئًيا  الربح  والذمم المدينة ، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل 
القيمة العادلة لهذه االستثمارات  التراكمية في  بالتغيرات  التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على االستثمار ويتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف  تكاليف المعاملة 
أو الخسائر المحققة من بیع ھذه  القيمة العادلة - االستثمارات المتاحة للبيع«. یتم اإلبالغ عن األرباح  التغير في  في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند »صافي 

المتاحة للبیع« . الدخل ذات الصلة تحت بند »ربح / )خسارة( محققة من االستثمارات  االستثمارات في قوائم 

أو قائمة الدخل الشامل ذات الصلة - عمليات المساهمين كجزء  يتم إثبات توزيعات األرباح وعائدات العمولة واألرباح/الخسائر من اإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل 
من صافي دخل/خسارة االستثمار.

القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في قائمة الدخل الشامل ذات الصلة كخسائر هبوط. ي أو طويل األمد في  ي هبوط جوهر يتم تعديل أ

التي تحمل  القيمة العادلة للبنود  القيم العادلة المقدرة . يتم تقدير  أو  القابلة للتداول  المالية  القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق  تستند 
النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة. التدفقات  عمولة استنادًا إلى 

بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة في السوق، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن الحصول على القيم 
العادلة من األسواق النشطة ، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم . يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن ، 

ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن ، يلزم وجود درجة من الحكم لتحديد القيم العادلة.

إعادة التصنيف:
ى القريب ال تزال مناسبة . عندما تكون الشركة غير قادرة ، في ظروف  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المد

نادرة ، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة ، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة 
والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق . يسمح بإعادة التصنيف إلى القروض والذمم المدينة عندما يستوفي األصل 

المالي تعريف القروض والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق . ال ُيسمح 
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ى الكيان القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق . بالنسبة لألصل المالي  بإعادة التصنيف إلى االحتفاظ إلى االستحقاق إال عندما يكون لد
ي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل  المعاد تصنيفه من الفئة المتاحة للبيع ، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأ

ي فرق بين التكلفة  تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أ
ى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد هبوط في قيمة األصل بعد ذلك ، يتم إعادة  المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مد

تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين في قائمة الدخل.

المحاسبة بتاريخ التداول 
أو بيع الموجودات( . العمليات  ي تلتزم فيه الشركة بشراء  التاريخ الذ ي  التداول )أ المالية بتاريخ  يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات 

أو تلك المتعارف  التي تنص عليها األنظمة  الزمنية  الفترة  التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل  المالية هي العمليات  االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات 
عليها في السوق.

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

4- السياسات المحاسبية الهامة - تابع

ممتلكات ومعدات
ي خسائر هبوط في القيمة. تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم  يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأ

تسجيلها كأصل منفصل، كما هو مالئم فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق الفوائد االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة 
ى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض . يتم  البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخر

ى على طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة ، على النحو التالي: استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخر

عدد 
السنوات

4سيارات
7اثاث وتجهيزات و معدات مكتبية

4أجهزة كمبيوتر وبرامج
7تحسينات على المستأجر

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

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

الدفترية لهذه الموجودات لتحديد  القيمة  ا . تتم مراجعة 
ً
القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسب تتم مراجعة 

الدفترية عن  القيم  الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد . في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد  القيمة  أو تغيرات في الظروف إلى أن  الهبوط في القيمة عندما يشير حدث 
القابلة لالسترداد. القابل لالسترداد ، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها  المبلغ 
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األصول غير الملموسة
القيمة. تقوم الشركة بإطفاء برامج  بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر الهبوط في  التاريخية. والتي لديها عمر إنتاجي محدد وتدرج الحقًا  بالتكلفة  يتم عرض برامج الكمبيوتر 

التالية: الفترات  الثابت خالل  الكمبيوتر ذات العمر اإلنتاجي المحدد باستخدام طريقة القسط 

عدد 
السنوات

4تطوير وبرمجة تقنية المعلومات
مخصصات االلتزامات

ي على منافع اقتصادية مطلوبا لسداد االلتزامات مع  التي تنطو اثبات المخصص عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ويكون تدفق المواد  يتم 
امكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

ى ذمم دائنة تجارية و مستحقات وأرصدة دائنة أخر
الفائدة الفعلية.  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  التجارية مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا  الدائنة  اثبات الذمم  يتم 

الواجب سدادها عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير أم لم يصدر بها فواتير للشركة. اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالغ  يتم 

تحويل العمالت األجنبية
النقدية بالعمالت األجنبية  التحويل السائدة عند إجراء المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات  ي بأسعار  الريال السعود يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى 

أو تحويل العمالت االجنبية  الناتجة عن تسوية هذه العمليات  التاريخ . إن المكاسب والخسائر  ي باألسعار السائدة في ذلك  الريال السعود المالي إلى  كما في تاريخ قائمة المركز 
المالية يتم إدراجها في قائمة الدخل. باسعار الصرف في نهاية العام للموجودات والمطلوبات 

إختبار كفاية المطلوبات
الوثائق المؤجلة ذات العالقة.  التأمين، بعد خصم تكاليف تكاليف اكتتاب  ى كفاية مطلوبات عقود  يتم إجراء اختبارات كفاية المطلوبات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مد

ي عجز في  النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أ الحالية للتدفقات  التقديرات  وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل 
الناجمة عن اختبارات كفاية  أواًل وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر  الوثائق المؤجلة ذات العالقة  الدفترية مباشرًة على قائمة الدخل وذلك بشطب تكاليف اكتتاب  القيمة 

المطلوبات )مخصص الخسائر سارية المفعول(. 

ي تغير عكسي( لقياس هذه  ي هامش لقاء أ التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة، يتم استخدام هذه االفتراضات )بدون أ وفي الحاالت 
المطلوبات الحقًا.

4- السياسات المحاسبية الهامة - تابع

ى اقساط تأمين وأرصدة مدينة أخر
ى هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، ويتم تسجيلها مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا  التأمين و األرصدة المدينة األخر ان اقساط 

الفائدة الفعلية بعد تنزيل مخصص الهبوط في القيمة. بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص وتسجل خسائر الهبوط في قائمة الدخل. يتم عمل مخصص هبوط للذمم المدينة عندما يكون هناك  القيمة  تخفض 
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المبالغ المستردة الحقا والتي تم شطبها سابقا يتم قيدها في قائمة  المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية. ان  دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع 
الفئة وتتم مراجعتها للتحقق من وجود هبوط في القيمة كجزء من مراجعة الهبوط في  التأمين في هذه  المتراكم. يتم تصنيف الذمم المدينة من عقود  التأمين والفائض  عمليات 

قيمة الذمم المدينة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الحالية للدفعات المستقبلية  تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل في المملكة العربية السعودية. يتم إجراء المستحقات بالقيمة 

النظر لمستويات األجور والرواتب  بالتقرير باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. يتم  الفترة المشمولة  التي يقدمها الموظفون حتى نهاية  المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات 
المستقبلية المتوقعة ، وتجربة مغادرة الموظفين وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية فترة إبالغ سندات 

التزامات مدفوعات االستحقاقات عند  النقدية المستقبلية المقدرة. يتم صرف  التدفقات  التي تتطابق ، إلى أقصى حد ممكن ،  الشركات ذات الجودة العالية بالشروط والعمالت 
استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح / الخسائر االكتوارية( نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في بيان الدخل الشامل.

إثبات اإليرادات

إثبات دخل األقساط والعمولة
التي سيتم إكتسابها مستقباًل كـ »أقساط وعموالت غير مكتسبة«  التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت  يتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار وثيقة 

ي يمثل أخر ثالثة  البحر التأمين على الشحن  ي. إن الجزء غير المكتسب من  البحر التأمين المعنية ما عدا الشحن  ى فترة وثيقة  التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مد على 
الحالية. المالية  أشهر من اجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة 

التالية: المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها بإستعمال الطرق  التأمين ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية السنة  تظهر أقساط 
• ي.	 البحر التأمين  أخر ثالثة أشهر من أقساط 
• التي تتم بعد عام واحد.	 حساب محدد مسبًقا لمجال األعمال الهندسية للمخاطر 
• ى.	 التأمين األخر عدد األيام الفعلية لكافة فئات 

تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من التغطية. إن التغییر في مخصص العالوة غیر المکتسبة یؤخذ إلی قائمة 
ى فترة المخاطرة. الدخل بنفس الترتیب بأن اإلیرادات یتم االعتراف بھا علی مد

إيرادات عمولة الدخل
القائم ومعدل العمولة السائد. يتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ 

إيرادات توزيع االرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع عندما يتم إثبات حق استالم المدفوعات.

إيرادات االستثمار
الفائدة الفعلية. المرابحة على أساس  الدين المصنفة ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع وودائع  يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات 

المطالبات
التأمين وتكاليف معالجة  الناشئة عن العقود مع حملة وثائق  التغيرات في قيمة المطلوبات  التأمين،  المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق  يشتمل إجمالي المطالبات على 

القيمة المتوقعة لالستردادات. الخارجية والداخلية بعد خصم صافي  المطالبات 
المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة  التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز  تشتمل المطالبات تحت التسوية على 
المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز  التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات  ى، سواء تم  المتوقعة للخردة واالستردادات األخر
المبّلغ عنها، بما في  المالي على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير 

المالي  الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز  المالي. يدرج  ى كما في تاريخ قائمة المركز  ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخر
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التأمين والفائض المتراكم للسنة. الفترة الالحقة في قائمة نتائج عمليات  والسداد والمخصصات المجنبة في 

التأمين بصورة منفصلة. ي  يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيد

4- السياسات المحاسبية الهامة - تابع

تعويضات الحطام و اإلستردادات
التكاليف  ي الحطام(. كما يحق للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل  التأمين للشركة ببيع سيارات )الحطام( أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة )ا تسمح بعض عقود 

ي: االسترداد(. )ا

اثباتها في بند الموجودات  أو الممتلكات المقتناة يتم  التأمين بخصوص المطالبات، والمركبات الحطام  التزامات  ان تقديرات مستردات الحطام المدرجة بمثابة مخصص في قيام 
أو الممتلكات. ي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيارات  ى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ الذ االخر

ى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة  اثباتها في بند الموجودات االخر التأمين بخصوص المطالبات، ويتم  التزامات  ايضا تعتبر تعويضات االسترداد بمثابة مخصص في قيام 
الثالث. ازاء الطرف  ي يمكن استعادته بشكل معقول من التصرف  التقييم للمبلغ الذ عن 

التوقف عن إثبات األدوات المالية
التدفقات المتعلقة بها  انتقال  أو عند  التي يتكون منها ويتم ذلك عادًة عند بيعها،  التعاقدية  التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق  أداة مالية عند  ي  التوقف عن إثبات أ يتم 

إلى طرف ثالث مستقل.

المقاصة 
او  ى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي  المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لد المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات 

اذا كان ذلك  التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال  بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات 
او تفسيراتها. مطلوبًا او مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية 

عقود االيجار
اثبات دفعات  ي لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع العقد إلى المستأجر كعقد إيجار تشغيلي، ويتم  يتم إثبات عقد اإليجار إذا لم يترتب على عقد اإليجار تحويل جوهر

الثابت على طول فترة عقد االيجار. التأمين والفائض المتراكم بطريقة القسط  ي حوافز من قبل المؤجر( كمصاريف ضمن قائمة عمليات  عقود االيجار التشغيلية )صافي من أ

الهبوط في الموجودات غير المتداولة
التي يتم استهالكها يتم اختبارها  التي ليس لها عمر إنتاجي محدد على سبيل المثال األراضي فال يتم إستهالكها وإنما يتم اختبارها سنويا للهبوط. الموجودات  إن الموجودات 

الدفترية غير قابلة لإلسترداد. القيمة  التغيرات في الظروف بأن  أو  للهبوط أيضا متى ما أشارت األحداث 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف  القابلة لإلسترداد هي األعلى ما بين  القيمة  القابلة لإلسترداد. إن  الدفترية لألصل عن القيمة  القيمة  يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط عندما تزيد 

ى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد( . البيع وقيمة اإلستخدام ، ولغرض تقدير الهبوط يتم تجميع الموجودات على ادنى مستو

الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس  تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم احتساب 
الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع  الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. يتم استحقاق  المحدد بموجب لوائح 

الزکاة والضرائب مباشرة على  ي ، قامت الشرکة بتعدیل سیاستھا المحاسبیة لتحميل  النقد العربي السعود التعمیم الصادر عن مؤسسة  ي. اعتبارًا من 1 ینایر 2018م ، استنادًا إلی  سنو
الملکیة بداًل من قائمة الدخل. التغیرات في حقوق  األرباح المبقاه في قائمة 
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إيرادات عموالت غير مكتسبة
التأمين المكتسبة . ويتم تسجيل  التأمين المتعلقة بها بطريقة مماثلة القساط  ى فترات عقود  التامين على مد الناتجة عن عقود إعادة  يتم تاجيل وإطفاء إيرادات العموالت 

اإلطفاء في قائمة الدخل.

4- السياسات المحاسبية الهامة - تابع

القيم العادلة لألدوات المالية
التأمين، واالستثمارات، والمطالبات تحت التسوية،  ي  التأمين المدينة، والمطلوب من معيد تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من نقد وما في حكمه ، وأقساط 

ى.  التأمين وموجودات ومطلوبات أخر ي  والمطلوب إلى معيد

الفائدة لبنود بشروط وصفات مخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة  النقدية المخصومة باستعمال معدل  التدفقات  التي تحمل فوائد بناء على  القيمة العادلة للبنود  يتم تقدير 
النقدية المستقبلية. الحالية للتدفقات  القيمة  ى باستخدام طرق مثل  المالية االخر العادلة لكافة االدوات 

أو القيمة العادلة المقدرة. وبالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارت الغير متداولة، فيتم تقديرها  القيمة العادلة لالستثمارات على األسعار المتداولة في األسواق النشطة  تعتمد 
النقدية المخصومة. التدفقات  لسعر السوق إلستثمار مشابه أو على أساس 

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي.

المالية: القيمة العادلة لألدوات  التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعرض  تستخدم الشركة التسلسل الهرمي 

المالية )بدون تعديل أو دعم(. ى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة  المستو

ى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية  المالية المشابهة أو طرق تسعير أخر الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات  ى  المستو
على معلومات ملحوظة من السوق.

التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق. الثالث: طرق التسعير  ى  المستو

بيان التدفقات النقدية
الناتجة عن أنشطة  النقدية  التدفقات  ي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف  أنها تدفق نقد التي تصنف على  التأمين  الرئيسية للشركة هي من عمليات  النقدية  التدفقات  إن 

االستثمار والتمويل وفقًا لذلك.

إحتياطى عجز األقساط
أو الصافية/ المجمعة للفترات المنقضية. يتم األخذ في اإلعتبار إحتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها ذات العالقة عند  تقوم الشركة بتحليل نسب الخسارة المباشرة 

احتساب هذه النسب، ومن ثم يتم استخدامها لتحديد إحتياطي العجز في كل وحده عمل.

التقارير القطاعية
ايرادات وينتج عنه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من  ي ينتج عنه  ي يقوم بأنشطة األعمال، والذ يمثل القطاع جزء اساسي في الشركة الذ

الرئيسية  ادارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات االعمال  ي قرار العمليات لتوزيع األصول وتقييم األداء. والغراض  خالل متخذ
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التالية:  الثالثة 

• النقل. 	 تأمين السيارات، تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر 
• التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية، الحوادث العامة، والتي تغطي فئات حوادث متنوعة من 	 التأمين على  التأمين الصحي،  ويشمل 

الثالث العامة وتعويض المهنية. التأمين مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية، تعويض العمال، السفر، مسئولية الطرف 
• التي لم يتم ذكرها أعاله.	 ى  التأمين األخر ى، ويشمل فروع  التأمين األخر  فروع 

الوحيد لتحقيق اإليرادات. ان بعض  الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط  الودائع قصيرة االجل و  ال يتم إعتبار دخل المساهمين كقطاع أعمال. ان الدخل المكتسب من 
التأمين على  الفائض من عمليات  أو  مصاريف التشغيل المباشرة وغيرها من المصاريف غير المباشرة يتم توزيعها على القطاع على أساس مناسب. ويتم تخصيص الخسارة 

هذا القطاع على أساس مناسب.

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

التعامل مع  التحويل بين قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط  أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار  أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث  لم تحدث 
المالية  للشركة. القوائم  ى  التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستو ى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على  األطراف األخر
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5. نقد وما في حكمه 
2018م2019م

ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 
التأمين عمليات 

البنوك ى  65,32083,409نقد في الصنودق ولد
عمليات المساهمين

البنوك ى  12,15910,086نقد في الصندوق ولد
البنوك  ى  77,47993,495اجمالى نقد في الصندوق ولد

6. ودائع ألجل
2018م2019م

ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 
التأمين عمليات 

138,920138,256ودائع ألجل

عمليات المساهمين
55,66348,983ودائع ألجل

ي ويكون مدة استحقاقها مابين أكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثنى عشر  ى البنوك التجارية. هذه الودائع ألجل مسجلة بالريال السعود يتم االحتفاظ بالودائع ألجل لد
شهرًا. القيمة الدفترية لهذه الودائع ألجل معقولة وتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ إعداد التقرير.

7. ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي
المبالغ المستحقة كما يلي:    تشمل الذمم المدينة 

2018م2019م
ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 

التأمين 74,43875,050المطلوب من حملة وثائق 
التأمين - أطراف ذات عالقة 2,2483,752المطلوب من حملة وثائق 

19,54822,590المطلوب من الوسطاء والوكالء
التأمين ي  4,9845,891المطلوب من معيد

101,218107,283
)13,305()13,078(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

88,14093,978



105

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:

2018م2019م
ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 

13,3055,807الرصيد في بداية السنة
7,498-   المخصص خالل السنة

-)227(عكس مخصص خالل السنة
--شطب

13,07813,305الرصيد في نهاية السنة
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7. ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي )تتمة(

التالي: النحو  الديون كما في 31 ديسمبرعلى  أعمار 

القيمة / متأخر السداد ومنخفضة القيمة  متأخرة السداد وغير منخفضة 
او  غير متأخر السداد 

منخفض القيمة
الى 90 يومأقل من 30 يوم الى 180 يوممن 31  الى 360 يوممن 91  االجمالياكثر من360 يوممن 180 

31 ديسمبر 
2019م

)ألف ريال 
ي( ي(سعود ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

المطلوب 
من حملة 

وثائق 
التأمين

-41,5403,04320,8636,2062,78674,438

المطلوب من 
حملة وثائق تأمين 

- أطراف ذات 
عالقة

-10351422,0882,248

المطلوب من 
الوسطاء 

والوكالء

-10,3802,6421,2723,7861,46819,548

المطلوب من 
ي  معيد

التأمين

--4,984---4,984

مخصص ديون 
مشكوك 

في 
تحصيلها

---)5,789()2,533()4,756()13,078(

2019-51,93010,67216,3517,6011,58688,140
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القيمة  القيمة / متأخر السداد ومنخفضة  متأخرة السداد وغير منخفضة 
غير متأخر 
او  السداد 
منخفض 

القيمة
أقل من 30 

يوم
الى 90  من 31 

الى 180 يوميوم الى 360 يوممن 91  االجمالياكثر من360 يوممن 180 
31 ديسمبر 

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( ي(سعود ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود

المطلوب 
من حملة 

وثائق 
التأمين

-42,3963,18111,19215,4142,86775,050

المطلوب من 
حملة وثائق تأمين 

- أطراف ذات 
عالقة

-2,93083863123413,752

المطلوب من 
الوسطاء 

والوكالء

-5,3803,0615,2317,8321,08622,590

المطلوب من 
ي  معيد

التأمين

-8415,050---5,891

مخصص ديون 
مشكوك 

في 
تحصيلها

---)2,476()7,608()3,221()13,305(

-51,54711,37514,03315,9501,07393,978

ال تتعامل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف معترف بها وجديرة باالئتمان. تنص سياسة الشركة على إخضاع جميع العمالء الذين يرغبون في 
التعامل باالجل من خالل اجراءات التحقق من القدرة االئتمانية . باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون 

المعدومة. يمثل العمالء الخمسة األكبر 15٪ )31 ديسمبر 2018م : 14٪( من األقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2019م.
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8. إستثمارات متاحه للبيع

تشمل عمليات التأمين ما يلي:  
 

2018م2019م
ي(عمليات المساهمين ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 

51,10657,734استثمارات متاحه للبيع
51,10657,734اإلجمالي

أ( تصنف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:

االستثمارت المتاحة للبيع

المجموعخارجيةداخلية
2019م

)ألف ريال 
ي( سعود

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

2019م
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

2019م
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م
)ألف ريال 
ي( سعود

25,00025,000--25,00025,000االستثمار في الصكوك
المالية المدرجة 4,95711,25620,712-11,25615,755األوراق 

المالية غير المدرجة 1,9231,923--1,9231,923األوراق 
12,92710,099--12,92710,099الوحدات في صندوق عقارات محلي 

4,95751,10657,734-51,10652,777متاح للبيع
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الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:

االستثمار في 
الصكوك

)ألف ريال 
ي( سعود

المالية  األوراق 
المدرجة 

ي( )ألف ريال سعود

المالية غير  األوراق 
المدرجة 

ي( )ألف ريال سعود

الوحدات في صندوق 
عقارات محلي 

ي( المجموع )الف ريال سعود
ي( )ألف ريال سعود

يناير 2019م 25,00020,7121,92310,09957,734كما في 1 
10,218--10,218-إضافات

)21,578(--)21,578(-إستبعادات
التغيرات في القيمة 
2,8284,732-1,904-العادلة لإلستثمارت

25,00011,2561,92312,92751,106كما 31 ديسمبر 2019م

يناير 2018م 43,723-25,00016,8001,923كما في 1 
9,99219,738-9,746-إضافات

)3,018(--)3,018(-إستبعادت
التغيرات في القمة 

)2,709(107-)2,816(-العادلة لإلستثمارات
25,00020,7121,92310,09957,734كما 31 ديسمبر 2018م
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9. اإلحتياطات الفنية ) عمليات التأمين(
1.9 صافي المطالبات تحت التسوية و اإلحتياطيات

2018م 2019م صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات تشمل اآلتي:
ي( )ألف ريال سعود ي( )ألف ريال سعود

الوثائق مطالبات مستحقة لحاملي 
42,419 34,024 إجمالي المطالبات تحت التسوية
42,419 34,024 القابلة للتحقق من الحطام و اإلستردادات القيمة  ناقصا: 

55,769 61,887 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
2,020 2,308 إحتياطي أقساط إضافية
1,796 1,716 ى إحتياطيات فنية أخر

102,004 99,935

ناقصا: 
)10,543( )9,718( التأمين من المطالبات تحت التسوية ي  حصة معيد

)6,004( )6,597( التأمين من المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها ي  حصة معيد
     )16,547( )16,315(

85,457 83,620 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات
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9.2 الحركة في األقساط غير المكتسبة
الحركة في األقساط الغير مكتسبة تشمل اآلتي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
الصافي )ألف 

ي( ريال سعود
التأمين  ي  معيد

)ألف ريال 
ي( سعود

اإلجمالي )ألف 
ي( ريال سعود

229,269 )22,738( 252,007 الرصيد في بداية السنة
470,867 )58,485( 529,352 األقساط المكتتبة خالل العام 

)467,099( 59,900 )526,999( األقساط المكتسبة خالل العام
233,037 )21,323( 254,360 الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
الصافي )ألف 

ي( ريال سعود
التأمين  ي  معيد

)ألف ريال 
ي( سعود

اإلجمالي )ألف 
ي( ريال سعود

210,278 )29,476( 239,754 الرصيد في بداية السنة
456,012 )44,001( 500,013 األقساط المكتتبة خالل العام 

)437,021( 50,739 )487,760( األقساط المكتسبة خالل العام
229,269 )22,738( 252,007 الرصيد في نهاية السنة
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9. اإلحتياطات الفنية ) عمليات التأمين( )تتمة(

   9.3 حركة تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
الصافي )ألف ريال 

ي( سعود
التأمين )ألف  ي  معيد

ي( ريال سعود
اإلجمالي )ألف ريال 

ي( سعود
12,050 - 12,050 الرصيد في 1 يناير
25,288 - 25,288 تكاليف متكبدة خالل السنة

)23,181( - )23,181( إطفاءات خالل السنة
14,157 - 14,157 الرصيد في 31 ديسمبر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
الصافي )ألف ريال 

ي( سعود
التأمين )ألف  ي  معيد

ي( ريال سعود
اإلجمالي )ألف ريال 

ي( سعود
15,336 - 15,336 الرصيد في 1 يناير
29,621 - 29,621 تكاليف متكبدة خالل السنة

)32,907( - )32,907( إطفاءات خالل السنة
12,050 - 12,050 الرصيد في 31 ديسمبر 
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10. ممتلكات و معدات، صافي

سيارات
اثاث وتجهيزات و 

معدات مكتبية
أجهزة 

كمبيوتر
تحسينات على 

المستأجر
اإلجمالي 

2018م
اإلجمالي 

2017م
)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

التكلفة:
يناير  11167,1786,2535,45519,00215,372

103240363793,769-اإلضافات
)2(-----اإلستبعادات

311167,2816,4935,49119,38119,139 ديسمبر

اإلستهالك المتراكم:
4,1732,94213,55711,827  6,330  1112 يناير

2741,7722,2191,867  171  2المحمل خالل السنة
-7-6  1  -اإلضافات

-- االستبعادات
311146,5024,4534,71415,78313,694 ديسمبر

الدفترية: القيمة  صافي 
3127792,0407773,598 ديسمبر 2019م
3155866664,1885,445 ديسمبر 2018م
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11.  أصول غير ملموسة
 

االجمالي 2018ماالجمالي 2019مبرامج كمبيوتر
ي( ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود

التكلفة:
يناير  18,0918,0916,685

1,3581,3581,406اإلضافات
---االستبعادات

319,4499,4498,091 ديسمبر 

اإلطفاء المتراكم:
3,5272,820  3,527  1 يناير

914707 914اإلطفاء
- - -االستبعادات

314,4414,4413,527 ديسمبر 

الدفترية: القيمة  صافي 
-315,0085,008 ديسمبر 2019م
4,564-314,564 ديسمبر 2018م
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11.)أ(  أصول حق االستخدام - صافي

اإلجمالياإلجماليمباني
20192018

ي( ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود
التكلفة:

المالي 16 الدولي للتقرير  -9,9859,985تأثير تطبيق المعيار 
-319,9859,985 ديسمبر 

اإلطفاء المتراكم 
يناير   1---

-2,7852,785المحمل على السنة 
-312,7852,785 ديسمبر 

الدفترية  القيمة  صافي 
-317,2277,227 ديسمبر 2019
---31 ديسمبر 2018
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11.)أ(  التزامات االيجار 

اإلجمالياإلجماليمباني
20192018

ي( ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود
التكلفة:

المالي 16 الدولي للتقرير  -9,9859,985تأثير تطبيق المعيار 
-321321نفقات مالية

-10,30610,306في نهاية العام 

المدفوعات 
---في بداية العام 

-3,2143,214دفع خالل العام  
-7,0927,092في نهاية العام 

الرصيد في نهاية العام

االيجــار حســب تاريــخ  اقتطــاع مطلوبــات  يتــم 
يلــي: االســتحقاق كمــا 

-1,2801,280أقل من سنة
-5,8425,842من سنة إلى 5 سنوات 

-7,1227,122التزام االيجار – صافي 

12. اإلتزامات المحتملة
     إن اإللتزامات المحتملة للشركة تتضمن اآلتي:

31 ديسمبر 2018م
ي( )ألف ريال سعود

31 ديسمبر 2019م
ي( )ألف ريال سعود

2,941 2,998 خطابات ضمان
2,941 2,998 اإلجمالي
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ى 13. مستحقات وأرصدة دائنة أخر
31 ديسمبر 2018م

ي( )ألف ريال سعود
31 ديسمبر 2019م

ي( )ألف ريال سعود
3,198 1,561 مصاريف مستحقة
4,391 5,675 ى مطلوبات أخر
6,769 2,922 مستحقات الوسطاء
1,130 187 ضريبة القيمة المضافة المستحقة
1,814 - ى أخر

17,302 10,345

14. الفائض من عمليات التأمين
31 ديسمبر 2019م

ي( )ألف ريال سعود
31 ديسمبر 2018م

ي( )ألف ريال سعود
التوزيعات المستحقة في بداية السنة 5,4574,608فائض 

التأمين خالل العام 525849إجمالي الدخل العائد إلى عمليات 
الوثائق --الفائض المدفوع إلى حاملي 

التوزيعات المستحقة نهاية السنة 5,9825,457فائض 

15. وديعة نظامية 
2018م2019م

ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 
عمليات المساهمين

30,00020,000وديعة نظامية

النظامية بنسبة )15% 31 يسمبر 2019 ()10% 31 ديسبمر 2018(  من رأس المال  الوديعة  بإيداع  التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة  تمشيًا مع متطلبات نظام 
النقد  النظامية بدون موافقة مؤسسة  الوديعة  ي. ال يمكن سحب هذه  النقد العربي السعود ي في بنك يتم إختياره من قبل مؤسسة  المدفوع ما قيمته 30 مليون ريال سعود

ي.  العربي السعود

16. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ي بموجب طريقة  بناًء على قوانين العمل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل اإلستحقاق وفًقا للتقييم االكتوار ي الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها  تجر

المالي وحركة االلتزام خالل السنة على  المبالغ المعترف بها في قائمة المركز  بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها. إن  الوفاء  ائتمان الوحدة المتوقعة بينما يتم 
الحالية هي كما يلي: أساس قيمته 



118

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

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

2018م2019م
ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 

الحالية إللتزامات المنافع المحددة 12,0119,789القيمة 
12,0119,789

2.16 حركة إلتزامات المنافع المحددة
2018م2019م

ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 
9,7898,287الرصيد في بداية السنة

2,2681,719المحمل على قائمة الدخل
471360المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

)577()517(منافع مدفوعة خالل العام
12,0119,789الرصيد في نهاية السنة

3.16 تسوية القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة
2018م2019م

ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 
الحالية إللتزامات المنافع المحددة في بداية السنة 9,7898,287القيمة 

الحالية 1,8401,404تكاليف الخدمات 
المالية  428315التكاليف 

471360األرباح اإلكتوارية من تعديالت الخبرة
)577()517(الفوائد المدفوعة خالل السنة

الحالية إللتزامات المنافع المحددة في نهاية السنة 12,0119,789القيمة 
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4.16 اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية

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

2018م2019م
%4,5%3.2معدل تقييم الخصم

الرواتب حسب اختالف األعمار ى  %2,5%1.40المعدل المتوقع لزيادة مستو
تأثير التغييرات في عدم الثبات على القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة هي كالتالي:

2018م2019م
التأثير على إلتزامات المنافع المحددة

معدل تقييم الخصم
زيادة بنسبة %1    10,6969,121

13,44210,554  انخفاض بنسبة %1 
الرواتب حسب اختالف األعمار ى  المعدل المتوقع لزيادة مستو

زيادة بنسبة %1    13,52110,616
10,6119,147  انخفاض بنسبة %1

الوفيات معدل 
الوفيات للسنة السابقة 11,9639,786   انخفاض أعمار 

الوفيات للسنة الالحقة  11,9139,792زيادة أعمار 
السحب من رأس المال

زيادة بنسبة %10    11,9489,778
11,9329,794   انخفاض بنسبة %10

17. جدول تطوير المطالبات

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

التأمين من اجل الحماية لهذه المطالبات المستقبلية والتطورات السلبية، كلما كانت توقعات  تهدف الشركة على الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بعمليات 
النتائج العكسية للمطالبات والتي ينتج عنها عكس االحتياطيات للحوادث المكونة في  ازالة  التي لم يتم اإلبالغ عنها اكثر يقينا يمكن  النهائية للمطالبات  المطالبات والتكلفة 

النهائية للمطالبات. التكلفة  ابتداء من عام 2013م وما قبل . عندما تكون عملية إنشاء المطالبات أقل وضوحا يتم تحميلها إلى  السنوات السابقة 
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جدول تطوير إجمالي مطالبات إعادة التأمين:
31 ديسمبر 2019م

سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

2013م  
وماقبلها 
)ألف ريال 
ي( سعود

2014م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2015م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2016م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2017م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2019م  
)ألف ريال 
ي( سعود

اإلجمالي 
)ألف ريال 
ي( سعود

التكاليف المقدرة  إجمالي 
النهائية إلعادة  للمطالبات 

التأمين
387,9201,923,468  331,435  267,868  351,010  287,332  141,498  156,406  في نهاية سنة الحادث

1,575,472-    325,348  266,333  328,798  317,234  157,746  180,014  بعد سنة
1,246,132-    -    264,489  325,167  311,082  159,743  185,650  بعد سنتين

988,224  -    -    -    325,018  317,782  155,957  189,466  بعد ثالث سنوات
أربعة سنوات 666,545  -    -    -    -    316,809  155,498  194,238  بعد 

303,970  -    -    -    -    -    107,477  196,493  بعد خمسة سنوات
177,847  -    -    -    -    -    -    177,847  بعد ستة سنوات 

الحالي للمطالبات  التقدير 
المتراكمة

  177,847  107,477  316,809  325,018  264,489  325,348  387,920  1,904,908

الدفعات المتراكمة حتى 
تاريخه

  )176,488(  )107,219(  )315,178(  )322,419(  )260,754(  )314,240(  )312,698( 
 )1,808,996(

المطلوبات المدرجة في 
المالي قائمة المركز 

  1,359  258  1,631  2,599  3,735  11,108  75,222  95,912

7,725  7,626  71  -    26  2  -    -    الحطام وإلستردادات
2,308  288 2,020-    -    -    -    -    إحتياطيات عجز األقساط

المطالبات تحت التسوية 
واإلحتياطيات

1,22685  1,042  1,677  1,275  3,509  25,210  34,024
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31 ديسمبر 2018م

سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

2013م  
وماقبلها 
)ألف ريال 
ي( سعود

2014م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2015م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2016م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2017م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م  
)ألف ريال 
ي( سعود

اإلجمالي )ألف 
ي( ريال سعود

التكاليف المقدرة  إجمالي 
النهائية إلعادة  للمطالبات 

التأمين
156,406141,498287,332351,010267,868331,4351,535,549في نهاية سنة الحادث

1,250,124-180,014157,746317,234328,798266,333بعد سنة
981,643--185,650159,743311,082325,167بعد سنتين

663,205---189,466155,957317,782بعد ثالث سنوات
أربعة سنوات 349,736----194,238155,498بعد 

196,493-----196,493بعد خمس سنوات
الحالي للمطالبات  التقدير 

المتراكمة
196,493155,498317,782325,167266,333331,4351,592,708

الدفعات المتراكمة حتى 
)1,494,520(  )258,011(  )255,926( )318,974(  )314,048( )154,344( )193,217(  تاريخه

المطلوبات المدرجة في 
المالي قائمة المركز 

3,2761,1543,7346,19310,40773,42498,188

311593182)11(--الحطام و اإلستردادات
2,0202,020-----إحتياطيات عجز األقساط

المطالبات تحت التسوية 
واإلحتياطيات

3,1869542,2212,9494,79728,31242,419
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جدول تطوير إجمالي مطالبات التأمين صافي من إعادة التأمين:

31 ديسمبر 2019م

سنة الحادث أو سنة 
اإلكتتاب

2013م  
وماقبلها 
)ألف ريال 
ي( سعود

2014م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2015م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2016م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2017م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2019م  
)ألف ريال 
ي( سعود

اإلجمالي )ألف 
ي( ريال سعود

المقــدرة  التكاليــف  إجمالــي 
النهائيــة إلعــادة  للمطالبــات 

التأميــن
1,732,815  354,195  296,948  234,163  296,603  263,384  135,778  151,745في نهاية سنة الحادث

1,429,831  290,702  234,837  292,520  290,006  148,040  173,726  بعد سنة
1,140,593  233,135  293,618  287,832  147,709  178,299  بعد سنتين

910,064  -    -    -    292,725  290,677  145,718  180,944  بعد ثالث سنوات
أربعة سنوات 619,768  -    -    -    -    289,958  144,897  184,913  بعد 

288,013  -    -    -    -    -    100,829  187,184  بعد خمسة سنوات
168,515  -    -    -    -    -    -    168,515  بعد ستة سنوات 

للمطالبــات  الحالــي  التقديــر 
اكمــة المتر

  168,515  100,829  289,958  292,725  233,135  290,702  354,195  1,730,059

حتــى  المتراكمــة  الدفعــات 
يخــه ر تا

)167,897()102,153()288,867()291,076()229,543()279,708()291,219( )1,650,463(

فــي  المدرجــة  المطلوبــات 
المالــي المركــز  قائمــة 

  618 )1,324(  1,091  1,649  3,592  10,994  62,976  79,596

7,725  7,626  71  -    26  2  -    -    الحطام وإلستردادات
2,308  288    2,020   -    -    -    -    -    إحتياطيات عجز األقساط

التســوية  تحــت  المطالبــات 
اإلحتياطيــات و

489 )1,496(  502  727  1,131  3,477  19,476  24,306
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31 ديسمبر 2018م

سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

2013م  
وماقبلها 
)ألف ريال 
ي( سعود

2014م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2015م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2016م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2017م  
)ألف ريال 
ي( سعود

2018م  
)ألف ريال 
ي( سعود

اإلجمالي )ألف ريال 
ي( سعود

التكاليف المقدرة للمطالبات  إجمالي 
التأمين صافي من  النهائية إلعادة 

التأمين إعادة 
151,745135,778263,384296,603234,163296,9481,378,621في نهاية سنة الحادث

1,139,129-173,726148,040290,006295,520234,837بعد سنة
907,458--178,299147,709287,832293,618بعد سنتين

617,339---180,944145,718290,677بعد ثالث سنوات
أربعة سنوات 329,810----184,913144,897بعد 

187,184-----187,184بعد خمس سنوات
الحالي للمطالبات المتراكمة 187,184144,897290,677293,618234,837296,9481,448,161التقدير 

)1,366,520( )233,389(  )224,780( )289,918( )287,753(  )145,356(  )185,324(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
المطلوبات المدرجة في قائمة 

المالي المركز 
1,860)459(2,9243,70010,05763,55981,641

311593182)11(--الحطام واإلستردادات
2,0202,020-----إحتياطيات عجز األقسالط
المطالبات تحت التسوية 

واإلحتياطيات
1,770)631(1,5689264,46623,77731,876

المالية 18. القيمة العادلة لألدوات 

ي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس  القيمة العادلة هي السعر الذ
القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة تتم إما:

ي يمكن الوصول إليه لألصل أو االلتزام ، أو - في السوق الرئيسي الذ
- في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في معظم مزايا السوق التي يمكن الوصول إليها لألصل أو االلتزام

ي عالقة  ي عالقة والقروض المستحقة إلى أطراف ذو قامت اإلدارة بتقييم أن الودائع النقدية والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة المستحقة من أطراف ذو
ى تقارب قيمتها  ى والسحب على المكشوف والقروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة وااللتزامات المالية األخر والذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخر

الدفترية إلى حد كبير بسبب اإلستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.
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تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

ي كيان الوصول إليها في تاريخ القياس. ى 1: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لنفس األداة أو األداة المماثلة التي يمكن أل المستو
ى التي تستند إليها جميع المدخالت الهامة على بيانات  ى 2: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخر المستو

السوق التي يمكن مالحظتها.
ي مدخالت كبيرة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. ى 3: أساليب التقييم التي ال تعتمد أ المستو

أ القيمة الدفترية والقيمة العادلة	(

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة 

الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة.
ي( القيمة العادلة )ألف ريال سعود

الدفترية ى 1القيمة  ى 2المستو ى 3المستو اإلجماليالمستو
31 ديسمبر 2019م

استثمارات متاحة للبيع
25,000-25,000-25,000أدوات مالية مدينة

11,256--11,25611,256األسهم
ى 1,92314,850-14,85012,927أخر

51,10624,18325,0001,92351,106

ي( القيمة العادلة )ألف ريال سعود
الدفترية31 ديسمبر 2018م ى 1القيمة  ى 2المستو ى 3المستو اإلجماليالمستو

استثمارات متاحة للبيع
25,000-25,000-25,000أدوات مالية مدينة

20,712--20,71220,712األسهم
ى 1,92312,022-12,02210,099أخر

57,73430,81125,0001,92357,734

ي( القيمة العادلة )ألف ريال سعود
الدفترية ى 1القيمة  ى 2المستو ى 3المستو اإلجماليالمستو

31 ديسمبر 2019م
بالقيمــة  مقاســة  الغيــر  الماليــة  المطلوبــات 

العادلــة
الوثائق 22,06922,069--22,069حاملي 

22,069--22,06922,069
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ي( القيمة العادلة )ألف ريال سعود
الدفترية ى 1القيمة  ى 2المستو ى 3المستو اإلجماليالمستو

31 ديسمبر 2018م
بالقيمــة  مقاســة  الغيــر  الماليــة  المطلوبــات 

العادلــة
الوثائق 29,67329,673--29,673حاملي 

29,673--29,67329,673

التقييم والمدخالت الهامة ال يمكن مالحظتها نموذج 

ى 3 كما في 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018م ، باإلضافة إلى  ى 2 والمستو يوضح الجدول التالي نماذج التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة من المستو
المدخالت الهامة والغير قابلة للمالحظة.

العالقة بين المدخالت الهامة والغير قابلة 
القيمة العادلة للمالحظة وقياس 

التي اليمكن  المدخالت الهامة 
مالحظتها التقييم نموذج  النوع

ستزيد )تنقص( القيمة العادلة المقدرة إذا:
ي أعلى  • كان معدل نمو اإليرادات السنو

)أقل( ؛
الزكاة والضريبة  الربح قبل  • كان هامش 

وإلهالك واإلطفاء أعلى )أقل( 
•  كانت متغيرات السوق المعدلة  أقل 

)أعلى(.
التغيير في نمو اإليرادات  عمومًا ، يصاحب 

السنوية تغيير مماثل في إتجاه هامش األرباح 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء. قبل 

• توقعات معدل نمو اإليرادات 
السنوية

الربح قبل  • توقعات هامش 
الزكاة والضريبة واإلهالك 

واإلطفاء
• تعديل متغيرات السوق

نموذج مقارنة السوق:
التقييم على مضاعفات  يعتمد نموذج 

السوق المستمدة من األسعار 
القابلة للمقارنة  المعروضة للشركات 

الربح  مع الشركة المستثمر فيها و 
الزكاة والضريبة واإلهالك  قبل 

واإلطفاء المتوقع للشركة المستثمر 
التقدير لتأثير عدم  فيها. يتم تعديل هذا 

المالية. قابلية السوق لتداول األوراق 

استثمارت في أوراق ملكية 
متاحة للبيع )غير مدرجة( / 

االستثمارات المحتفظ بها 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل )غير مدرجة(

ال ينطبق ال ينطبق

نموذج مقارنة السوق:
القيم العادلة إلى أسعار  تستند 

الوسيط. يتم تداول العقود المماثلة 
في سوق نشط وتعكس األسعار 
المعامالت الفعلية بأدوات مماثلة.

سندات دين الشركات / 
االستثمارات المحتفظ بها حتى 

تاريخ االستحقاق
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

19. التقارير القطاعية 
القرار التشغيلي  التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفته متخذ  الداخلية حول مكونات الشركة  التقارير  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس 

أدائها. الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم 

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

ى. الديون المشكوك في تحصيلها و إيرادات أخر ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية  ومخصص 

ى وصافي الممتلكات والمعدات. النقد وما فى حكمه، اإلستثمارات، مصروفات مدفوعة مقدمَا وأرصدة مدينة أخر ال تتضمن موجودات القطاعات ، 

ى، المستحق إلى عمليات المساهمين            و مخصص نهاية الخدمة للموظفين. ي تأمين دائنة ، مستحقات وأرصدة دائنة أخر ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معيد

ي. ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس مركز

فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلغة عن إجمالي أصول الشركة وخصومها كما في 31 ديسمبر 2019م و 31 ديسمبر 2018م ، ومجموع 
إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها للسنة المنتهية :
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

ي( كما في 31 ديسمبر 2019م )ألف ريال سعود
التأمين عمليات 

السياراتالطبيقطاعات التشغيل
الحوادث 

ىالعامة أخر

مجموع 
عمليات 

التأمين

عمليات 
المجموعالمساهمين

الموجودات
65,32012,15977,479----نقد وما في حكمه

138,92055,663194,583----ودائع ألجل
88,140-88,140----ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة - صافي

التأمين الغير  التأمين من أقساط  ي  حصة معيد
مكتسبة

11,952-5,1114,26021,323-21,323

التأمين من مطالبات تحت التسوية ي  9,718-4,6402,8691,7314789,718حصة معيد
التأمين من مطالبات متكبدة وغير  ي  حصة معيد

مبلغ عنها
5,053-6678776,597-6,597

14,157-4,4078,47873353914,157تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
63,86386,970150,833----موجودات غير مخصصة

26,05211,3478,2426,154408,038154,792562,830إجمالي الموجودات

المطلوبات

الوثائق دائنة 1,506-1,506----مطالبات حملة 

ي تأمين دائنة 16,470-16,470----أرصدة معيد
1,339-4508891,339--دخل من عموالت غير مكتسبة

254,360-56,922177,23215,0235,183254,360أقساط تأمين غير مكتسبة
2,308-2,308---2,308إحتياطي أخطار قائمة

ى 1,716-1711,322183401,716احتياطات فنية أخر
34,024-16,30312,3094,77663634,024مطالبات تحت التسوية

61,887-17,79040,5872,55295861,887مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
34,428154,792189,220----مطلوبات غير مخصصة

93,494231,45022,9847,706408,038154,792562,830إجمالي المطلوبات
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

ي( كما في 31 ديسمبر 2018م )ألف ريال سعود
التأمين عمليات 

السياراتالطبيقطاعات التشغيل
الحوادث 

ىالعامة أخر

مجموع 
عمليات 

التأمين

عمليات 
المجموعالمساهمين

الموجودات
83,40910,08693,495----نقد وما في حكمه

138,25648,983187,239---- ودائع ألجل
93,978-93,978----ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة - صافي

التأمين من أقساط تأمين غير  ي  حصة معيد
مكتسبة

 9,074
292,70110,934

  22,738
-

  22,738

التأمين من مطالبات تحت التسوية ي  10,543  -10,543  527    4,1202,8693,027 حصة معيد
التأمين من مطالبات متكبدة وغير  ي  حصة معيد

مبلغ عنها
 3,492

-1,0541,458
 6,004

-
 6,004

12,050  -12,050  388   4,8245,874964 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
40,44785,722126,169----موجودات غير مخصصة

21,5108,7727,74613,307407,425144,791552,216إجمالي الموجودات

المطلوبات

الوثائق دائنة 8,741-8,741----مطالبات حملة 
ي تأمين دائنة 11,505-11,505----أرصدة معيد

1,266-9041,266    6356-دخل من عموالت غير مكتسبة
252,007-61,257164,53814,74211,470252,007أقساط تأمين غير مكتسبة

2,020-2,020---2,020إحتياطي أخطار قائمة
ى 1681,371201561,7961,796احتياطات فنية أخر

42,419  -42,419  702     5,690  17,523  18,504 مطالبات تحت التسوية
55,769  -55,769  1,573  2,323  36,798  15,075 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

31,902144,791176,693----مطلوبات غير مخصصة
97,024220,23623,31214,705407,425144,791552,216إجمالي المطلوبات
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر2019م :
ىالحوادث العامةمركباتطبي المجموعأخر

قطاعات التشغيل
)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

إيرادات
التأمين المكتتبة 139,035354,69315,90219,722529,352إجمالي أقساط 

- مباشرة 
التأمين المسندة ناقصا: أقساط 

)4,486()1,701()126(-)2,659(- داخلية
)49,716()15,745()8,330(-)25,641(- خارجية

فائض خسارة أقساط تأمين
)1,713()230()220()1,263(-- داخلية

)2,570()344()331()1,895(-- خارجية
-)3,158()551()574()4,283(

التأمين المكتتبة 110,735351,5356,8951,702470,867صافي أقساط 
التأمين غيرالمكتسبة،  التغير في صافي أقساط 

صافي
7,213)12,722(2,129)388()3,768(

التأمين المكتسبة 117,948338,8139,0241,314467,099صافي أقساط 
67542,9913,751-دخل اكتتاب آخر

التأمين 2,251--2,251-العموالت المكتسبة من إعادة 
117,948341,0709,7784,305473,101صافي اإليرادات

التكاليف والمصاريف
إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسوية 

الخسائر 
132,301263,2583430693399,682

التأمين من المطالبات  ي  ناقصا : حصة معيد
المدفوعة

)31,371()2,594()1,829()536()36,330(

100,930260,6641,601157363,352صافي المطالبات المدفوعة
)7,569()17(382)5,214()2,720(التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 
صافي

1,1533,789617)34(5,525

)80()17()17()49(3التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة
99,366259,1902,58389361,228صافي المطالبات المتكبدة 

288---288إحتياطي فني آخر
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

9,73613,3888931,27125,288تكاليف إستحواذ وثائق 
ى 5,949--1,4554,494مصاريف إكتتاب أخر

110,845277,0723,4761,360392,753إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التأمين 7,10363,9986,3022,94580,348صافي نتائج عمليات 

ى مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخر
)82,197(مصاريف عمومية وإدارية

3,063مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
227مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

6,174إيرادات إستثمارات
-هبوط في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

ى 25إيرادات أخر
ى )72,708(إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخر

7,640صافي الفائض
العجز المحمل على المساهمين / )الفائض المحول 

)7,115(إلى المساهمين(

النتيجة الصافية بعد العجز المحمل على 
الفائض إلى المساهمين 525                المساهمين / تحويل 
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر2018م:

ىالحوادث العامةمركباتطبي المجموعأخر

ي(قطاعات التشغيل ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود
إيرادات

التأمين المكتتبة إجمالي أقساط 
152,751323,6839,36014,219500,013- مباشرة 

التأمين المسندة ناقصا: أقساط 
)4,315()1,209()94(-)3,012(- داخلية

)35,127()11,410()4,018()84()19,615(- خارجية
فائض خسارة أقساط تأمين

)2,350()141()900()1,309(-- داخلية
)2,209()211()35()1,963(-- خارجية

-)3,272()935()352()4,559(
التأمين المكتتبة 130,124320,3274,3131,248456,012صافي أقساط 

التأمين غيرالمكتسبة،  التغير في صافي أقساط 
صافي

)12,660()10,912(4,680)99()18,991(

التأمين المكتسبة 117,464309,4158,9931,149437,021صافي أقساط 
11,109--4,7086,401دخل اكتتاب آخر

التأمين 156071,5532,175-العموالت المكتسبة من إعادة 
122,172315,8319,6002,702450,305إجمالي اإليرادات

التكاليف والمصاريف
إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسوية 

الخسائر 
120,571225,217573611346,972

التأمين من المطالبات   ي  ناقصا : حصة معيد
المدفوعة

)32,889()3,804()30()488()37,211(

87,682221,413543123309,761صافي المطالبات المدفوعة
6,781138704117,634التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة والغير مبلغ 

عنها
6,064)348()10()26(5,680

1681,371201561,796التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة
100,695222,5741,438164324,871صافي المطالبات المتكبدة 
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

2,020---2,020إحتياطيات أقساط عجز إضافية
)60()60(---إحتياطي فني آخر

11,40416,59287874729,621تكاليف اكتتاب وثائق 
ى 2,868--1,1501,718مصاريف إكتتاب أخر

115,269240,8842,316851359,320إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

التأمين 6,90374,9477,2841,85190,985صافي نتائج عمليات 

ى )مصاريف( / اإليرادات التشغيلية األخر
)81,254(مصاريف عمومية وإدارية

2,137مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
)7,499(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

5,016إيرادات إستثمارات
)6,189(هبوط في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

ى 11إيرادات أخر
إجمالي )المصاريف( / اإليرادات التشغيلية 

ى األخر
)87,778(

3,207صافي الفائض
العجز المحمل على المساهمين / )الفائض 

)2,358(المحول إلى المساهمين(

النتيجة الصافية بعد العجز المحمل على 
الفائض إلى المساهمين المساهمين / تحويل 

849
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

19. التقارير القطاعية - )تتمة(

التأمين المكتتبة  ىالحوادث العامةمركباتطبيإجمالي أقساط  المجموعأخر
)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

361,963-12,562343,3506,051 تجزئه
13,228-11,3681,181679صغير جدا

51,385-39,7234,7656,897صغير
31,304-24,8071,8404,657متوسط

71,472-50,5753,55717,340كبير
529,352-139,035354,69335,624المجموع

التأمين المكتتبة ىالحوادث العامةمركباتطبيإجمالي أقساط  المجموعأخر
)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

)ألف ريال 
ي( سعود

324,894-6,983313,6254,286تجزئه
6,738-4,6471,461630صغير جدا

38,412-29,8094,4584,145صغير
32,232-24,9232,2375,072متوسط

97,737-86,3891,9029,446كبير

500,013-152,751323,68323,579المجموع
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

20. معامالت مع أطراف ذات عالقة
ى يسيطرون  ي كيانات أخر الرئيسيين وأ التي هم أصحابها  الرئيسيين في الشركة ، والشركات  الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين 

أو يتأثرون بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي  عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك 
الناتجة عنها بنهاية السنة : الرئيسية خالل السنة واألرصدة  تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

التأمين النهائيعمليات  الرصيد 
مدين / )دائن(المعامالت للسنة المنتهية فيطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقـة

2018م2019م2018م2019م
ي( ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود ي()ألف ريال سعود )ألف ريال سعود

شركة زهير قاسم وشريكة لإلستشارات 
2587775أقساط تأمين مكتتبة)أبيات(

)13()1()106()69(مطالبات مدفوعة
19281,0481,275أقساط تأمين مكتتبةشركة فوج السعودية للمصاعد والساللم

)180()100()713()936(مطالبات مدفوعة
شركة الخليج للمصاعد والساللم 

372570575)5(أقساط تأمين مكتتبةالمحدودة
)50()36()232()398(مطالبات مدفوعة

القابضة 18229177200أقساط تأمين مكتتبةشركة ميار 
)11()1(84)93(مطالبات مدفوعة

الزراعيه لالعالف 44262131258أقساط تأمين مكتتبةمصنع شركة طايا 
)4()16(85)161(مطالبات مدفوعة

54214399أقساط تأمين مكتتبةشركة طايا العقارية
)3()15(26)185(مطالبات مدفوعة

القابضة شركة طايا 
300-27220أقساط تأمين مكتتبة

)13()37(307)443(مطالبات مدفوعة
شركة العامة لألعمال االستثمارية 

511366122أقساط تأمين مكتتبةالعقارية
)12()1(135)115(مطالبات مدفوعة

ى الخيرية 35-450أقساط تأمين مكتتبةمؤسسة الهد
)1()2(27)49(مطالبات مدفوعة

شركة االجنحة السعودية للسفر 
117312أقساط تأمين مكتتبةوالسياحة

-)1(8)33(مطالبات مدفوعة
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19. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تكملة(
الرصيد النهائيعمليات التأمين

مدين / )دائن(المعامالت للسنة المنتهية فيطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقـة
2018م2019م2018م2019م

)ألف ريال )ألف ريال سعودي(
سعودي(

)ألف ريال 
سعودي(

)ألف ريال 
سعودي(

14540635300أقساط تأمين مكتتبةشركة طايا الزراعية
)22()4(161)188(مطالبات مدفوعة

----أقساط تأمين مكتتبةشركة عبدالقادر البكري وابناءه
)200()200(--مطالبات مدفوعة

28-133300أقساط تأمين مكتتبةالشركة السعودية لنظام الري بالتنقيط
)13()36(174)863(مطالبات مدفوعة

26-   7224أقساط تأمين مكتتبةشركة البحر االحمر لخدمات المالحة
----مطالبات مدفوعة

--49-أقساط تأمين مكتتبةمكتب سليمان الخريجي لالستشارات الهندسية
--7-مطالبات مدفوعة

24686565أقساط تأمين مكتتبةشركة الخليج العربي للصيانة والمقاوالت
--946مطالبات مدفوعة

154204أقساط تأمين مكتتبةمؤسسة عبدالله بن ريس
)8(-1)28(مطالبات مدفوعة

--2424أقساط تأمين مكتتبةشركة البحار العالمية
----مطالبات مدفوعة

226219أقساط تأمين مكتتبةشركة اداما للمرافق للتشغيل والصيانة 
--8)25(مطالبات مدفوعة

1929221أقساط تأمين مكتتبةشركة نما للعقارات
--10)45(مطالبات مدفوعة

13-118أقساط تأمين مكتتبةشركة فالي وشريكه للتثمين والتقييم العقاري
--5)5(مطالبات مدفوعة

-42-53أقساط تأمين مكتتبةشركة فيون
----مطالبات مدفوعة
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--5-أقساط تأمين مكتتبةالدكتور يوسف باسودان 
----مطالبات مدفوعة

--43أقساط تأمين مكتتبةالمهندس ثامر بن عبدالله بن ريس
----مطالبات مدفوعة

--0.501أقساط تأمين مكتتبةالدكتور عبداللطيف الشيخ
----مطالبات مدفوعة

--3041أقساط تأمين مكتتبةالسيد هشام محمد عبد الله الشريف وعائلته
)5(---مطالبات مدفوعة

أسيج البحرين )مساهم(

مطالبات مدفوعة 
بالنيابة عن أسيج 

2,391-)1,440(-البحرين
--116أقساط تأمين مكتتبةشركة الخليج للمصاعد والساللم

--)25(مطالبات مدفوعة
---4أقساط تأمين مكتتبةنوف سعود الحقباني

----مطالبات مدفوعة

20. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين )اإلفصاح عن عدد من كبار المسئولين التنفيذيين(

التنفيذيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2018م: التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين  الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت  التالي  يوضح الجدول 

2019م
أعضاء مجلس اإلدارة 

)غير تنفيذيين(

التنفيذيين بما في  كبار 
ي  التنفيذ الرئيس  ذلك 

والمدير المالي
ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 

5,467-الرواتب والتعويضات
-176البدالت

1,290120المكافأة السنوية
410-مكافأة نهاية الخدمة

1,4665,997االجمالي
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2018م
أعضاء مجلس اإلدارة 

)غير تنفيذيين(

التنفيذيين بما في  كبار 
ي  التنفيذ الرئيس  ذلك 

والمدير المالي
ي( ريـال سعود ي()ألف  ريـال سعود )ألف 

5,051-الرواتب والتعويضات
-181البدالت

1,070120خطط تحفيزية
410-المكافأة السنوية

--مكافأة نهاية الخدمة
1,2515,581االجمالي

21. الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة

مخصص الزكاة للسنة الحالية يتمثل في ما يلي :

2018م2019م
ريـال  )ألف 
ي( سعود

ريـال  )ألف 
ي( سعود

200,000200,000حقوق الملكية
ى 35,15314,093المخصصات االفتتاحية والتعديالت االخر

الدفترية للموجودات طويلة األجل القيمة  )10,009()8,606(صافي 
)57,827()55,469(الخسائر المتراكمة

النظامية )20,000(-الودائع 
)57,734()49,007(خسارة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

122,07168,523
13,64311,847صافي الدخل المعدل للسنة

الزكاة %2,5 135,71480,370معدل 
2018م2019م

ي( ريـال سعود ي()ألف  )ألف ريـال سعود
5,0862,103الرصيد في بداية السنة 

5,3965,764المحمل خالل لسنة 
)2,781()2,029(المدفوع خالل السنة 

8,4535,086الرصيد في نهاية السنة
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21. الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

الزكوية ذات الصلة. المالية قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعديالت معينة وفقا لألنظمة  القوائم  الزكاة في  الناتجة عن احتساب  الفروقات  إن 
الزكاة المطبقة في المملكة العربية السعودية. تخضع  ي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات  الزكو الوعاء  تم إحتساب 

الزكوية والتي تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل  الربوط  الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات مختلفة وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار  االنظمة 
الشركة. 

ضريبة الدخل :
التنمية االسالمي، فإنه معفى من ضريبة الدخل. بما أن المساهم األجنبي هو بنك 

2018م2019م
ي( ريـال سعود ي()ألف  )ألف ريـال سعود

يناير  2525الرصيد في 1 
--المحمل خالل  السنة 
--المدفوع خالل السنة 

2525الرصيد في 31 ديسمبر

موقف الربط :
الدخــل الخاصــة بالشركة للهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى 31 ديسمبر 2018م . الزكـاة وضـريبة  تم تقــديم إقــرارات 

تم الحصول على شهادة نهائية من الهيئة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار ربط إضافي على اإلقرارات للسنوات 2008م، 2009م 
ي والتي تم سدادها من قبل الشركة. و 2010م بمبلغ 1,86 مليون ريال سعود

الربط اإلضافي إلى  التأسيس وضريبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراًضا على هذا  الربط اإلضافي بعدم السماح بجزء من مصاريف ما قبل  الرئيسي في  الفرق  يتعلق 
لجنة االعتراض الضريبي األولية بعد نهاية العام ، حيث تم استالم قرار سلبي من لجنة االعتراض الضريبي األولية ، والتي تقدمت الشركة بموجبها بطلب إلى لجنة االعتراض 
بالزكاة ورفضت االستئناف المتعلق بضريبة اإلستقطاع. أحالت الشركة األمر إلى ديوان المظالم.  العليا. أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق 

ي لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل )انظر إلى إيضاح اإللتزامات واإلحتماالت(. وقد دفعوا  في هذا الصدد ، أصدرت الشركة خطاب ضمان بقيمة 1.83 مليون ريال سعود
ي قدمته الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام 31 ديسمبر 2013م حتى عام 2015م بمبلغ 4،981،048 ريال  الربط الذ ي. قدمت الشركة اعتراًضا على  مبلغ الضريبة 1،274،012 ريال سعود

الدراسة حالًيا بواسطة الهيئة العام للزكاة والدخل. ي. إن االعتراض قيد  سعود

22. رأس المال 
ي . ي قيمة كل سهم منها 10 ريال سعود ي مكون من 20 مليون سهم عاد يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر 200 مليون ريال سعود

31 ديسمبر 2019م
المدفوعالمصرح به والمصدر

ي(عدد األسهم )ألف ريال سعود
80080,00080,000المساهمون المؤسسون

1,200120,000120,000األسهم العامة
2,000200,000200,000
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زيادة رأس مال  ي من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة ، كما وافق على  يناير 2020 ، وافق مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة إلى 59 مليون ريال سعود في 16 
النقد  التغيير المقترح في هيكل رأس المال يخضع لموافقة مؤسسة  الحاليين  ي من خالل إصدار األسهم الصحيحة إلى المساهمين  الشركة بمقدار 150 مليون ريال سعود

ى والمساهمين. التنظيمية األخر ي ، والهيئات  العربي السعود

31 ديسمبر 2018م
المدفوعالمصرح به والمصدر

ي(عدد األسهم )ألف ريال سعود
80080,00080,000المساهمون المؤسسون

1,200120,000120,000األسهم العامة
2,000200,000200,000

23. ربح السهم األساسي والمخفض  

الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة. تم إحتساب ربح السهم للفترة بقسمة صافي ربح 

24. إدارة رأس المال.
تم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

التعديالت  تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمستويات المطلوبة بشكل منتظم. يتم إجراء 
أو تعديله ، قد تقوم الشركة  التغيرات في ظروف السوق وخصائص أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال  الحالية في ضوء  على مستويات رأس المال 

أو إصدار األسهم. بضبط مبلغ األرباح المدفوعة للمساهمين 

التي تعمل فيها الشركة  تقوم الشركة بإدارة رأس مالها لضمان قدرتها على االستمرار وفًقا لمتطلبات نظام الشركات واالمتثال لمتطلبات رأس مال المنظمين للسوق 
الدين ورصيد الملكية. ان هيكل رأس مال الشركة مكون من الملكية العائدة إلى حملة األسهم والمكون من رأس المال  زيادة العائد إلى حامليها من خالل تعظيم  مع 

المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاه .

التي تبين بالتفصيل هامش السيولة المطلوب و الحفاظ عليه ،  التأمين المنفذة  ي في المادة 66 من لوائح  النقد العربي السعود التي وضعتها مؤسسة  وفقًا لإلرشادات 
ي: النقد العربي السعود التنفيذية لمؤسسة  التالية وفًقا لالئحة  الثالث  تحتفظ الشركة بهامش السيولة المكافئ ألعلى الطرق 

ي • الحد األدنى لرأس المال هو 100 مليون ريال سعود
• هامش سيولة لألقساط

• هامش سيولة للمطالبات

الخارج مع هامش سيولة مالية سليم. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م من رأس مال  تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من 
ي، وخسائر  ي )31 ديسمبر 2018م : رأس مال مدفوع بقيمة 200 مليون ريال سعود ي،  وخسائر متراكمة قدرها 58,14 مليون ريال سعود مدفوع قدره 200 مليون ريال سعود

المالي.  ي( في قائمة المركز  متراكمة قدرها 61,23 مليون ريال سعود

المالية المذكورة. الفترة  الخارج خالل  ويعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة امتثلت تمامًا لمتطلبات رأس المال المفروضة من 
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25. المصاريف العمومية واإلدارية
2018م 2019م

ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود
التأمين  عمليات 

 49,340 48,424 تكلفة موظفين
1,310 1,308 أتعاب مهنية وقانونية
4,939 2,547 إيجار مكتب
2,574 5,174 استهالك وإطفاء
2,721 2,473 مصاريف مكاتب
9,043 10,461 دعاية
2,104 951 سفر
7,119 8,595 ى أخر

343 466 مراجعة قانونية
258 259 تحويل األسهم-مصاريف تداول

1,460 1,460 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
43 79 مصاريف الجمعية العمومية

81,254 82,197
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26. إدارة المخاطر  

)أ( التأمين
ر  يتأثر هذا بتكرا التوقعات.  أو توقيتها ، تختلف عن  الفوائد  التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات  التي تواجهها الشركة بموجب عقود  الرئيسية  تتمثل المخاطر 

المطالبات وكثرة المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. لذلك، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه 
االلتزامات.

التناسبي هي  التأمين  التأمين على أساس تناسبي وغير تناسبي. إن غالبية إعادة  التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر. يتم إسناد إعادة  تقوم الشركة بشراء إعادة 
التأمين  التناسبي هي في المقام األول إعادة  التأمين غير  الكلي لفئات معينة من األعمال. إعادة  التي يتم اتخاذها للحد من تعرض الشركة  التأمين على حصة الحصص  إعادة 
الزائدة عن الخسائر حسب خط المنتج والمنطقة. التأمين  الكوارث. تختلف حدود االحتفاظ بإعادة  الزائدة عن الخسارة المصممة لتخفيف تعرض الشركة الصافي لخسائر 

الرغم من أن الشركة لديها  التأمين. على  التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادة  ي  القابلة لالسترداد من معيد المبالغ  يتم تقدير 
التأمين ، إلى  بالتنازل عن إعادة  ائتماني فيما يتعلق  التأمين الخاصة بها ، وبالتالي يوجد خطر  التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق  أنها ال تعفى من  التأمين ، إال  ترتيبات إلعادة 

ى الشركة بحيث ال تعتمد على معيد  التأمين لد التأمين هذه. تتنوع عمليات إعادة  بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة  الوفاء  ي معيد تأمين  ي ال يستطيع فيه أ الحد الذ
التأمين في تاريخ  ي تعرض للطرف المقابل يتجاوز 36% من إجمالي أصول إعادة  ي عقد إعادة تأمين واحد. ال يوجد أ تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أ

التقرير.

تكرار المطالبات ومبالغها

ي ، وتركيز المخاطر ، وأعمال  البيئية واالقتصادية ، والغالف الجو الكوارث الطبيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات  يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بعدة عوامل مثل  يمكن أن 
التدابير المذكورة أعاله. حدت الشركة من مخاطرها عن طريق فرض أقصى مبالغ للمطالبة على عقود معينة  الشغب المدنية وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خالل 

الناجمة عن الفيضانات(. ان الغرض من استراتيجيات  الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واألضرار  التعرض لألحداث  التأمين من أجل الحد من  وكذلك استخدام ترتيبات إعادة 
بناًء على شهية الشركة للمخاطر وفًقا لما تحدده اإلدارة. يتمثل الهدف العام حالًيا في تقييد تأثير حدث كارثي واحد على  التعرض للكوارث  التأمين هو الحد من  التأمين وإعادة 

الكارثة ، فإن تعرض الطرف المقابل لمعيد تأمين واحد ال يتجاوز 5% من  . في حالة حدوث مثل هذه 
ٍ

حوالي 15% من حقوق المساهمين على أساس إجمالي و 3% على أساس صاف
ى. بناًء على ظروف السوق وعوامل أخر أو تقليل الحد األقصى المسموح به  زيادة  حقوق المساهمين. قد يقرر مجلس اإلدارة 

تركيز مخاطر التأمين 

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

الزالزل ، يتم تصنيف  أو  التي يتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الفيضانات  أيًضا تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة  تراقب الشركة 
التي يمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة ، موقعًا واحدًا. وبالمثل  الحرائق والممتلكات ، يعتبر المبنى المعّين والمباني المجاورة ،  مدينة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر 

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

التأمين تشير إلى السياسات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. نظرًا ألن الشركة تعمل أساسًا في المملكة العربية السعودية ، فإن جميع مخاطر 
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اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية مصادر عدم   

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

تتمثل المطالبة الرئيسية بموجب تقديرات االلتزام في أن تطوير المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مشابهًا لخبرة تطوير المطالبات السابقة. 
يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط   تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. يتم 

ي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال: الحدوث مرة واحدة ؛ التغيرات في  استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم المقدار الذ
عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط السياسة وإجراءات معالجة 

المطالبات. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مقدار تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

يتطلب الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات 
بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متناقضة وربما كبيرة من التقدير وعدم اليقين ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما 

ي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المستقبل، على  ي إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تستخدم األحكام النوعية لتقييم المقدار الذ يؤد
سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية. يستخدم الحكم كذلك لتقييم مقدار 

تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

على وجه الخصوص، يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي والتكلفة النهائية المتوقعة 
للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها )IBNR( في تاريخ قائمة المركز المالي.

العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

أو  ي إلى تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر ترجيًحا  الغرض من العملية المستخدمة لتحديد المطالبات الخاصة بحساب رصيد المطالبة المعلق هو أن تؤد
ي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي تم إخطارها.  المتوقعة. ان طبيعة العمل تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة أل

يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المقيم واألدلة 
التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة. تتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة.

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

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى اإليضاح رقم )2(.

يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجموعة من أساليب إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية، مثل طريقة التطوير المتكبدة 
وطريقة معدل المطالبات وطريقة بورنهوتر فيرغسون .

ي تستند إليه هذه النماذج هو أنه يمكن استخدام تجربة تطوير المطالبات السابقة للشركة إلظهار تطوير المطالبات المستقبلية  االفتراض الرئيسي الذ
وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. على هذا النحو، تستنبط هذه النماذج تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط   تكاليف كل مطالبة وأرقام المطالبة 

بناًء على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطوير المطالبات التاريخية بشكل أساسي من خالل سنوات الحوادث ، 
ولكن يمكن أيضًا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، وكذلك عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة 

بشكل منفصل، إما عن طريق االحتفاظ بالقيمة االسمية لتقديرات الضابط على الخسارة أو بشكل منفصل إلظهار تطورها في المستقبل. في معظم الحاالت، 
ال يتم تقديم مطالبات صريحة بشأن معدالت التضخم أو الخسارة المستقبلية للمطالبات. بداًل من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في 

ي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في  بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يستخدم الحكم النوعي اإلضافي لتقييم المبلغ الذ
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المستقبل، )على سبيل المثال ، لتعكس األحداث غير المتكررة، والتغيرات في العوامل الخارجية أو السوقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظروف 
االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، القرارات والتشريعات القضائية ، فضاًل عن العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وميزات السياسة وإجراءات 

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

تم تحديد مطلوبات األقساط بحيث يكون إجمالي مخصصات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية االلتزام( 
كافيًا لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في السياسات غير المنتهية كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات بناًء على الخبرة المكتسبة خالل الفترة المنتهية في العقود وتوقعات األحداث 
المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة.

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

ى حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير. لمختلف االفتراضات. لم يكن من الممكن تحديد مد

التالي: النحو  التأمين ، سوف يؤثر على صافي دخل / )خسارة( االكتتاب على  تغيير افتراضي بنسبة 2% في نسبة المطالبة ، صافي إعادة   
التأمين الدخل من عمليات 

2018م 2019م
ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود

التغيير في نسبة المطالبة بنسبة -2 % تأثير 
8,916 9,462 الطبي

80,856 70,774 المركبات
7,507 6,482 الحوادث العامة 

1,989 2,971 ى أخر
99,268 89,689

التأمين الدخل من عمليات 
2018م 2019م

ى( )ألف ريال سعود ى( )ألف ريال سعود
التغيير في نسبة المطالبة بنسبة + %2 تأثير 

4,980 4,744 الطبي
68,836 57,222 المركبات
7,061 6,122 الحوادث العامة 

1,713 2,919 ى أخر
82,590 71,007
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التأمين )أ( مخاطر إعادة 

ى إلعادة تأمين تعرضاتها. من أجل الحد من التعرض المالي الناشئ عن مطالبات كبيرة ، تدخل الشركة ، في سياق العمل المعتاد ، في اتفاقيات مع أطراف أخر  

ي التأمين ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين الخاصة بها وتراقب تركيز مخاطر  لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار معيد  
االئتمان الناتجة عن مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية إلعادة التأمين.

ي التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة. يمكن تلخيص المعايير على النحو التالي: يتم اختيار معيد  

- الحد األدنى للتصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل S&P( التي ال تقل عن BBB أو ما يعادلها.
- سمعة شركات إعادة تأمين معينة.

- عالقة العمل الحالية أو الماضية مع معيد التأمين.

ي التأمين ، حيثما كان ذلك ممكًنا ، من قبل الشركة  عالوة على ذلك ، تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لمُّعيد  
 شامل والموافقة على المتطلبات المحددة مسبًقا لمجلس إدارة الشركة قبل الموافقة عليها لتبادل أعمال إعادة التأمين. كما في 31 ديسمبر 2019م و 

ٍ
بشكل

2018م، ال يوجد تركيز كبير ألرصدة إعادة التأمين.

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

)ب( مخاطر السوق  

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

األسعار(.
- تحدد سياسة مخاطر السوق الخاصة بالشركة تقييم وتحديد ما هي مخاطر السوق بالنسبة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم اإلبالغ عن 

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

ئ توجيهية لتخصيص األصول وهيكل حدود المحفظة ، لضمان أن األصول تدعم التزامات حاملي وثائق التأمين المحددة وأن األصول محتفظ  - يتم وضع مباد
بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق والمساهمين والتي تتماشى مع توقعاتهم.

- تحدد الشركة معايير التنويع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافية ، حيث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخيارات نقدية ومدفوعات عندما تنخفض 
أسعار الفائدة.

- هناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط )على سبيل المثال ، ُيسمح فقط بحفظ مشتقات األسهم إلدارة محفظة السيولة أو لتقليل مخاطر االستثمار(.

يضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على مستويات متناسبة عند التعرض العام لمخاطر السوق مع رأس المال المتاح. بينما يعطي مجلس اإلدارة توجيهًا   
إستراتيجيًا وأهدافًا ، فإن وظيفة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي في المقام األول مسئولية فريق لجنة االستثمار. يقوم الفريق بإعداد تنبؤات 

توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار الصحيح لألوراق 
المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وعروض مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي 
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تؤثر على تحركات سوق األسهم والصكوك ، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للمستثمرين.

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

مخاطر العملة

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

 
ي. تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتتصرف وفًقا لذلك وتعتقد أن مخاطر العمالت األجنبية  تتم معامالت الشركة أساًسا بالريال السعود

ليست جوهرية. 

مخاطر أسعار العموالت
تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدوث تغييرات في معدالت 

العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر أسعار العمولة محدودة بمراقبة التغيرات في 
معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم.

ي )2018 م : 9.36 مليون ريال  ي زيادة أو نقصان بمقدار 50 نقطة أساسية في عوائد الفوائد قد ينتج عنها تغيير في دخل السنة بمقدار 8.07مليون ريال سعود أ
ي(. سعود

فيما يلي استثمارات الشركة وعموالتها والتي ال تحمل عمولة في 31 ديسمبر 2019م و 2018م :

المجموع أكثر من سنة أقل من سنة
التأمين عمليات 

138,920 - 138,920 2019م
138,256 - 138,256 2018م

عمليات المساهمين
80,663 25,000 55,663 2019م
73,983 25,000 48,983 2018م

ى مخاطر األسعار األخر
ى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك  مخاطر األسعار األخر

الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة( ، سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة ألداة مالية محددة، أو العوامل التي تؤثر على جميع 
األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

ي( معرضة لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم اليقين بشأن  ي )2018م :30.8 مليون ريال سعود إن استثمارات الشركة البالغة24.2  مليون ريال سعود
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القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمرة. تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع محفظتها اإلستثمارية والمراقبة الفعالة للتطورات 
في األسواق.

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

التأثير على ربح الشركة القيمة العادلة تغير 
ي( )ألف ريال سعود

+/- 2,420 + / - 10% 31 ديسمبر 2019م
+/- 3,080 + / - 10% 31 ديسمبر 2018م

يستند تحليل الحساسية المقدم عن وضع المحفظة كما في 31 ديسمبر 2019م و 2018م . وبناًء على ذلك ، فإن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة مؤشرًا 
للتأثير على أصول الشركة من الحركات المستقبلية في قيمة االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة.

مخاطر االئتمان

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

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

2018م 2019م
)ألف ريال 
ى( سعود

)ألف ريال 
ى( سعود

التأمين الموجودات - عمليات 
83,409 65,320 نقد وما في حكمه

- - إستثمارات متاحة للبيع
88,087 83,154 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ، صافي
5,891 4,986 التأمين ، صافي ي  ذمم مدينة لمعيد

16,547 16,315 التأمين من مطالبات تحت التسوية ى  حصة معيد
28,047 46,270 ى مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخر

221,981 216,045 االجمالي
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2018م 2019م
)ألف ريال 
ى( سعود

)ألف ريال 
ى( سعود

الموجودات - عمليات المساهمين
10,086 12,159 نقد وما في حكمه
57,734 51,106 إستثمارات متاحة للبيع
67,820 63,265 االجمالي

تركيز مخاطر االئتمان

يوجد تركيز لمخاطر االئتمان عندما تؤثر التغييرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية ببساطة على مجموع من المخاطر التي يكون تعرضها االئتماني اإلجمالي 
مهمًا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة. يتم تنفيذ حوالي 100٪ )2018م: حوالي 100٪( من أنشطة االكتتاب الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية. ان 

محفظة األدوات المالية للشركة متنوعة على نطاق واسع ويتم الدخول في المعامالت اإلئتمانية بجدارة وبالتالي يخف التركيز الكبير على مخاطر االئتمان.

التعرض لمخاطر االئتمان

2018م 2019م 2018م 2019م 2018م 2019م
غير مصنف ي ى غير إستثمار مستو ي ى إستثمار مستو

ي( )ألف ريال سعود ي( )ألف ريال سعود ي( )ألف ريال سعود
االستثمارات 
المتاحة للبيع

- - 25,000 25,000 - - أدوات مالية مدينة
- - - - 20,712 11,256 أسهم

1,923 1,923 - - 10,099 12,927 ى أخر
ذمم أقساط مدينة 

التأمين وأرصدة إعادة 
88,087 83,154 - - - - الوثائق حاملي 
2,391 1,760 - - - - ي  مستحق من طرف ذ

عالقة
5,891 4,986 - - - - ي  ذمم مدينة لمعيد

التأمين
98,292 91,823 25,000 25,000 30,811 24,183 االجمالي
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مخاطر السيولة
النقد  ي مناسب ، حيث يتم مراقبة وتحصيل  ى الشركة نظام إدارة نقد المالية. لد مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات 

المالية. المالية واالستثمار في األصول  المالية والخصوم  والمدفوعات بشكل منتظم. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على استحقاقات األصول 

التعرضات واالنتهاكات إلى  ان سياسة مخاطر السيولة الخاصة بالشركة والتي تحدد تقييم ما يمثل مخاطر السيولة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم اإلبالغ عن 
لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها للتغيرات في بيئة المخاطر.

التأمين واالستثمار. بالتزامات عقود  الكافي المتاح للوفاء  التمويل  تم وضع إرشادات لتخصيص األصول وهياكل حدود المحفظة وملفات استحقاق األصول لضمان 

ي إلى مثل هذه الخطط. التي قد تؤد ئ وكذلك تحديد األحداث  ئ ، والتي تحدد الحد األدنى من نسب األموال لتلبية مكالمات الطوار توجد خطط تمويل للطوار

ي لألموال لتغطية مدفوعات المطالبة في حال تجاوز حجم الحوادث  التي حصلت عليها الشركة على بنود تسمح بالسحب الفور الكارثة  الزائدة عن  التأمين  ي عقود إعادة  تحتو
المطلوبة.

يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة.
2018م 2019م ملف اإلستحقاق

ي ألف ريال سعود ي ألف ريال سعود

اإلجمالي أكثر من سنة أقل من سنة اإلجمالي أكثر من سنة أقل من سنة األصول 
التأمين عمليات 

138,256 - 138,256 138,920 - 138,920 ودائع الجل

عمليات المساهمين
48,983 - 48,983 55,663 - 55,663 ودائع الجل
25,000 25,000 - 25,000 25,000 - صكوك

212,239 25,000 187,239 219,583 25,000 194,583 اإلجمالي

المطلوبات
التأمين عمليات 

11,505 - 11,505 16,470 - 16,470 التأمين دائنة أرصدة إعادة 
17,038 - 17,038 5,599 - 5,599 ذمم دائنة
98,188 - 98,188 95,911 - 95,911 مطالبات تحت التسوبة
7,229 - 7,229 5,220 - 5,220 ى مسحتقات وأرصدة دائنة أخر

عمليات المساهمين
6,783 1,386 5,397 10,333 1,653 8,680 ى مستحقات وذمم دائنة أخر

140,743 1,386 139,357 133,533 1,653 131,880 اإلجمالي
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المالية. يمكن  النقد وما في حكمه و اإلستثمارت واألوراق  المالية المذكورة أعاله ، تمتلك الشركة موجودات سائلة تشمل  الناتجة عن المطلوبات  إلدارة مخاطر السيولة   
بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.

التي تقل عن سنة واحدة ما يلي : من المتوقع أن تحقق الموجودات ذات االستحقاق   
الودائع في غضون 6 أشهر من تاريخ اإليداع. • استحقاق   

النقد والبنوك عند الطلب. • تتوفر أرصدة   
ا على أساس تسوية  القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والخسائر ويتم تحقيقها بشكل عام في غضون 6 إلى 12 شهًر التأمين من المطالبات  ي  • حصة معيد  

التأمين. ي  األرصدة مع معيد
 

التالي: النحو  التي تقل عن سنة واحدة على  من المتوقع تسوية المطلوبات ذات االستحقاق   
التأمين. اتفاقيات إعادة  ي وفًقا لشروط  التأمين دائنة على أساس ربع سنو ي  • يتم تسوية أرصدة معيد

القائمة  الزمنية المحددة في هذا الصدد. من المتوقع أن تتم تسوية معظم المطالبات  التأمين ضمن الحدود  التنظيمية ، يجب تسوية جميع مطالبات  • وفقًا للوائح 
الزمنية المحددة في هذا الصدد مع مراعاة تلبية جميع متطلبات المستندات. يتم تسوية سياسات الممتلكات والخسائر بسبب الطبيعة  اإلجمالية ضمن الحدود 

المتأصلة في غضون 45 يومًا من تاريخ استالم تقرير الخسائر المعدلة.
الفترة. ى خالل فترة تتراوح من 1-3 أشهر من تاريخ نهاية  • من المتوقع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة وااللتزامات األخر

المالية. القوائم  ي تتم فيه الموافقة على  ي الذ التوزيعات المستحقة الدفع خالل 6 أشهر من االجتماع العام السنو • يجب تسوية فائض 

المخاطر التشغيلية

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية 
ي خدمات الشركة ، ومن عوامل خارجية غير عمليات االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة  ى مزود التي تدعم عمليات الشركة داخليًا سواء داخل الشركة أو خارجيًا لد

مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عمومًا لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.

ي  ان هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع تحقيق هدفها االستثمار
المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذه 

المسؤولية عناصر المراقبة في المجاالت التالية:

- متطلبات الفصل المناسب لألعمال بين مختلف المهام واألدوار والمسؤوليات ؛
- متطلبات التسوية ورصد المعامالت

- االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية
- توثيق الضوابط واإلجراءات

ي للمخاطر المحددة ي للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ، والضوابط واإلجراءات الكافية للتصد - متطلبات التقييم الدور
- المعايير األخالقية والعملية 

- سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر.

تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية.
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27. معلومات تكميلية
قائمة المركز المالي

2018م 2019م
ي ألف ريال سعود ي ألف ريال سعود

االجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين االجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين
الموجودات

93,495 10,086 83,409 77,479 12,159 65,320 نقـد وما في حكمه 
187,239 48,983 138,256 194,583 55,663 138,920 ودائع ألجل
93,978 - 93,978 88,140 - 88,140 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة - صافي
22,738 - 22,738 21,323 - 21,323 التأمين الغير مكتسبة التأمين من أقساط  ي  حصة معيد
10,543 - 10,543 9,718 - 9,718 التأمين من مطالبات تحت التسوية  ي  حصة معيد

6,004 - 6,004 6,597 - 6,597 التأمين من مطالبات متكبدة و غير مبلغ  ي  حصة معيد
عنها

12,050 - 12,050 14,157 - 14,157 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
2,391 - 2,391 1,760 - 1,760 ي عالقة مستحق من طرف ذ

  5,445     - 5,445 3,598 3,598 ممتلكات ومعدات- صافي
  4,564     - 4,564 5,008 5,008 ى مصروفات مدفوعة مقدما و ارصدة مدينة أخر

    -     -     - 7,227 7,227 أصول غير ملموسة
57,734   57,734 - 51,106 51,106 - حق استخدام األصل - صافي
34,649   6,602 28,047 50,481 4,211 46,270 إستثمارات متاحة للبيع

  20,000   20,000 - 30,000 30,000 - وديعة نظامية
 1,386   1,386 - 1,653 1,653 - النظامية الوديعة  عمولة مستحقة من 

552,216 144,791 407,425 562,830 154,792 408,038 إجمالي الموجودات

المطلوبات
8,741 - 8,741   1,506     -   1,506 الوثائئق دائنة مطالبات حملة 

17,302 286 17,016   10,345    201   10,144 ى مستحقات وأرصدة دائنة أخر
11,505 - 11,505   16,470     -   16,470 ي تأمين دائنة أرصدة معيد
1,266 - 1,266   1,339     -   1,339 دخل من عموالت غير مكتسبة

252,007 - 252,007  254,360     -   254,360 أقساط تأمين غير مكتسبة
2,020 - 2,020 2,308 - 2,308 إحتياطي أخطار قائمة
1,796 - 1,796 1,716 - 1,716 ى احتياطات فنية أخر
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42,419 - 42,419   34,024     -   34,024 مطالبات تحت التسوية
55,769 - 55,769   61,887     -   61,887 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
9,789 - 9,789   12,011     -   12,011 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

- - -   7,122     -   7,122 التزامات االيجار 
5,457 - 5,457   5,982     -   5,982 التأمين الفائض من عمليات 
5,111 5,111 - 8,479 8,479     - زكاة وضريبة دخل مستحقة
1,386 1,386 - 1,653 1,653     - النظامية الوديعة  عمولة مستحقة على 

414,568 6,783 407,785 419,202 10,333 408,869 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
200,000 200,000 - 200,000 200,000 - المـال  رأس 
)61,233( )61,233( - )59,514( )59,514( - خسائر متراكمة 

)759( )759( -  3,973 3,973 - القيمة العادلة لإلستثمارات إحتياطي 
)360( - )360( )831( - )831( إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع المحدودة

137,648 138,008 )360( 143,628 144,459 )831( إجمالي حقوق المساهمين 

552,216 144,791 407,425 562,830 154,792 408,038 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

   قائمة الدخل
2018م 2019م

ي ألف ريال سعود ي ألف ريال سعود

اإلجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين اإلجمالي
عمليات 

المساهمين التأمين عمليات 

اإليرادات
500,013 - 500,013   529,352 -   529,352 التأمين المكتتبة إجمالي أقساط 

التأمين المسندة ناقصًا: أقساط 
)4,315( - )4,315(  )4,486( -  )4,486( داخلية

)35,127( - )35,127(  )49,716( -  )49,716( خارجية
التأمين فائض خسارة أقساط 

)2,349( - )2,349( )1,713( - )1,713( داخلية
)2,210( - )2,210( )2,570( - )2,570( خارجية
)4,559( - )4,559(  )4,283( -  )4,283(

456,012 - 456,012 470,867 470,867 التأمين المكتتبة صافي أقساط 
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)18,991( - )18,991( )3,768( -  )3,768( التأمين غير المكتسبة التغير في صافي أقساط 
437,021 - 437,021   467,099 - 467,099 التأمين المكتسبة صافي أقساط 

2,175 - 2,175   3,751 -   3,751 التأمين  العموالت المكتسبة من إعادة 
11,109 - 11,109   2,251 -   2,251  دخل اكتتاب آخر
450,305 - 450,305   473,101 -   473,101 صافي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب  
346,972 - 346,972   399,682 -   399,682 إجمالي المطالبات المدفوعة
)37,211( - )37,211(  )36,330( -  )36,330( التأمين من المطالبات المدفوعة ي  ناقصًا: حصة معيد
309,761 - 309,761   363,352 -  363,352 صافي المطالبات المدفوعة

7,634 - 7,634  )7,569( -  )7,569( التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

5,680 - 5,680   5,525 -   5,525 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 
صافي

1,796 - 1,796  )80( -  )80( التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة
324,871 - 324,871  361,228 - 361,228 صافي المطالبات المتكبدة

2,020 - 2,020     - -     - إحتياطيات أقساط عجز إضافية
)60( - )60(   288 -   288 احتياطي فني آخر

29,621 - 29,621   25,288 -   25,288 تكاليف استحواذ وثائق
2,868 - 2,868   5,949 -   5,949 ى مصاريف اكتتاب أخر

359,320 - 359,320   392,753 -  392,753 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

90,985 - 90,985 80,348 80,348 التأمين صافي دخل عمليات 
 

)81,254( )2,104( )79,150( )82,197(  )2,265( )79,932( مصاريف عمومية وإدارية 
2,137 2,137 -    3,063   3,063 - مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع

)7,499( - )7,499(   227     -   227 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
5,016 870 4,146 6,174 1,594 4,580  إيردات إستثمارات

)6,189( )6,189( - - - - هبوط في االستثمارات المتاحة للبيع
11 - 11 25 - 25 ى إيرادات أخر

)87,778( )5,286( )82,492( )72,708( 2,392 )75,100( ى إجمالي )المصاريف( التشغيلية األخر
   

3,207 )5,286( 8,493 7,640 2,392 5,248 صافي الفائض
- 7,644 )7,644( - 4,723 )4,723( الفائض/ )العجز( العائد إلى عمليات المساهمين
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3,207 2,358 849 7,640 7,115 525 الفائض  صافي الدخل / )الخسارة( للسنة بعد نقل 
التشغيلي / )العجز( للتأمين إلى المساهمين

)5,764( )5,764( - )5,396( )5,396( - الزكاة للسنة  مصروف 
)2,557( )3,406( 849 2,244 1,719 525 الزكاة صافي بعد 
)0.13( )0.17( 0.04 0.12 0.09 0.03 الربح األساسي لكل سهم

   قائمة الدخل الشامل
2018م 2019م

ي ألف ريال سعود ي ألف ريال سعود

اإلجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين اإلجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين

)2,557( )3,406( 849 2,244 1,719 525 صافي الدخل/ )الخسارة( للسنة بعد تحويل الفائض/
)العجز(

الدخل /)الخسارة( الشامل اآلخر :

)360( - )360( )471( - )471( الخسائر االكتوارية من إلتزامات المنافع المحددة

التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في  البنود 
السنوات الالحقة

6,189 6,189 - - - - الهبوط في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

)2,709( )2,709( 4,732 4,732 - القيمة العادلة التغير في  صافي 

563 74 489 6,505 6,451 54 إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة
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2018م 2019م
ي ألف ريال سعود ي ألف ريال سعود

اإلجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين اإلجمالي
عمليات 

المساهمين
عمليات 

التأمين
النقدية من األنشطة التشغيلية  التدفقات 

3,207 2,358 849 7,640 2,392 5,248 إجمالي الدخل للسنة
النقدية: التعديالت للبنود غير 

1,867 - 1,867 2,226 - 2,226 استهالك ممتلكات ومعدات
707 - 707 914 - 914 إطفاء أصول غير ملموسة

)2,137( )2,137( - )2,335( )2,335( - صافي مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
7,499 - 7,499 )227( - )227( مخصص/ )عكس( من ديون مشكوك في تحصيلها
6,189 6,189 - - - - هبوط في االستثمارات المتاحة للبيع
1,719 - 1,719 2,268 - 2,268 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
)14,552( - )14,552( 6,065 - 6,065 ي تأمين مدينة ذمم أقساط تأمين ومعيد

6,738 - 6,738 1,415 - 1,415 التأمين غير المكتسبة التأمين من أقساط  ى  حصة معيد
5,031 - 5,031 825 - 825 التأمين من المطالبات تحت التسوية ى  حصة معيد
595 - 595 )593( - )593( التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها حصة 

3,286 - 3,286 )2,107( - )2,107( تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
)144( - )144( 631 - 631 مستحق من أطراف ذات عالقة
4,108 )1,075( 5,183 )15,832( 2,391 )18,223( ى مصروفات مدفوعة مقدمَا وذمم مدينة أخر
6,224 - 6,224 )7,235( - )7,235( الوثائق دائنة مطالبات حملة 

)12,226( - )12,226( 4,965 - 4,965 ي تأمين دائنة  أرصدة معيد
446 - 446 73 - 73 دخل من عموالت غير مكتسبة

12,253 - 12,253 2,353 - 2,353  أقساط تأمين غير مكتسبة
4,994 - 4,994 )8,395( - )8,395( مطالبات تحت التسوية
5,086 - 5,086 6,118 - 6,118 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
3,756 - 3,756 208 - 208 ى    إحتياطيات فنية أخر

)3,396( 32 )3,428( )6,956( )84( )6,872( ى مستحقات وأرصدة دائنة أخر
- - - 7,122 - 7,122 التزامات االيجار  الزيادة في 

- - - )7,227( - )7,227( التغير في أصول حق االستخدام
41,250 5,367 35,883 )8,104( 2,344 )10,448(
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)577( - )577( )517( - )517( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
)2,781( )2,781( - )2,029( )2,029( - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
37,892 2,586 35,306 )10,650( 315 )10,965( الناتج من األنشطة التشغيلية النقد  صافى 

النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات 
)3,769( - )3,769( )379( - )379( إضافات ممتلكات ومعدات
)1,406( - )1,406( )1,358( - )1,358( إضافات أصول غير ملموسة

2 - 2 - - - متحصالت بيع ممتلكات و معدات
)19,738( )19,738( - )10,218( )10,218( - شراء استثمارات متاحه للبيع

5,155 5,155 - 23,933 23,933 متحصالت من استثمارات متاحة للبيع
185,000 37,751 147,249 بيع ودائع قصيرة األجل

)187,239( )48,983( )138,256( )7,344( - )7,344( شراء ودائع قصيرة األجل 
- - - )10,000( - )10,000( شراء ودائع نظامية

)21,995( )25,185( 3,820 )5,366( 13,715 )19,081( صافى النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
15,897 )23,229( 39,126 )16,016( 14,030 )30,046( النقد وما في حكمه التغير في  صافي 
77,598 33,315 44,283 93,495 10,086 83,409 النقد وما في حكمه في بداية السنة
93,495 10,086 83,409 77,479 24,116 53,363 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:
)2,709( )2,709( - 4,732 4,732 - القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع التغير في 

)360( - )360( )471( - )471( الخسائر اإلكتوارية من إلتزامات المنافع المحددة

28. أرقام المقارنة
الحالية. أرقام سنة المقارنة بما يتماشى مع تبويب السنة  أعيد تبويب بعض 

29. أحداث الحقة 

أ( التغير في هيكلة رأس المال 

في نهاية العام, اعتمد مجلس اإلدارة التغير في هيكلة رأس المال, لمزيد من التفاصيل مراجعة إيضاح 21.

ب(  تفشي فيروس كورونا
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التجارية  تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد )Covid-19( في أوائل عام 2020 وانتشر في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية وخارجها مما تسسبب في اضطرابات في األعمال 
التأمين المتعلقة بشكل رئيسي بقطاع األعمال الطبية في تلك المناطق . تعتبر الشركة هذا االنتشار أحداث غير معدلة في قائمة  ي وزيادة في مطالبات  والنشاط االقتصاد

الناحية العملية من الممكن عمل تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا االنتشار على الشركة.  أنه من  المالي. نظرًا ألن الموقف غير مستقر ويتسم بالتطور السريع, فإننا ال نعتبر  المركز 
النهائية المستقبلية في عام 2020.   النظر في تأثير هذا االنتشار على مخصص المطالبات المتكبدة وغير ملبغ عنها في تقديرات الشركة لمطلوبات  سيتم 

30. إعتماد القوائم المالية 
المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 17 مارس 2020م الموافق 22 رجب 1441هـ القوائم  إعتمدت هذه 




