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األكاديمية العربية في الدنمارك                 
كلية اإلدارة واالقتصاد  

قسم المحاسبة  

المعايير المحاسبية الدولية 
International Accounting Standards

ه ار طالب الدكتو أعداد
حسين عبد الجليل آل غزوي

أشراف 
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هذا البحث كأحد متطلبات دراسة دكتوراه فلسفة المحاسبة قدم
م ٢٠١١
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:مقدمةال
قطاع األعمـال ختدمقدم جملس املعايري احملاسبية الدولية جمموعة كبرية من املعايري احملاسبية اليت 

معيـــارًا ) ٤١(تتكـــون مـــن الـــيتوذلـــك مـــن خـــالل حزمـــة مـــن املعـــايري احملاســـبية العـــام واخلـــاص
جلة الكثري من املشـاكل احملاسـبية، حيـث تتميـز هـذه املعـايري ذات أمهية كبرية ملعاهي حماسبيًا، و 

. تطبيقالفهم وقابلية ومرونة السهولة مبميزتني مها 
وهـو تطبيــق مهـملـس معـايري احملاسـبة الدوليـة لتحقيـق هـدفالرئيسـي دف حيـث يتجلـى اهلـ

.هذه املعايري يف خمتلف بقاع العامل
التحليــل و ســوف نتطــرق إىل جمموعــة مــن املعــايري احملاســبية الدوليــة بالدراســة وعلــى ضــوء ذلــك 

١وذلــك مــن مصــدر املعــايري احملاســبة الدوليــة والتفســريات كمــا هــو مصــادق عليهــا يف املعمــق
: ثالثة معايري حماسبية هيسنتناولم، ترمجة جمموعة طالل أبو غزالة، حيث ٢٠٠٨يناير 

اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة ) ٢٤(رقم املعيار احملاسيب الدويل ·
التقرير املايل يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفع) ٢٩( املعيار احملاسيب الدويل رقم ·
. العقارات االستثمارية ) ٤٠( املعيار احملاسيب الدويل رقم ·

موعـــة مـــن شـــركات املســـامهة البأمثلـــة املعـــايري بعـــض تلـــككمـــا ســـيتم حبـــث  عامـــة يف عمليـــة 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية للوقـــوف علـــى مـــدى مالئمـــة تلـــك املعـــايري علـــى شـــركات املســـامهة 

اململكـة العربيـة السـعودية ملنظمـة انضـمامبعـد وخاصـة ملا لتلـك املعـايري مـن أمهيـة بالغـة ، العامة
.التجارة العاملية

الغ األمهيـة يف مـدى قـدرة عليه يرى الباحث أن التطرق هلذه الشركات بالدراسـة والتحليـل لـه بـ
تلـــك الشــــركات علــــى اإلفصــــاح الكـــاف عــــن املعلومــــات املاليــــة والـــيت تتميــــز خباصــــية املالئمــــة 
واملوثوقيـة والتوقيـت املناسـب لتلــك املعلومـات والـيت تلقـى أمهيــة بالغـة لـدى املنظمـات واهليئــات 

. واملؤسسات االستشارية احمللية والدولية
ركات حباجة إىل عمليات متويل من بنوك داخلية وخارجيـة، وال أخرى فإن تلك الشجهة ومن

جيـــد يصـــدر مـــن إحــــدى ائتمـــاينميكـــن أن حتصـــل علـــى متويـــل إال إذا كانـــت ذات تصـــنيف 
. واليت تعتمد يف تصنيفها على جودة املعلومات يف القوائم املاليةشركات التصنيف العاملي
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وهـــي  األمثلـــة و بالدراســـة والتحليـــل الهـــســـنتطرقومـــن ناحيـــة ثانيـــة هنـــاك ثالثـــة مواضـــيع 
:  كالتالي 

:ةاألدوات المالي
موعـة كبـرية مـن  األدواتتناولت املعايري احملاسبة الدولية جمموعة كبرية من املعاجلات احملاسـبية 

وسيتضـح لنـا أثـر تلـك األدوات املاليـة علـى نشـاط ) أدوات دين أو أدوات ملكية (املالية سواًء 
األمثلـــة الــــيت توضـــح تلــــكوبعـــد ذلــــك ســـنتطرق لــــبعضاملعلومـــات احملاســــبيةالشـــركات وعلــــى 

. األدوات وأثرها على القوائم املالية
: التقارير المالية المؤقتة

مـن صـايف ربـح أو خسـارة موقف الشـركة املـايل توضح اليت و وهي عبارة عن التقارير الربع سنوية 
اليت قد تؤثر على وضع الشركة، كما تتميز هـذه واإلفصاح عن أهم املعلومات املالية والتشغيلية

ــا مــن قبــل الــرأيوإبــداءصــل إىل مســتوى املراجعــة تة أي ملمدققــغــري القــوائم املاليــة املؤقتــة بأ
بنشر التقارير املاليـة إلزامياحملاسب القانوين ولكن تقوم الشركات وخاصة املسامهة منها بشكل 

. املؤقتة
:عقود التأمين 

وخاصــــة يف هامــــة اعتبـــاراتاحملاســـبية املعاصــــرة ملـــا هلــــا مــــن أدبيــــاتد التـــأمني أحــــد تعتـــرب عقــــو 
مـــن ةخمتلفـــأنـــواع وفقـــاً ملـــا هـــو متفـــق عليـــه يف العقـــد ممـــا قـــد خيلـــقعمليـــات املعاجلـــة احملاســـبية 

املتمــة للقــوائم اإليضــاحاتاملعاجلــات احملاســبية والــذي جيــب علــى الشــركة توضــيحه ضــمن بنــود 
اإلضـــافة إىل بعـــض عقـــود التـــأمني والـــيت تســـمى عقـــود التـــأمني التكـــافلي والـــيت مل هـــذا ب،املاليـــة

عقـــود التـــأمني إال أن التـــأمني التكـــافلي يعتـــرب أحـــد نتـــاج ) ٤(يتطـــرق هلـــا املعيـــار احملاســـيب رقـــم 
اإلســـالميةاحملاســـبة اإلســـالمية أن صـــح التعبـــري ممـــا قـــد جيعلنـــا نعـــود إىل بعـــض املعـــايري احملاســـبة 

. ض تلك العقودملعاجلة بع
: لجانب العمليا

لكـة العربيـة السـعودية وتطبيـق تلـك سوف نقوم باختيار عينة من شركات املسامهة العامة يف املم
املعايري باستخدام التحليل املايل للقوائم املاليـة وعمـل بعـض املقارنـات لتوضـيح أثـر تلـك املعـايري 

. على القوائم املالية
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المحتويات
رقم املوضوع

المعايير المحاسبية الدولية  
٢املقدمة 

األولالفصل 
المعايير المحاسبية الدولية  

٦اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة ) ٢٤(معيار المعيار المحاسبي الدولي رقم أوًال 
٦األطراف ذات العالقة 

٧هدف املعيار 
٧أمهية املعيار 

٨أهم االعتبارات يف املعيار
١٠اجلانب العملي 

١٧ذات التضخم المرتفع تالتقرير المالي في االقتصاديا) ٢٩(المعيار المحاسبي رقم ثانيًا 

١٧االقتصاديات ذات التضخم املرتفع 
١٩هدف املعيار 
١٩أمهية املعيار 

٢١أهم االعتبارات يف املعيار 

٢٣ستثمارات العقارية اال) ٤٠(المعيار المحاسبي رقم ثالثًا 
٢٣املقدمة 

٢٤القياس حسب املنهج الذي يقتضيه املعيار 
٢٥االستثمارات العقارية 

٢٦هدف املعيار 
٢٦االعرتاف 

٢٧منوذج القيمة العادلة 
٢٨منوذج التكلفة 

٢٩اإلفصاح 
٣٠يف املعيار تأهم االعتبارا
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لثانيالفصل ا
التطبيقيةالحاالت 

٣٢األدوات المالية أوال 
٣٢تعريف األداة املالية 
٣٢مبدأ األدوات املالية 

٣٣أهيمة األدوات املالية 

٣٣أنواع األدوات املالية 
٣٤حماسبة التحوط 

٣٥مثال عملي 

٣٧التقارير المالية المرحلية ثانيًا 

٣٧تعريف التقارير املالية املرحلية
٣٧حمتوى التقرير املايل املرحلي 

٣٩اإلفصاح عن املتثال للمعايري الدولية ألعداد التقارير املالية 
٤٠اجلانب العملي 

٤٩عقود التأمين ثالثًا 
٤٩التعريف 

٤٩هدف املعيار 
٥٠أهم االعتبارات 

٥٠اإلفصاح 
٥٢اجلانب العملي 

٦١المصادر 
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لفصل األولا
ة الدولية  المعايير المحاسب

اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة ) ٢٤(المعيار المحاسبي الدولي رقم : أوًال 

: مقدمة 
يعد معيار اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة أحد أهم املعايري اليت تلقى اهتمامًا من 

تلك املعامالت على القوائم املالية قبل احملللني املاليني وذلك للوقوف على حجم تأثري 
املايل اليت يتم استخداماها من قبل احملللني ملعرفة التحليل أدوات ها بأحد والتعرف على تأثري 

.تأثريها على هيكل الشركة املايل واالستثماري

مجيع عن اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة وعلى ضوء ذلك فقد يتطلب أن يتم 
عدم وجود أرصدة أومهية النسبية مع ذوي العالقة بغض النظر عن وجود العمليات ذات األ

اية السنة املالية وأن يشمل اإلفصاح يف األقل ما يلي : هلذه العمليات يف 
ذوي العالقة.١
طبيعة العالقة .٢
.العالقة خالل الفرتة املاليةوع العالقة أو العمليات اليت متت بني املنشأة وذوي ن.٣
.لعالقة خالل الفرتة املاليةأو العمليات اليت متت بني املنشأة وذوي اقيمة العملية .٤
.اية الفرتة املاليةأرصدة ذوي العالقة يف .٥

:األطراف ذات العالقة 
إذا كان ذو العالقة ميلكون سواء "لقد مت تعريف ذو العالقة باملنشأة كما جاء يف املعيار 

ملنشأة أو تسيطر املنشأة عليه أو يقعان حتت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة سيطرة على ا
، وإذا كان لذوي العالقة مصلحة يف املنشأة متنحه تأثرياً )القابضة والتابعة ( سيطرة مشرتكة 

هامًا أو ميارس سيطرة على املنشأة، كما أن ذوي العالقة عبارة عن شركة زميلة أو عبارة عن 
ن يكون ذو العالقة واحداً من موظفي اإلدارة مشروع مشرتك تكون املنشأة مشاركة فيه، أو أ

ا األم، أو يكون عضوًا قريباً يف عائلة،  املعايري احملاسبة الدولية ( الرئيسية يف املنشأة أو شركا
 ،١٣٩٥: ٢٠٠٨.(
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الشخص الطبيعي "مت تعريف ذوي العالقة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني بأنه وقد 
شرة أو غري مباشرة لعدد من األسهم ذات األمهية النسبية من أسهم الشركة املالك بطريقة مبا

ذات حق يف التصويت وكذلك أقارب الشخص الطبيعي إىل الدرجة الرابعة بدخول الغاية، 
املنشأة اليت متلك نسبة من السهم ذات احلق يف التصويت متكنها من التأثري على "أو 

ا بطريقة مباشرة أو غري مبا أعضاء جملس اإلدارة ومديرو "أو" شرة عرب وسيط أو أكثرعمليا
املراكز الرئيسة مثل املدريني التنفيذيني يف املنشأة أو يف املنشأة القابضة وأقارب هؤالء 

املنشأة اليت ميلك فيها أي شخص من "أو " األشخاص إىل الدرجة الرابعة بدخول الغاية
ألشخاص إىل الدرجة الرابعة بدخول الغاية األشخاص املذكورين أعاله أو أقارب هؤالء ا

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة نسبة ذات أمهية نسبية يف أسهم املنشأة وله املقدرة على التأثري 
)١٠١٢: ٢٠٠٧ملعايري احملاسبة السعودية،ا( " على قرارات الشركة والسعي لتحقيق مصلحته

: المعيار هدف
ن أن حتتوي البيانات املالية للمنشأة على اإلفصاحات أن اهلدف من هذا املعيار هو ضما"

الالزمة جلذب االنتباه حنو إمكانية أن يكون مركزها املايل وأرباحها أو خسائرها قد تأثرت 
املعايري "( بوجود األطراف ذات العالقة باملعامالت واألرصدة املعلقة لدى هذه اجلهات

: هذه اهلدف يتضح التايل ، ومن خالل )١٣٩٤: ٢٠٠٨ة الدولية ، احملاسب
اية السنة املالية على البيانات املالية جلميع · جيب أن حتتوي القوائم املالية املنشورة يف 

. املعامالت مع ذوي العالقة
أن اإلفصاح عن حجم املعامالت يساعد على قراءة تأثري تلك املعامالت على وضع ·

ا ذوي العال قة من امتيازات معينة وأن مل تقوم الشركة الشركة املايل وخاصة ملا يتمتع 
باإلفصاح عن ذلك ولكن الواقع العملي يشري إىل أن أكثر املعامالت مع ذوي 

.العالقة ذات امتيازات وخصائص معينة

: أهمية المعيار 
اليت أثريت من واالنتقاداتقد مت تنفيذ املشروع يف ضوء التساؤالت " لقد أشار املعيار بأنه 

نظمي أسواق األوراق املالية واحملاسبني املهنيني وغريهم من اجلهات املهتمة فيما يتعلق قبل م
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( باملعايري  ، وعلى ضوء ذلك فقد مت تعديل )١٣٩٢: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، " 
مت أعادة صياغته ويف ابريل من عام ١٩٩٤م، ففي عام ١٩٨٤املعيار من صدوره عام 

احملاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة املعايري والتفسريات م قرر جملس معايري٢٠٠١
لس معاير احملاسبة الدويل رقم ٢٠٠٣، ويف ديسمرب الصادرة بعد تعديله ) ٢٤(م أصدر ا

: ٢٠٠٨ة الدولية ، املعايري احملاسب( ذات العالقة واخلاص باإلفصاحات عن األطراف
١٣٨٩ .(

كثرية مبا اعتباراتالت اليت مت إضافتها يف هذا املعيار وهلا عليه فإن هناك الكثري من التعدي
لوضع الشركة املايل بشكل واضح وعدم مالتقيييتعلق باإلفصاح وخاصة مبا يتعلق بعملية 

. التضليل يف القوائم املالية واإلفصاح عن تأثري تلك املعامالت على وضع الشركة 

: ارات في المعيار بتاالعأهم 
: ري من االعتبارات اليت تأثر على املعيار ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي هناك الكث
اإلفصاحات ذات العالقة بني األطراف مت إلغاء املناقشات حول تسعري املعامالت و·

ذات العالقة ألن املعيار ال ينطبق على قياس معامالت األطراف ذات العالقة 
، رغم أن تسعري املعامالت تعترب من )١٣٩٢: ٢٠٠٨ة الدولية ، حملاسباملعايري ا(

أهم نقاط اإلفصاح فإن املعيار قام بإلغاء مجيع النقاشات اليت تدور حول عملية 
التسعري واإلفصاح عنها، حيث تناولت بعض املناقشات حتديد نسبة معينة من قيمة 

وفق تسعري املعامالت والبعض األخر تناول التسعري بذكر بأن املعامالت تتم 
ا ضمن أنظمة ولوائح  العمليات التجارية املتعارف عليها ويف حدود املسموح 

. الشركة
تتضمن اإلفصاحات ، مبالغ املعامالت واألرصدة املعلقة فيما يتعلق باألطراف ذات ·

العالقة ومل يعد اإلفصاح عن نسب من املعامالت واألرصدة املعلقة أمرًا كافيًا، 
الدفع إىل أو مستحقة القبض من األطراف ذات العالقة يف وتصنيف املبالغ مستحقة 
).٢٠٠٨:١٣٩٣ة الدولية، املعايري احملاسب( ذات العالقة فئات خمتلفة من األطراف

أن املعامالت بني األطراف ذوي العالقة يكون هلا تأثري على الربح أو اخلسارة ·
عمليات ال تتعلق والوضع املايل للمنشأة، ومن املمكن أن ال تدخل املنشأة ب



9

باألطراف أصحاب العالقة مثال ذلك قد تقوم شركة ببيع جزء كبري من إنتاجها إىل 
ا قد ال جتد عميل بديل إذا مل تشرتي الشركة األم هذه  الشركة األم بالتكلفة أل
املنتجات، أيضًا ال تتم املعامالت بني األطراف ذات العالقة بنفس املبالغ كما لو 

، )١٣٩٤: ٢٠٠٨احملاسبة الدولية، املعايري( اف غري ذات عالقة متت بني األطر 
وهذا هو ما جيب اإلفصاح عنه يف القوائم املالية بأن تلك املعامالت قد متت بني 

املعيار، يف إليه مت اإلشارة ذوي العالقة بسعر التكلفة كما هو واضح من املثال الذي 
أي معاملة قد متت بسعر التكلفة، أال أنه يف الواقع العملي ال يتم اإلفصاح عن

وعلى سبيل املثال عند الرجوع إىل مجيع املعامالت مع ذوي العالقة يف شركات 
م مل تقوم أي شركة بتوضيح ٢٠٠٩املسامهة العامة يف اململكة العربية السعودية لعام 

أن تلك املعامالت متت بسعر التكلفة وإمنا تقوم باإلفصاح عن أن تلك العمليات 
ت حسب املعامالت التجارية املتعارف عليها يف الشركة وبدون ذكر أي امتيازات مت

. لذوي العالقة
ذات العالقة تفصح املنشأة عن طبيعة عالقة الطرف ذي إذا كانت هناك معامالت ·

العالقة واملعامالت اخلاصة باملعامالت واألرصدة املعلقة الالزمة هلم تأثري احملتمل 
، على )١٣٩٧: ٢٠٠٨احملاسبة الدولية، املعايري.( نات املاليةللعالقة على البيا

املنشاة توضيح أثر املعامالت على القوائم املالية يف حال أثرت تلك املعامالت على 
املعلومات املالية وخاصة يف حال أن تلك املعامالت هلا تأثري واضح على مستوى 

ة بزيادة عمليات البيع لذوي رباح يف الشركة، وعلى سبيل املثال لو قامت شركاأل
العالقة يف الربع األول من السنة املالية بكميات كبرية جدًا لزيادة معدل األرباح 
فيجب توضيح أثر تلك املعامالت يف القوائم املالية ولكن يف الواقع العملي ال تقوم 

. تلك الشركات بتوضيح ذلك ولكن يتم اكتشاف ذلك من قبل احملللني املاليني
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جانب العمليال
اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة) ٢٤(المعيار المحاسبي الدولي رقم 

١القوائم املالية لشركة سبيماكو الدوائيةولتوضيح املعيار سوف نقوم بعرض

:م وهي كالتايل ٢٠١٠وذلك للعام ) سعودية عامة مسامهةشركة ( 

٢٠١٠
سعوديلایر

٢٠٠٩
سعوديلایر

األصول
:المتداولةاألصول

٣٤٧.١٧٥.٢٣٥١٠٦.٦٢١.٥٧٣نقديةوشبهنقدية
٥٤٣.٦١١.٦٧١٤٧٣.٦١٢.٥١٥)بالصايف(جتاريوندينونم

١٤.٦٠٣.٠٤٤١٨.٧٠٦.٨٦٣عالقةذاتطرافمنمستحقةمبالغ
٢٠٠.٠٥٨.٦٢٢١٩٥.١٧٧.٦٧٠)بالصايف(املخزون

٣٧.٧٠٦.٨٠٢٣٠.٢٦٨.٨٦١رونآخومدينونمقدمامدفوعةمصاريف
١.١٤٣.١٥٥.٣٧٤٨٢٤.٣٨٧.٤٨٢المتداولةاألصولمجموع

١٥.٠١٣.٦٩٨١٠.٨٤٧.٢٥٨األجلطويلة–جتاريوننمدينو 
٢.٠٥٣.٠٩٦.٥٦٠١.٦٣٥.٧٦٦.٨٠٧للبيعاملتاحةاملاليةاألوراقيفاالستثمارات

١٤.٨٥٤.٦٦٦١٠.٢٧١.٠٩٨زميلةشركةيفاالستثمار
٢٠٣.٩٢١.٦٣٨٢٠٦.٤٦٢.٠٠٨الثابتةاألصول
٢٥.٦١٨.٧٥١٣٤.٧٥١.٠٦٩امللموسةغرياألصول

٣.٤٥٥.٦٦٠.٦٨٧٢.٧٢٢.٤٨٥.٧٢٢األصولإجمالي

الملكيةوحقوقالخصوم

:ةالمتداولالخصوم
٦٠.٠٠٠.٠٠٠باملراحبةمتويل

٢١٩.٩٦٢.٤٥٤٢٠٩.٦٠٣.٦٧١الدفعمستحقةمصاريفدائنون
٥.٤٢٣.٤٧١٦.٥٤٠.٢١٥عالقةذاتأطرافإىلمستحقةمبالغ

http://www.argaam.com/Portal/Company/CompanyFinancialResult.aspx?marketId=3&year=2008١

نوات من خالل ھذا الرابط یمكن الرجوع إلى القوائم المالیة للشركة خالل الخمسة س
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١٨.٧٢٦.٣٦٤١٦.٦٦١.٨٨٩دخلوضريبةزكاة
١٢٦.٩٧٣.٨٩٣١٢٢.٩٩٥.٧٩٠للمسامهنيمستحقةمبالغ

٣٧١.٠٨٦.١٨٢٤١٥.٨٠١.٥٦٥المتداولةالخصوممجموع
١٢٧.٩١٦.٧٢١١١١.٦٢٥.٤٠٨للموظفنياخلدمةايةمكافأة

٤٩٩.٠٠٢.٩٠٣٥٢٧.٤٢٦.٩٧٣الخصوممجموع

المساهمينحقوق
٧٨٤.٣٧٥.٠٠٠٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠املالرأس
٤١٠.٦٢٥.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠نظامييطاحتيا

٧٩.٦٥١.٢٥٣٧٠.٨٢٥.٠٠٣اتفاقياحتياطي
٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠عاماحتياطي

٢٦٨.٧٦١.٧٩٤٢٣٠.٣٤٢.٩٣٣مبقاةأرباح
تقوميأعادةعنناجتةحمققةغريمكاسب

للبيعاملتاحةاملاليةاألوراقيفاالستثمارات
١.١٧٤.١٨٨.٢٦٨٧٥٦.٨٥٨.٥١٥

٢.٩٣٧.٦٠١.٣١٥٢.١٧٨.٠٢٦.٤٥١املسامهنيحقوق
١٩.٠٥٦.٤٦٩١٧.٠٣٢.٢٩٨األقليةحقوق

٢.٩٥٦.٦٥٧.٧٨٤٢.١٩٥.٠٥٨.٧٤٩المساهمينحقوقمجموع

٣.٤٥٥.٦٦٠.٦٨٧٢.٧٢٢.٤٨٥.٧٢٢الخصومإجمالي

ليس"وهياإلدارةجملستقريريفالعالقةذوياألطرافمعالعقودبعضعناإلفصاحمتولقد
أواملـايلاملديرأوالتنفيذيالرئيسأواإلدارةجملسبأعضاءعالقةذويأطرافمععقودهناك
سبيماكوةكلشر بالكاملاململوكة(الشركاتإحدىترتبطبينما،معالقةذيشخصألي

اإلدارةجملــسعضـومـعمتفـرغغـرياستشـاريدقــبعالصـحيةللرعايـةآراكشـركةوهـي)الدوائيـة
٢"الدخيلاهللاعبدبنصاحلاألستاذ

٣٠السوق المالیة السعودیة ، ص ةبھیئالمنشورة على موقع تداول الخاص اإلدارةیمكن الرجوع الى تقریر المجلس ٢
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:كالتاليالعالقةلذويالماليةالقوائمفياإليضاحات
٣العالقةذاتاجلهاتمعاملعامالت

:األيتمنالعالقةذاتاجلهاتمعاألرصدةنو كتت
سعوديلایر٢٠٠٩سعوديلایر٢٠١٠العالقةنوع- أ

عالقةذاتجهاتمنالمستحقةالمبالغ
٣.٥٥٧.٥٥٢٤.١١٥.٨٩٨منتسبةجهةالطبيةواملستلزماتالصحيةللرعايةالعربيةالشركة

٥١.٢٩٧٥.٩٣٦.٩٩٧زميلةشركةائيةالدو للصناعاتاألوسطالشرقكادةركش
١٠.٩٠٨.٣٢٢٨.٦٢١.٧٦٧منتسبةجهةاجلزائر–طاسيليالصيدالنيةالعربيةالشركة

٨٥.٨٦٣٣٢.٢٠١منتسبةجهةالعربيةكالرككيمربيلالعليانةركش
١٤.٦٠٣.٠٤٤١٨.٧٠٦.٨٦٣اإلمجايل

سعوديلایر٢٠٠٩سعوديلایر٢٠١٠العالقةنوع- ب
عالقةذاتجهاتإلىالمستحقةالمبالغ
٥.٤٢٣.٤٧١٦.٥٤٠.٢١٥منتسبةجهةأمريكا–كوربويشنكالرككيمربيل

٥.٤٢٣.٤٧١٦.٥٤٠.٢١٥اإلجمالي

يوجـــد معـــامالت للشـــركة مـــع جهـــات ذات عالقـــة وذلـــك خـــالل دورة أعماهلـــا العاديـــة وهـــي  
: كاآليت 

سعوديلایر٢٠٠٩سعوديلایر٢٠١٠-ج
٢٩.٢٨٢.٨١٠٢٨٧.٣٨١.٥٢١مبيعات

١٦٠٠١٦.٤٤٩١٥.٠٣٨.٢٥٥وخدماتموادشراء
١٠.٩٠٨.٣٣٢١٤.٥٥٨.٧٦٤متويل

٣.٠٢٣.٢٨١٢.٩٣٣.٤٨٧امتيازحقوق

. م والمنشورة على موقع تداول٢٠١٠ضمن القوائم المالیة للشركة للعام ١١. ص٣
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: فصاحات في تقارير مجلس اإلدارة لذوي العالقة أهم اإل
٢٠٠٦تقرير مجلس اإلدارة لعام 

مـع أطــراف ذوي عالقــة بأعضـاء جملــس اإلدارة أو الــرئيس التنفيــذي أو مل تكـن هنــاك عقــود " 
م ٤" املدير املايل أو ألي شخص ذو عالقة 

م ٢٠٠٧لعام ةاإلدار تقرير مجلس 
مل تكـن هنــاك عقــود مـع أطــراف ذوي عالقــة بأعضـاء جملــس اإلدارة أو الــرئيس التنفيــذي أو " 

م ٥" املدير املايل أو ألي شخص ذو عالقة 

م٢٠٠٨رير مجلس اإلدارة لعام تق
مل تكـن هنــاك عقــود مـع أطــراف ذوي عالقــة بأعضـاء جملــس اإلدارة أو الــرئيس التنفيــذي أو " 

ــــم، بينمــــا تــــرتبط أحــــدى الشــــركات التابعــــة بعقــــد  املــــدير املــــايل أو ألي شــــخص ذو عالقــــة 
٦" استشارات مع رئيس جلنة املراجعة للشركة 

م٢٠٠٩تقرير مجلس اإلدارة لعام 
مل تكـن هنــاك عقــود مـع أطــراف ذوي عالقــة بأعضـاء جملــس اإلدارة أو الــرئيس التنفيــذي أو " 

ــــم، بينمــــا تــــرتبط أحــــدى الشــــركات التابعــــة بعقــــد  املــــدير املــــايل أو ألي شــــخص ذو عالقــــة 
٧" استشارات مع رئيس جلنة املراجعة للشركة 

: م٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة لعام 
طــراف ذوي عالقــة بأعضـاء جملــس اإلدارة أو الــرئيس التنفيــذي أو مل تكـن هنــاك عقــود مـع أ" 

ــم، بينمــا تــرتبط أحــدى الشــركات اململوكــة بالكامــل  املــدير املــايل أو ألي شــخص ذو عالقــة 
وهــي شــركة آراك للرعايــة الصــحية بعقــد استشــاري غــري متفــرغ مــع ) لشــركة ســبيماكو الدوائيــة 

٨" هللا الدخيل عضو جملس اإلدارة األستاذ صاحل بن عبد ا

١٢ص : ٢٠٠٦تقریر مجلس اإلدارة السنوي العشرون للعام ٤
٢١ص : ٢٠٠٧تقریر مجلس اإلدارة السنوي الحادي والعشرون للعام ٥
٣٠ص : م ٢٠٠٨شركة الدوائیة السنوي الثاني والعشرون للعام ةإدارتقریر مجلس ٦
٣٢ص : م ٢٠٠٩التقریر السنوي الثالث والعشرون لمجلس إدارة سبیماكو الدوائیة لعام ٧
٣٠ص : م ٢٠١٠ن لمجلس إدارة سبیماكو الدوائیة لعام التقریر السنوي الرابع والعشرو٨
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: التحليل 
: م ٢٠٠٥عام 

لــــس اإلدارة إي معلومــــات عــــن املعــــامالت مــــع ذوي العالقــــة ر مل تقــــدم الشــــركة يف تقاري هــــا 
. بالرغم من وجود معامالت مع ذوي العالقة

: م٢٠٠٧م إلى عام ٢٠٠٦من عام 
مل تكـن " صـاح هـو مت اإلفصاح عن معامالت ذوي العالقة يف تقريـر جملـس اإلدارة وكـان اإلف

هناك عقود مع أطراف ذوي عالقة بأعضاء جملس اإلدارة أو الـرئيس التنفيـذي أو املـدير املـايل 
م  " أو ألي شخص ذو عالقة 

: م ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠٠٨في عام 
مت اإلفصـــاح عـــن املعـــامالت ولكـــن مت إضـــافة أحـــد العقـــود مـــع رئـــيس جلنـــة املراجعـــة حيـــث مت 

هناك عقود مـع أطـراف ذوي عالقـة بأعضـاء جملـس اإلدارة أو الـرئيس مل تكن " اإلفصاح عن 
م، بينمـا تـرتبط أحـدى الشـركات التابعـة  التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذو عالقة 

عــن إفصــاحيف حــني مل يقــدم الشــركة أي " بعقــد استشــارات مــع رئــيس جلنــة املراجعــة للشــركة 
ئيس جلنة املراجعة وهذا يثـري الكثـري مـن التسـاؤالت عـن طبيعة ونوع االستشارات املقدمة من ر 

. طبيعة هذه االستشارات
م  ٢٠١٠عام 

مت اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة وخاصة يف اخلانة املتعلقة حبوكمة الشركة عـن طبيعـة العالقـة 
مل تكــن هنــاك عقـود مــع أطــراف ذوي عالقــة بأعضــاء جملــس اإلدارة "حيـث مت اإلفصــاح عــن

ــــم، بينمــــا تــــرتبط أحــــدى أو الــــ رئيس التنفيــــذي أو املــــدير املــــايل أو ألي شــــخص ذو عالقــــة 
وهـي شـركة آراك للرعايـة الصـحية بعقـد ) الشركات اململوكة بالكامل لشـركة سـبيماكو الدوائيـة 

هـــذا " استشـــاري غـــري متفـــرغ مـــع عضـــو جملـــس اإلدارة األســـتاذ صـــاحل بـــن عبـــد اهللا الـــدخيل 
ذه الطريقة أح ا على الشـركات السـعودية حيـث اإلفصاح  د نتائج حوكمة الشركات وتطبيقا

ا تعزز من عملية الشـفافية واإلفصـاح للتوافـق مـع أنظمـة ولـوائح وزارة التجـارة أشارة الشركة  بأ
يــة وغريهــا مــن املعــايري وأن الشــركة تلتــزم بشــكل عــام بتطبيــق مــواد لوالصــناعة وهيئــة الســوق املا
. االواردةية ومت إقرار معظم األنظمة لن هيئة السوق املاالئحة احلوكمة الصادرة ع
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م ٢٠١٠إلى ٢٠٠٥مقارنة معامالت ذوي العالقة خالل الفترة من 

:وكما جاء يف القوائم املالية للشركة وهي كالتايل 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠البيان 

املبالغ املستحقة من 
أطراف ذات عالقة 

٨.٠٥٥.٠٠٥٧.٩٧٤.٧٣٩١٤.٠٧٠.٣٦٦٣.٦٥٥.٩٣٧١٨.٧٠٦.٨٦٣١٤.٦٠٣.٠٤٤

املبالغ املستحقة إىل 
أطراف ذات عالقة 

٣.٧٨٩.١٤٧٢.٧٤٥.٧٦٠٥.٨٧٤.٩٢٦٥.٧٠٥.٨٤١٦٠.٥٤٠.٢١٥٥.٤٢٣.٤٧١

: الرسم البياني يوضح التالي 

: الرسم البياين للمقارنة الثاين 
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: تحليل المقارنة 
ن واضــح يف حجــم املعــامالت مــع هنــاك تبــايبــأنمــن خــالل الرســوم البيانيــة أعــاله يتضــح لنــا 

العالقــــة وخاصــــة بالنســــبة إىل املبــــالغ املســــتحقة مــــن أطــــراف ذات عالقــــة حيــــث تشــــريذوي 
: البيانات إىل التايل 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠البيان 

املبالغ املستحقة من 
أطراف ذات عالقة 

٨.٠٥٥.٠٠٥٧.٩٧٤.٧٣٩١٤.٠٧٠.٣٦٦٣.٦٥٥.٩٣٧١٨.٧٠٦.٨٦٣١٤.٦٠٣.٠٤٤

بنسبة اخنفاض-نسبة التغيري 
مرة  ٠.٩٩

بنسبة ارتفاع
مرة ١.٧٦

اخنفاض بنسبة 
مرة ٣.٨٣

بنسبة ارتفاع
مرة ٥.١١

بنسبة اخنفاض
مرة ٠.٧٨

يف حجـم املبـالغ وارتفاعاخنفاضمما بني يتضح لنا من اجلدول أعاله أن هناك تباين كبري جدًا 
املعـامالت اخنفضـتاملستحقة من أطراف ذات عالقة حيث تضح لنا مـن خـالل اجلـدول أنـه 

يف حـني ارتفعـت املعـامالت % ١اخنفـاضبنسـبةم ٢٠٠٥م بالنسـبة إىل عـام ٢٠٠٦من عام 
مرة عن ١.٧٦تعادل ارتفاعم بنسبة ٢٠٠٦م مقارنة بالعام ٢٠٠٧بنسبة كبرية جداً من عام 
إىل) ٧٩٧٤٧٣٩(املعــــامالت مــــن مبلــــغ ارتفعــــتم حيــــث ٢٠٠٦مــــا كانــــت عليــــه يف عــــام 

. أي ما يعدل الضعف تقريباً ) ١٤٠٧٠٣٦٦(
م نســــبة اخنفــــاض كبــــرية جــــداً حيــــث اخنفــــض املبلــــغ مــــن ٢٠٠٨يف عــــام اخنفضــــتيف حــــني 

. وهي نسبة كبرية جداً ) ٣٦٥٥٩٣٧( إىل ) ١٤٠٧٠٣٦٦(
ة املعــــامالت مـــن ذوي العالقـــة بالنســــبة للعـــام الــــذي قيمـــارتفعـــتقــــد فم ٢٠٠٩عـــام أمـــا يف 

. م٢٠٠٨أضعاف ما كانت عليه يف عام ) ٥(م٢٠٠٨السابق وهو عام 
مــن عــام إىل عــام مـــا بــني اخنفــاض وارتفـــاع يف واضـــح تبــاين النتيجــة ممــا ســبق هـــو أنــه يوجــب 

يـــد ممـــا يـــدل علـــى عـــدم وجـــود سياســـية واضـــح يف الشـــركة لتحدوهـــذا معـــامالت ذوي عالقـــة 
ـا مستوى املعامالت مع ذوي العالقة وخاصة يف املبـالغ املسـتحقة مـن أطـراف ذات عالقـة أل

تكون مطالبات للشركة مما يزيد عبئ الشركة من عـدم تـوفر السـيولة النقديـة وخاصـة إذا متيـزت 
دفـــع املســـتحقات املعــامالت مـــع ذوي العالقــة باســـتثناءات يف عمليــة التحصـــيل أو التــأخر يف 

. املالية
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)٢٩(المعيار المحاسبي الدولي رقم :ثانياً 
ذات التضخم المرتفعاالقتصادياتالتقرير المالي في 

: مقدمة 
يعد التضخم من أكثر املشاكل االقتصادية يف مجيع دول العامل حيث تتأثر كثري من الدول 

ية مبعدالت تضخم مرتفعة بشكل كبري جدًا بسبب بعض املتغريات االقتصادية والسياس
ا هو ، وكمالتضخمعلى حكومات تلك الدول يف معاجلة العبءواالجتماعية مما قد يزيد 

التضخم املستورد،( مثل التضخماالقتصادية بأن هناك أنواع من األدبياتمعلوم يف 
، ومبا أن القوائم املالية تتكون من )الركوديالتضخمالتضخم اجلامح، التضخم املكبوت، 

لنقدية وغري النقدية واليت تتأثر مبعدل التضخم مما قد يسبب تضليل يف جمموعة من البنود ا
قراءة القوائم املالية املقارنة وخاصة يف البالد اليت تتأثر مبعدالت تضخم عالية جدًا من سنة 

ذات االقتصادياتلتقرير املايل يف ) ٢٩(ويعد املعيار احملاسيب الدويل رقم إىل أخرى، 
حد من أهم املعايري احملاسبية اليت حتتاجها تلك الدول ذات وام التضخاملرتفعالتضخم

. التضخم اجلامح
:ذات التضخم المرتفعاالقتصاديات

جيعل من مقارنة املبالغ من مبعدلخسارة القوة الشرائية للمال " يعرف التضخم املفرط بأنه 
نفس الفرتة احملاسبية العمليات واألحداث األخرى اليت حدثت يف أوقات خمتلفة وأن كان يف 

). ٢٦٤٣: ٢٠٠٨ة الدولية ، املعايري احملاسب( "أمراً مضلًال 
االرتفاع املستمر يف األسعار األمر الذي يؤدي إىل " م بشكل عام بأنه خضكما يعرف الت

)١٥٩: ٢٠٠٨اجلعارات، " ( اخنفاض القوة الشرائية للنقود 
ضخم جامح بشكل كبري جداً ومن هذه الدول وقد عان كثري من الدول يف القرن العشرين لت

: على سبيل املثال ال احلصر ما يلي
١٩٧٥-١٩٧٣شيلي 

شهريا% ٧٤٥حوايل ١٩٧٤بلغ معدل التضخم الشهري يف شيلي يف ابريل 
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األرجنتين في الثمانينيات
إىل، وهـــو مـــا أدى م١٩٨٩يف عـــام % ١٢٠٠٠األرجنتــنيبلــغ معـــدل التضـــخم الســـنوي يف 

بســبب توقــف األرجنتــنيوقــد نشــأ التضــخم يف ة،  بصــورة كبــري األرجنتيــينة البيــزو تراجــع قيمــ
ختفيض قيمة العملة للتعامل مع العجز إىلعمليات االستدانة اخلارجية وهو ما دفع باحلكومة 

ا . يف ميزان مدفوعا
١٩٤٩-١٩٤٨الصين 

شــهريا، % ٢١٧٨حيـث بلـغ ١٩٤٩بلـغ أعلـى معـدل للتضــخم الشـهري يف الصـني يف مــايو 
وقد بلغت القيمة االمسية ألكـرب ورقـة نقديـة % ١١أي ما يعادل معدل تضخم يومي يساوي 

وقــد نشــأ التضــخم نتيجــة قيــام احلكومــة بطباعــة النقــود لتمويــل . مليــار يــوان٦متــت طباعتهــا 
.خطريعلى حنو ناإليواتراجع قيمة إىلاحلرب، وهو ما أدى 

١٩٤٦-١٩٤٣اليونان 
، حيـث بلـغ معـدل التضـخم م١٩٤٤أكتـوبرهري للتضخم يف اليونان يف معدل شأقصىبلغ 

.٩% ٢٠.٩شهريا، وهو ما يعين أن معدل التضخم اليومي يبلغ % ١٣٨٠٠

كما تشري املعايري بأن التضخم املرتفع له خصائص اقتصادية ومنها على سبيل املثال ال 
: احلصر ما يلي 

م يف أصول غري· نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا يفضل عامة الناس حفظ ثروا
. العملة احمللية للحفاظ على القوة الشرائيةويتم مباشرة استثمار مبالغ 

ال يقيس عامة الناس املبالغ النقدية بالعملة احمللية ولكن بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا ·
. وميكن أن حتدد األسعار بتلك العملة

بأسعار تعوض عن اخلسارة املتوقعة يف القوة الشرائية تتم املبيعات واملشرتيات اآلجلة·
. وأن كانت هذه الفرتة قصريةاالئتمانخالل فرتة 

يتم ربط أسعار الفائدة واألجور واألسعار مبؤشر أسعار ·
يبلغ معدل التضخم الرتاكمي على مدى ثالثة سنوات ما يقارب أو يزيد عن ·

١٠٠ .%

9 http://www.businessinsider.com/10-hyperinflation-stories-of-the-20th-century-2011-3
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: المعيار هدف
جة األوىل لتقدمي صورة حقيقية عن الوضع املايل يف الشركات اليت توجد يهدف املعيار بالدر 

بأن التقرير " وذلك من خالل التقارير املالية، كما أشار املعيار يف بلدان ذات تضخم عايل 
صاد ذو تضخم مرتفع بالعملة احمللية وبدون أعادة تقئج العمليات واملركز املايل يف اعن نتا

لنقد يفقد قوته الشرائية مبعدل جيعل مقارنة مبالغ العمليات عرض أمر غري مفيد، فا
املعايري" ( واألحداث األخرى اليت جتري يف أوقات خمتلفة يف نفس الفرتة احملاسبية مضلًال 

: يتضح لنا أن هناك جانبني ).١٤٨٦م، ٢٠٠٨ة الدولية ، ياسبحملا
المقارنة :الجانب األول 

مما قد ) احلالية ، املاضية ( أخرى تائج املالية من سنة إىل سنة نقصد باملقارنة هي مقارنة الن
لى قرار ثر ذلك عؤ يفقد الكثري من صدق البيانات املقارنة بني نتائج املنشأة، حيث ي

املاليني مما قد يؤثر على تقييم تلك الشركات مما قد ينعكس نيلاملستثمر والتضليل للمحل
. سوق األوراق املاليةعلى الشركة وخاصة إذا كانت مدرجة يف

القوة الشرائية : الجانب الثاني 
القوة الشرائية لوحدة النقد املستخدمة كوحدة قياس يف التقارير املالية تفقد الكثري من 
املصداقية يف عرض التقارير املالية دون التعرض إىل إعادة عرض النقود وتوضيح إثر التضخم 

. على القوائم املالية
: عيار أهمية الم

جيب تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية الرئيسية مبا يف تلك " لقد أشار املعيار بأنه 
املعايري " ( البيانات املالية املوحدة ألي مشروع يقدم تقريره بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع

عام ، وعلى ضوء ذلك فقد مت تعديل املعيار من صدوره )١٤٨٦: ٢٠٠٨احملاسبة الدولية، 
م قرر جملس معايري ٢٠٠١ابريل من عام م، ويف١٩٩٤عام وأعيدت صياغته يفم، ١٩٨٩

املعايري احملاسبية ( احملاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة املعايري والتفسريات الصادرة، 
). ١٤٨٣: ٢٠٠٨الدولية ، 
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أثار ) ٢١(بة الدويل أهم التعديالت اليت مت إضافتها هي تعديالت يف معيار احملاسعليه فإن 
م، وكذا معيار ٢٠٠٣الصادر يف ديسمرب األجنبيةالتغريات يف أسعار صرف العمالت 

. عرض البيانات املالية) ١(احملاسبة الدويل رقم 
تتأثر الكثري من الشركات متعددة اجلنسيات وخاصة مبا يتعلق بتوحيد القوائم املالية حيث 

ذات تضخم باقتصادياتالتابعة هلا يف الدول املتأثرة املوحدة للشركة األم وكذا الشركات
النتائج املالية املوحدة وهذا ما أدى إىل االهتمام من قبل جلنة املعايري عايل مما قد يؤثر على
. يف حل هذه املشكلة

: بيان الدخل الشامل 
الدخل الشامل افة البنود يف بيان كيتطلب هذا املعيار التعبري عن  " أنه املعيار إىل أشار

( بوحدة القياس اجلارية بنهاية فرتة إعداد التقارير  : ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، " 
وهذا يعين أنه جيب أعادة عرض القوائم املالية بوحدة القياس اجلارية وليس التارخيية ) ١٤٨٩

املؤشر وخاصة يف الفرتات اليت تتعرض هلا تلك الدول مبعدالت تضخم عالية وذلك بتطبيق
. العام لألسعار

: مؤشر األسعار العام
يتطلب إعادة عرض البيانات املالية مبوجب هذا املعيار استخدام مؤشر " أشار املعيار إىل أنه 

عام لألسعار يعكس التغريات يف القوة الشرائية العامة ومن األفضل أن تقوم كافة املشاريع 
املعايري احملاسبة الدولية، .(ستخدام نفس املؤشراليت تعد تقاريرها بعملة نفس االقتصاد با

١٤٩١: ٢٠٠٨ (
ا أرقام على شكل نس" بـــويعرف األرقام القياسية  متثل عالقات معينة بني جمموعة من بأ

(األسعار والكميات  كما أنه تقوم الكثري من الدول بوضع ) ١٦٠: ٢٠٠٨اجلعارات، " 
ة من أسعار السلع واخلدمات الرئيسية اليت يتم مؤشر عام لألسعار وعادة يقاس على جمموع

. اختيارها من قبل الدولة
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:حدة القياس و 
أن وحدة القياس اليت تستخدم يف اقتصاديات الدولة ذات التضخم العايل هي وحدة القياس 

نقدية عناصر اجلارية ولكن ال ينطبق ذلك على كل عناصر القوائم املالية فهناك هناك 
. ديةوعناصر غري نق

: العناصر النقدية والغير نقدية 
من املهم جدًا أن منيز بني جمموعة البنود النقدية وجمموعة البنود الغري نقدية يف القوائم املالية 

باإلضافة إىل أية ) النقدية والذمم املدينة، أوراق القبض ( النقدية كل من البنودحيث متثل 
قيمتها بسبب تغري القوة الشرائية لوحدة النقد عقود ذات مبالغ نقدية ثابتة ال تتغري 

، املخزون السلعي( ملثال ال احلصر املستخدمة، أما العقود غري النقدية فعلى سبيل ا
).املالية قصرية األجل األوراقاالستثمارات يف 

: ارات في المعيار بتاالعأهم 
: سبيل املثال ال احلصر ما يلي هناك الكثري من االعتبارات اليت تأثر على املعيار ومنها على

املرتفع وإن حتديد مىت يصبح التضخملتعريف ال حيدد هذا املعيار معدًال مطلقاً ·
خاضعة ئلةإعادة عرض البيانات املالية مبوجب هذا املعيار أمرًا ضروريًا مسا

هذا يعين أن املعيار مل ). ١٤٨٦: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية ، (. لالجتهاد
دد معدل مبوجبه يعترب تضخم مرتفع ويعود السبب يف ذلك لكثري من االعتبارات حي

. واليت يصعب توحيدها على مجيع دول العاملةاالقتصادي
يف االقتصاديات مرتفعة التضخم تكون البيانات املالية املعدة سواء على أساس ·

عنها بوحدة قياس جارية إذا مت التعبريالتكلفة التارخيية أو التكلفة اجلارية مفيدة فقط 
عترب ت، حيث)١٤٨٧:م٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية، ( بنهاية فرتة إعداد التقارير 

وحدة القياس اجلارية أحد الطرق لقياس القوائم املالية وخاصة بعد أعادة عرض بعض 
. التكلفة التارخيية وليس التكلفة اجلاريةبالبيانات املالية اليت مت تقييمها 

تطلب إعادة عرض البيانات املالية مبوجب هذا املعيار تطبيق إجراءات حمددة كمات·
واالجتهادات من فرتة ألخرى اإلجراءاتيق هذا بطتتطلب االجتهاد وان الثبات يف ت
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يعترب أكثر أمهية من أحكام الدقة للمبالغ الناجتة املدرجة يف البيانات املالية املعاد 
، حيث يتطلب أعادة العرض أن )١٤٨٧: ٢٠٠٨ة الدولية، املعايري احملاسب( عرضها

يتم تطبيق بعض اإلجراءات احملددة مسبقًا مثل تصنيف البنود النقدية عن البنود غري 
النقدية ومعرفة معدل مؤشر األسعار العام وغريها من اإلجراءات اليت جيب الرجوع 

ن ناحية أخرى يتطلب إليه يف حال إعادة عرض البيانات املالية هذا من ناحية وم
االجتهاد يف حتديد بعض معدالت التضخم يف بعض الفرتات املالية وعليه فإن املعيار 

، )اإلجراءات احملددة، االجتهاد(يهتم بشكل كبري جدًا بثبات هذان اجلانبان ومها 
. حيث يعتربمها املعيار أكثر أمهية من الدقة يف املبالغ الناجتة واملعاد عرضها

ونه مرتفع التضخم ويتوقف املشروع عن إعداد وعرض كوقف االقتصاد عن  عندما يت·
البيانات املالية املعدة مبوجب هذا املعيار فإنه جيب معاجلة املبالغ املعرب عنه بوحدة 
القياس اجلارية بتاريخ فرتة التقرير السابق كأساس للقيم املرحلة يف البيانات املالية 

). ١٤٩١: م٢٠٠٨الدولية، املعايري احملاسبة (الالحقة
ق املعيار على املنشآت اليت تعد بياناته بعملة اقتصاد يشكو من طبيعليه فإن ت·

% ١٠٠إىل نسبة خم كبري يف األسعار كأن يصل معدل التضخم الرتاكميضت
اع األسعار لنسب كبرية كما أشرنا أعاله ففي هذه احلالة يوجب والرتفخالل العام،

طريقة التكلفة اجلارية باستخدام جدول عام بإتباعنات املالية املعيار تعديل البيا
املقابلة للمدة أرقاميخ امليزانية العمومية ويفصح عن لقياس التغري يف األسعار بتار 

السابقة بطريقة التكلفة اجلارية وعند التعديل وفقا للمعيار امليزانية العمومية عدا البنود 
درجة على أساس صايف القيمة القابلة للتحقق والقيمة النقدية والبنود الغري نقدية امل

. ل العام لقياس التغري يف األسعاركما تعدل بنود بيان الدخل مبوجب اجلدو ،السوقية 
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)٤٠(المعيار المحاسبي الدولي رقم :لثاً اث
العقارات االستثمارية 

: مقدمة 
ل حيث تقوم العديد من يف منشآت األعمااملستخدمةتعد العقارات أحد أهم األصول 

شابه ذلك، يف بعض الشركات باستخدام العقارات سواًء أكان أراضي أو مباين أو ما
الوضع املايل يف دم النشاطات الفرعية للشركة وخاصة فيما يتعلق باإليرادات األخرى اليت خت

. يف أرباحهاالخنفاضالشركة يف حال تعرضت الشركة 
" العقارات االستثمارية " إىل " املمتلكات االستثمارية " كما مت تغري مسمى املعيار من
بعض األسباب ذكروقد تطرق املعيار إىل ، م٢٠٠٥يناير ١والذي ينبغي تطبيقه من بداية 

: اليت دعت اللجنة إىل تنقيح املعيار احملاسيب وهي كالتايل 
وراق املالية قد أثريت الكثري من التساؤالت واالنتقادات من قبل منظمي أسواق األ- ١

واحملاسبني املهنيني وغريهم من اجلهات املهتمة ومتثلت يف تقليل أو إلغاء البدائل 
قضايايف املعايري والتطرق إىل بعض الواردةوالنصوص غري الالزمة والتناقضات 

. املقاربة والقيام بتحسينات
احملاسبة الدويل عدم دراسة املنهج األساسي حملاسبة العقارات االستثمارية يف معيار - ٢

). ٤٠(رقم 
كما أن هناك العديد من التغريات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار احملاسبة الدويل رقم 

: وهي كالتايل ) ٤٠(
ا من قبل املستأجر مبوجب عقد · ميكن تصنيف وحماسبة حصص املمتلكات احملتفظ 

ا عقارات استثمارية شريطة أناإلجيار يتحقق باقي تعريف التشغيلي على أ
كما لو أن عقد إجيار ١٠التشغيلياإلجيارالعقارات االستثمارية وأن تتم حماسبة عقد 

، وأن يستخدم املستأجر " اإلجيارعقود " ١٧وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل ١١متويلي
. منوذج القيمة العادلة احملددة يف هذا املعيار لألصل املعرتف به

ھو عقد إیجار باستثناء عقد اإلیجار التمویلي : یعرف عقد اإلیجار التشغیلي بأنھ ١٠
یتم تحویل حق عقد یحیل بشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة أصل وقد تم أو ال: یعرف عقد اإلیجار التمویلي بأنھ ١١

)١١٢٦: ٢٠٠٨المعاییر المحاسبة الدولیة ، ( الملكیة في نھایة األمر 
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يع العقارات االستثمارية بشكل منسجم باستخدام منوذج يقتضي احملاسبة عن مج·
. العادلة أو منوذج التكلفةالقيمة

كان منوذج القيمة العادلة أو التكلفة ، كما سواءجيب اإلفصاح عن تطبيق أي منوذج ·
دلة يف أي ظروف مت وتصنيف وحماسبة اعن تطبيق منوذج القيمة العاإلفصاحجيب 

ا عقارات استثمارية اإلجيارحصص املمتلكات مبوجب عقود التشغيلية على أ
بشكل ةاالستثماريعندما يتم تعديل التقييم الذي يتم احلصول عليه للعقارات ·

جوهري لغرض البيانات املالية فإنه ال بد من املطابقة بني التقييم الذي يتم احلصول 
عليه والتقييم املشمول وليست املمتلكات ذات الصلة 

ا ر أنه إذا  يوضح املعيا· اإلجياروجب عقد مبكانت حصص املمتلكات احملتفظ 
ا عقارات استثمار ية فإن البند الذي يتم حماسبته بالقيمة العادلة هو  مصنفة على أ

. تلك احلصص وليست املمتلكات ذات الصلة
ت العقارية اثمار تعن االساإلفصاحجيب املقارنة بني مجيع املعلومات عن ·

: المنهج الذي يقتضيه المعيار القياس حسب 
منوذج القيمة العادلة ومبوجبه يتم قياس " أنه على الشركة أن ختتار أما قد مسح املعيار §

العقارات االستثمارية بعد القياس األويل بالقيمة العادلة مع االعرتاف بالتغريات يف 
ومنوذج " كلفة ، أو استخدام منوذج التادلة يف حساب األرباح أو اخلسائرالقيمة الع

ويقتضي قياس العقارات )١٧(التكلفة حمدد يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
اخنفاضاالستثمارية بعد القياس األويل بالتكلفة املستهلكة مطروحًا منها أي خسائر 

قيمتها الرتاكمية، وتقوم املنشأة اليت ختتار التكلفة باإلفصاح عن القيمة العادلة 
ا االستثما ) ٢٢٣٧: م٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، ( رية لعقارا

الذي يقوم رللمستأجال يتوفر االختيار بني منوذج القيمة العادلة ومنوذج التكلفة§
ا مبوجب عقد حمبحاسبة  التشغيلي الذي اختار اإلجيارصص املمتلكات احملتفظ 

ا عقارات استثمارية ويقتضي املعيار أ ن يتم قياس تصنيفها وحماسبتها على أ
. العقارات االستثمارية باستخدام منوذج القيمة العادلة
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خيتلف منوذج القيمة العادلة عن منوذج إعادة التقييم املسموح به لبعض األصول غري §
املالية ومبوجب منوذج أعادة التقييم يتم االعرتاف بالزيادات يف املبلغ املسجل إىل ما 

ا فائض إعادة التقييم وعلى كل حال فوق القياس املبىن على أساس التكلف ة على أ
ومبوجب منوذج القيمة العادلة يتم االعرتاف جبميع التغريات يف القيمة العادلة يف 

. اخلسائرحساب الربح أو 
ا عاختارتهالذي جالنموذ ضي املعيار من املنشأة أن تطبق يقت§ لى مجيع عقارا

وبة ينبغي تصنيفها اإلجيار التشغيلي املرغن ال يعىن هذا أن مجيع عقود االستثمارية لك
ا عقارات استثمارية . على أ

أكثر مالئمة ث فقط إذا نتج عن التغيري عرضاً دأن التغيري من منوذج إىل أخر حي§
ر أنه من غري املرجح أن يكون هذا هو احلال بالنسبة لتغيري من منوذج ااملعيوينص

) ٢٢٣٨: م٢٠٠٨عايري احملاسبة الدولية ، امل( القيامة العادلة إىل منوذج التكلفة 

:العقارات االستثمارية 
أرض أو مبىن أو جزء (املمتلكات " االستثمارية هي تالعقاراكما أشار املعيار إن تعريف 

ا من قبل املستأجر مبوجب عقد إجيار متويلي الكتساب ) من املبىن أو كليهما  حمتفظ 
أو اإلنتاجيف االستخداميمتها الرأمسالية أو كالمها وليس من أو من ارتفاع قإجياريهإيرادات

توريد البضائع أو اخلدمات أو ألهداف إدارية أو البيع يف السياق العادي للعمل، ومن 
: األمثلة اليت توضح العقارات االستثمارية هي كالتايل

oا الرتفاع قيمتها الرأمسالية على املدى البعيد وليس لبيع ها يف األمد أرض حمتفظ 
. القصري يف السياق العادي للعمل

o ا حالياً هلدف مستقبلي غري حمدد أرض حمتفظ 
oير مبوجب تفظ به من قبل مشروع معد التقار مبىن مملوك من املشروع معد التقرير او حم

. التشغيليةاإلجيارب واحد أو أكثر من عقود إجيار متويلي ومت استئجاره مبوجعقد 
oب واحد أو أكثر من عقود اإلجيار جتفظ به إلجياره مبو ن حممبىن شاغر ولك

. التشغيلية
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: المعيار هدف
ت ااملعيار هو وصف املعاجلة احملاسبية للعقارات االستثمارية ومتطلبات اإلفصاح ذهدفأن 

. ) ٢٢٣٩: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ،" ( العالقة
: االعتراف

ستثمارية كأصل، إذا كان من احملتمل أن تتدفق املنافع للعقارات االاالعرتافجيب " 
املستقبلية املرتبطة باالستثمارات العقارية إىل املشروع، وميكن قياس تكلفة العقارات 

). ٢٢٤٢: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية، " ( االستثمارية مبوثوقية 
: االعترافالقياس عند 

يًا بتكلفتها ويتوجب تضمني تكاليف العملية يف جيب قياس العقارات االستثمارية مبدئ
كما تتألف تكلفة العقارات االستثمارية اليت مت شراءها من سعر شراءها وأية ،ياملبدئالقياس 

مصاريف مباشرة من املمكن نسبتها لألصل، وتتضمن املصاريف املباشرة اليت ميكن نسبتها 
ات القانونية وضرائب حتويل املمتلكات على سبيل املثال األتعاب املهنية اخلاصة باخلدم

)٢٢٤٣: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية،. " ( وتكاليف العملية األخرى
. أو التطويراإلنشاءذاتيا بعد انتهاء أنشاؤهااليت مت ةاالستثماريكما حيسب تكلفة العقارات 

حتقيقتاح األويل قبل ال تتم زيادة تكلفة العقارات االستثمارية عند بدء التشغيل و االفت
العقارات االستثمارية املستوى املخطط له من التشغيل، وكذا املبالغ غري العادية من املواد 

( أو تطوير املمتلكاتإنشاءوالعمالة واملصادر األخرى املتكبدة يف   " املعايري احملاسبية . 
)٢٢٤٣: ٢٠٠٨الدولية،

ا ا مبوجب عقد اإلجيار واملصنفة على أتكون التكلفة األولية حلصص املمتلكات احملتفظ
، أي أنه يتم االعرتاف باألصل بالقيمة العادلة للممتلكات أو القيمة عقارات استثمارية

. احلالية ألقل دفعات اإلجيار أميهما أقل ويتم االعرتاف مببلغ مكافئ
: االعترافالقياس بعد 

وجب ج التكلفة كسياسة حماسبية له ويتمنوذ على املنشأة أن ختتار منوذج القيمة العادلة أو 
عليه تطبيق تلك السياسة على مجيع عقاراته االستثمارية، وعلى مجيع املشاريع حتديد القيمة 
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املعايري " ( العادلة للعقارات االستثمارية هلدف القياس منوذج القيمة العادلة أو منوذج التكلفة 
)٢٢٤٣: ٢٠٠٨احملاسبية الدولية،

بيع العقارات االستثمارية بني جمموعات األصول اليت مت قياسها باستخدام مناذج ويف حال مت
يف حساب األرباح أو التغري الرتاكمي للقيمة العادلةخمتلفة بالقيمة العادلة يتم االعرتاف ب

اخلسارة وإذا مت بيع عقارات استثمارية من جمموعة معينة يستخدم فيها منوذج القيمة العادلة 
يف تاريخ البيع تللممتلكاوعة يستخدم فيها منوذج التكلفة وتصبح القيمة العادلة إىل جمم

)٢٢٤٤: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية،" ( االفرتاضيةهي قيمتها 
: نموذج القيمة العادلة 

ا ية يمة العادلة  للعقارات االستثمار القتعرف هي السعر الذي يتم مبوجبه تبادل " بأ
بني أطراف مطلعة وراغبة يف عملية جتارية حبته وتستثىن القيمة العادلة حتديداً تقرير املمتلكات 

السعر التقدير املضخم أو املخفض مبوجب شروط أو ظروف خاصة مثل متويل بشروط شاذة 
اخلاصة أو التخفيضات املمنوحة من قبل أي واالعتباراتاستئجاروعمليات بيع وإعادة 

)٢٢٤٤: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية،" " ( ع شخص مرتبط بعلمية البي
بعد االعرتاف املبدئي يتوجب على املشروع الذي خيتار منوذج القيمة العادلة أن يقيس مجيع 

. هلامارية بالقيمة العادلةثالعقارات االست
تللممتلكاتتضمن املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة أنكما يتوجب 

. يف صايف الربح أو اخلسارة يف الفرتة اليت تنشأ فيها
كما حيدد املشروع القيمة العادلة بدون أي طرح لتكاليف العملية اليت من املمكن أن 

. بعاد أخرتيتكبدها املشروع يف البيع أو اس
جيب أن تعكس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية حالة السوق احلقيقية والظروف كما يف

. اية فرتة أعداد التقارير 
ت أن أفضل دليل للقيمة العادلة هو عادة ما حتدده األسعار اجلارية يف سوق نشط ملمتلكا

ة يف نفس املوقع واحلالة  ةإجيارخاضعة لعقود مشا ( وشروط تعاقدية مشا  " املعايري . 
)٢٢٤٦: ٢٠٠٨احملاسبية الدولية،
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: لة بموثوقية عدم القدرة على قياس القيمة العاد
ملمتلكاتهناك افرتاض قوي احلجة بأن ال يكون مبقدور املشروع حتديد القيمة العادلة 

هناك دليل واضح استثماريةاالستثمارية على أسس مستمرة ومهما يكن فإنه يف حاالت 
املمتلكاتأو عندما تصبح االستثماريةعندما حيصل املشروع للمرة األوىل على العقارات 

أواإلنشاءعقارات االستثمارية الحقا النتهاء األوىلمة حاليا للمرة املشروع للمرة القائ
يد القيمة العادلة للعقارات التطوير أو بعد تغري االستخدام، أن ال يكون مبقدور املشروع حتد

مستمرة وهذا ينشأ عندما تكون العمليات السوقية املرادفة أسسارية مبوثوقية على مثاالست
تكررة احلدوث وال يتوفر تقديرات بديلة للقيمة العادلة، ويتوجب على املشروع أن ليست م

يل و باستخدام معاجلة نقطة املرجعية يف معيار احملاسبة الدةاالستثمارييقيس تلك العقارات 
املتبقية للعقارات االستثمارية لتكون صفرا وجيب على املشروع القيمةويتوجب افرتاض ) ١٦(

" إىل أن يتم استبعاد العقارات االستثمارية ) ١٦(ق املعيار الدويل رقم طبيتاالستمرار يف
). ٢٢٤٨: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية،(

أذا كانت املنشأة يف السابق قد قاست العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة فإن على 
م استبعادها أو إىل أن تصبح املشروع االستمرار يف قياس املمتلكات بالقيمة العادلة إىل أن يت

املشروع يف تطوير املمتلكات لبيعها يبدأاملمتلكات ممتلكات مشغولة من قبل املالك أو أن 
الحقا يف السياق العادل للعمل حىت عندما تصبح العمليات السوقية املرادفة أقل تكرارًا أو 

)٢٢٤٩: ٢٠٠٨الدولية،املعايري احملاسبية" ( .السوق الفورية أقل توفرياً أسعارتصبح 
: نموذج التكلفة 

بعد االعرتاف املبدئي فإنه يتوجب على املشروع الذي اختار منوذج التكلفة أن يقيس مجيع 
متطلبات ذلك النموذج )١٦(ممتلكاته االستثمارية مبا يتفق مع معيار احملاسبة الدويل رقم 

ا حمتفظكلباستثناء ت ا برسم البيع أو اليت مت تضمينها يف اليت تليب معايري تصنيفها على أ
اجمموعة تصرف منصفة على  ا برسم البيع وفقا للمعيار الدويل ألعداد التقارير حمأ تفظ 

" ٥(املالية  ا برسم البيع والعمليات املتوقفة األصول غري املتداولة احمل)  ويتم قياس " تفظ 
ا برسم البيع أو اليت يتم املمتلكات االستثمارية اليت تليب معايري تصنيفه ا حمتفظ  ا على أ
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ا برسم البيع وفقًا للمعيار الدويل تضمينها ا حمتفظ  يف جمموعة تصرف مصنفة على أ
).٥(ألعداد التقارير املالية  رقم 

: اإلفصاح
جيب اإلفصاح عن تطبيق منوذج القيمة العادلة أو منوذج التكلفة ·
تكون حصص املمتلكات ظروفدلة أو التكلفة ويف أي عند تطبيق منوذج القيمة العا·

املصنفة وحمتسبة للعقارات االستثمارية اإلجيارعقود مبوجبمعدة 
اهلامة املطبقة يف حتديد القيمة العادلة للعقارات واالفرتاضاتاإلفصاح عن الطرق ·

تمدًا إىل االستثمارية متضمنًا ما إذا مت تعزيز حتديد القيمة العادلة دليل سوق أو مع
عنها بسبب طبيعة اإلفصاححد كبري على العوامل األخرى واليت على املشروع 

. املمتلكات وعدم توفر معلومات سوق موازية
اإلفصاح عن أي مدى اعتمدت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على التقييم من ·

ا والذي ل ديه خربة قبل مقيم مستقل حيمل مؤهالت مهنية ذات عالقة معرتف 
حديثة يف موقع ونوع العقارات االستثمارية اليت مت تقييمها وإذا مل يكن قد مت مثل 

. ذلك التقييم فإنه جيب اإلفصاح عن تلك احلقيقة
من العقارات االستثمارية أإلجياريجيب اإلفصاح عن الربح أو اخلسارة من الدخل ·

الناشئة من العقارات والصيانةاإلصالحومصاريف التشغيل املباشرة متضمنًا 
خالل الفرتة، وكذا التغيري أإلجياريليت ولدت واليت مل تولد الدخل االستثمارية ا

الرتاكمي يف القيمة العادلة املعرتف به يف حساب الربح أو اخلسارة عند بيع العقارات 
االستثمارية من جمموعة أصول يستخدم فيها منوذج التكلفة إىل جمموعة يستخدم 

. وذج القيمة العادلةفيها من
جيب اإلفصاح عن االلتزامات التعاقدية املادية لشراء أو إلنشاء أو لتطوير العقارات ·

املعايري احملاسبة الدولية، . ( أو الصيانة أو اإلضافات عليهااإلصالحاالستثمارية أو 
٢٢٥٣: ٢٠٠٨  (

خدمة، األعمار عند تطبيق منوذج التكلفة جيب اإلفصاح عن طريقة االستهالك املست·
املرتاكم واالستهالكأو نسب االستهالك املستخدمة، املبلغ املرحل اإلمجايل اإلنتاجية
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اية الفرتة ، وتسوية  اية القيمةيف بداية و املرحلة للعقارات االستثمارية يف بداية و
اإلضافات ويتم اإلفصاح عنها بشكل مفصل واإلضافات الناجتة عن (الفرتة مبينًا 

دل الناشئة عن ابمال، االستهالك، صايف فروقات التاألعاندماجاء من خالل الشر 
يف عملة العرض أجنيبعرض خمتلفة ويف الرتمجة ملشروع لعمليتترمجة البيانات املالية 

) ٢٢٥٥: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، ). ( شأة، احلركات األخرى نيف تقرير امل

: ارات في المعيار بتاالعأهم 
: هناك الكثري من االعتبارات اليت تأثر على املعيار ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي 

ذاتيًا واليت أنشئتاملشروع من إنشاء أو تطوير عقارات استثمارية ينتهيعندما ·
متلكات  مسوف يتم ترحيلها بالقيمة العادلة فإن أي فرق ما بني القيمة العادلة لل

ريخ والقيمة املرحلة السابقة يتوجب االعرتاف به يف صايف الربح أو كما يف ذلك التا
)  ٢٢٥١: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، . ( اخلسارة للفرتة

عند ) حذفها من بيان املركز املايل( يتوجب إلغاء االعرتاف العقارات االستثمارية ·
االستخدام وال استبعادها أو عندما تسحب العقارات االستثمارية بشكل دائم من

( ااستبعادهيود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من  املعايري احملاسبة الدولية، . 
٢٢٥١: ٢٠٠٨  (

يف حاالت استثنائية عندما يقوم املشروع بقياس العقارات االستثمارية مستخدما ·
منوذج التكلفة يتوجب أن تفصح عن املبالغ املتعلقة بتلك العقارات االستثمارية 

يفصح عن إنويتوجب على املشروع األخرىفصلة عن املبالغ املتعقلة بالعقارات من
وصف العقارات االستثمارية وتوضيح ملاذا ال ميكن قياس القيمة العادلة مبوثقية، إذا  
كان ممكنًا مدى التقديرات اليت حتمل بشكل كبري أن تقع ضمنها القيمة 

)   ٢٢٥٤: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، (العادلة،
لس إىل أن جلنة معايري احملاسأشار· ني رئيسيني، بة الدولية قد مشلت االختيار لسببا

اخلربة يف استخدام منوذج القيمة الكتساباألول هو منح املعدين واملستخدمني وقتًا 
املمتلكات ومهن التقييم األقل أسواقالعادلة والسبب الثاين هو منح الدول ذات 



31

لس أن هذه األحداث حتتاج املزيد من الوقت، وهلذه تطورًا وقتاً  للتقدمي وقرر ا
لس عدم إلغاء االختيار كجزء من مشروع  بل اإلبقاء التحسيناتاألسباب قرر ا

منوذج التكلفة يف الستخدامعلى املوضوع قيد املراجعة بقصد إعادة دراسة اخليار 
). ٢٢٦٠: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، . ( تاريخ الحق
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الفصل الثاني
الدراسة والتحليل

وعقود التأمينالمرحليةألدوات المالية والتقارير المالية ل

تندرج حتت مسمى األدوات املالية ثالثة معايري ذات عالقة بـاألدوات :  األدوات المالية: أوًال 
اإلفصــــاحات ، املعيــــار احملاســــبة : األدوات املاليــــة ) ٧(املاليـــة وهــــي املعيــــار احملاســــبة الــــدويل رقــــم 

) ٣٩( ، املعيــــار احملاســــبة الــــدويل رقــــم والعــــرض فصــــاح اإل: األدوات املاليــــة ) ٣٢(الــــدويل رقــــم 
والقياس االعرتاف: األدوات املالية 

:تعريف األداة المالية 
ــا ) ٣٢(تعــرف األداة كمــا جــاء يف املعــاير احملاســيب الــدويل رقــم  ًال ث أصــدهــي أي عقــد حيــ" بأ

: ٢٠٠٨املعـــايري احملاســـبة الدوليـــة، " ( مـــايل أو أداة ملكيـــة ملشـــروع أخـــرىوالتـــزامماليـــاً ملشـــروع 
األخــرية مــن القــرن العشــرين اآلونــةيف ابتكارهــاهنــاك الكثــري مــن األدوات املاليــة الــيت مت ) ١٥٢٤

تلـك األداة وخاصـة فيمـا يتعلـق فقد تعددت هذه األدوات لصاحل كثري من األطـراف املشـرتكة يف 
. أداة مالية إىل أخرىمن رجة املخاطرة داملشتقات املالية جبميع أنواعها وكذا ب

:مبدأ األدوات المالية 
عنـدما حتـدد املنشـأة املصـدرة " بأن مبـدأ األداة املاليـة هـو ) ٣٢(املعاير احملاسيب الدويل رقم أشار

مالياً أو حقوق ملكية وتعترب األداة حقوق ملكية إذا حتقـق لتزاماً اإذا ما كانت األداة املالية تعترب 
: شرطان مها 

د النقــد أو أصــل مــايل أخــر ملنشــأة أخــرى أو املاليــة علــى التــزام تعاقــدي لتوريــال تشــتمل األداة ·
لتبادل األصول املاليـة أو االلتزامـات املاليـة مـع منشـأة أخـرى مبوجـب شـروط قـد تكـون يف غـري 

. ةالصادر أة صاحل املنش
صـــة باملنشــــأة ااألداة يف أدوات حقـــوق امللكيـــة اخلتســـويةإذا كـــان مـــن املمكـــن أو ســـوف يــــتم ·

ـا تكـون غـري مشـتقة ال تشـتمل علـى  تعاقـدي للمنشـأة املصـدرة بتوريـد عـددا التـزاماملصدرة فإ
ة متغــريا مــن أدوات حقــوق ملكيتهــا اخلاصــة أو مشــتقة ســيتم تســويتها مــن قبــل املنشــأة املصــدر 

مـايل أخـر مقابـل عـدد ثابـت مـن أدوات حقـوق ملكيتهـا أصـلمببادلة مبلغ حمدد من النقـد أو 
الغـــرض فـــإن أدوات حقـــوق امللكيـــة اخلاصـــة باملنشـــأة املصـــدرة ال تشـــتمل علـــى اخلاصـــة وهلـــذا
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ــا عقــوداً  لتوريــد أو اســتالم أدوات حقــوق امللكيــة اخلاصــة باملنشــأة أدوات تكــون هــي حبــد ذا
) ١٥١٩: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، . ( ملستقبلاملصدرة يف ا

:أهمية األدوات المالية 
خــالل الســنوات األخــرية تطــورت األســاليب الــيت " إىل أنــه ) ٧(أشــار معيــار احملاســبة الــدويل رقــم 

للمخـــــاطر النامجــــة عــــن األدوات املاليــــة ومت قبـــــول ةتعرضــــاملاألداة لقيــــاس املنشــــآتتســــتخدمها 
ات مــن القطــاع ر داطر إىل جانــب ذلــك اقرتحــت عــدة مبــاجديــدة إلدارة املخــيبوأســالمفــاهيم 

" العــام والقطــاع اخلــاص حتســينات علــى إطــار اإلفصــاح عــن املخــاطر النامجــة مــن األدوات املاليــة
أن مســـتخدمي البيانـــات املاليـــة حباجـــة ملعلومـــات حـــول تعـــرض املنشــــأة " كمـــا أشـــار أيضـــاً إىل 

املخــاطر، حيـث أن هــذه املعلومـات مــن املمكـن أن تــؤثر علـى تقيــيم للمخـاطر وكيفيــة إدارة هـذه 
ا النقديــــاء املــــايل للمنشــــأة أو ســــتخدم للمركــــز املــــايل واألداامل و ة ملبلــــغ وتوقيــــت وتقلــــب تــــدفقا

علـــى معلومـــات أفضـــل أحكـــام بنـــاءاً اختـــاذاملســـتقبلية، ومزيـــداً مـــن الشـــفافية يتـــيح للمســـتخدمني 
) ٧٥١: ٢٠٠٨عايري احملاسبية الدولية، امل(" حول املخاطر والعوائد 
:أنواع األدوات المالية 

املاليـة وأدوات حقـوق وااللتزامـاتمهـا األصـول املاليـة رئيسـينياملالية إىل قسـمني األدواتتنقسم 
: امللكية من األمثلة على تلك األنواع كما يلي 

: األصول المالية وااللتزامات المالية 
متثـــل حقـــًا الـــيت ومـــن األمثلـــة الشـــائعة ألصـــول ماليـــة ) " ٣٢(اســـيب الـــدويل رقـــم أشـــار املعيـــار احمل

تعاقـــدياً لتســـليم نقـــد يف التزامـــاً قابلـــة متثـــل املاليـــة املتعاقـــدياً الســـتالم نقـــد يف املســـتقبل والتزامـــات 
ومقدمـة ، مـأخوذةذمم مدينة جتاريـة وذمـم دائنـة جتاريـة، أوراق قـبض ودفـع ، قـروض ( املستقبل 

)١٥٣٦: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ، ) (ت مدينة ودائنةسندا
: دوات حقوق الملكية أ

األســهم العاديـــة غـــري املطروحــة للتـــداول وبعـــض " هـــي امللكيـــةومــن األمثلـــة علـــى أدوات حقــوق 
أنواع األسهم املمتازة والضمانات أو خيارات الشركاء املكتوبة الـيت تسـمح للمالـك باالشـرتاك يف 

عــدد ثابــت مــن األســهم العاديــة غــري املطروحــة للتــداول يف املنشــأة املصــدرة مقابــل مبلــغ أو شــراء
)١٥٣٨: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ، (مايل أخر، أصلنقدي ثابت أو 
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: األدوات المالية المشتقة 
ت ومشــتقا) مـم دائنــة، أدوات حقـوق ملكيــة ذذمــم مدينــة ، (تشـتمل األدوات املاليــة الرئيسـية " 

، تبــــادل العمـــالت وأســــعار واآلجلـــةاخليـــارات املاليــــة ، العقـــود املســــتقبلية ( املاليـــة مثــــل األدوات
قة تعريـف األداة املاليـة وتبعـاً لـذلك تشـحتقق األدوات املالية املو ) الفائدة وتبادالت أسعار العملة 
ــا مشــمولة يف نطــاق املعيــار  : األدوات املاليــة )٣٢(أي نقصــد بــه معيــار احملاســبة الــدويل رقــم فإ

) ١٥٣٨: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ، (.  اإلفصاح والعرض
: محاسبة التحوط 

: إىل وجود عالقة التحوط ذات ثالثة أنواع وهي كتايل) ٣٩(املعاير احملاسبة الدويل رقم أشار
تــــزامالحتـــوط القيمــــة العادلــــة هــــو حتــــوط ملخـــاطرة التغــــريات يف القيمــــة العادلــــة ألصــــل أو - ١

أو االلتـــزاماو األصـــلثابـــت غـــري معـــرتف بـــه أو حصـــة حمـــددة هلـــذا التـــزاممعـــرتف بـــه أو 
. على  الربح و اخلسارةوتؤثرالثابت اليت تنسب إىل خماطرة معينة وميكن أن االلتزام

حتوط التدفق النقـدي حتـوط ضـد التعـرض للتغـري يف التـدفق النقـدي الـذي يعـزي ملخـاطرة - ٢
معــرتف بــه مثــل كافــة أو بعــض دفعــات الفائــدة املســتقبلية التــزاماو معنيــة مرتبطــة بأصــل 

ــا مثــل شــراء أو بيــع متوقــع والــذي ســســعرهعلــى ديــن  ؤثر علــى تمتغــري أو عمليــة متنبــأ 
ثابــت غــري معــرتف بــه اللتــزامصــايف الــربح أو اخلســارة املبلــغ عنهــا وتــتم حماســبة التحــوط 

املشــروع علــى أنــه حتــوط تــدفق نقــدي لشــراء أو بيــع أصــل بســعر ثابــت يف عملــة تقــارير
. بالرغم من أنه يتعرض ملخاطرة يف قيمته العادلة

). ١٩٦٤: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، . ( أجنبيةحتوط لصايف استثمار يف وحدة - ٣

عند بدء التحوط هناك وثائق رمسيـة لعالقـة " إىل أنه ) ٣٩(كما أشار املعيار احملاسبة الدويل رقم 
إدارة خماطرة املشروع للقيام بالتحوط وجيـب أن تشـمل تلـك الوثـائق وإسرتاتيجيةوهدف التحوط 

حتديد أداة التحوط والبند أو العملية احملوطة ذات العالقـة وطبيعـة املخـاطرة احملـوط وكيـف سـيقوم 
وط أو املشروع بتقييم فاعلية أداة التحوط يف معادلة التعرض للتغريات يف القيمة العادلـة للبنـد احملـ

: ٢٠٠٨املعــــايري احملاســــبة الدوليــــة، ( . احملوطــــةاملخــــاطرةالتــــدفقات النقديــــة احملوطــــة الــــيت تعــــزي 
١٩٦٤.(
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:مثال عملي 
بنك السعودي الهولندي

٣١/١٢/٢٠٠٩١٢القوائم المالية المنتهية في 

: المالية في البنك األدواتبالخاصة االعتباراتأهم 
: غري املتداولة القيمة العادلة لألدوات املالية

يف األسـواق النشـطة يــتم حتديـدها باسـتخدام طــرق ملتداولــةأن القـيم العادلـة لــألدوات املاليـة غـريا 
العادلـــة يـــتم اختبارهـــا ومراجعتهـــا دوريـــاً بواســـطة القيمـــةالتقيـــيم عنـــد اســـتخدام التقيـــيم لتحديـــد 

ـــا مـــوظفني مـــؤهلني ومســـتقلني عـــن اجلهـــة الـــيت أدت هـــذه الطـــرق تـــتم معـــايرة النتـــائج لضـــمان أ
التقييم فقـط البيانـات السـوقية أساليبتعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق املقارنة وتستخدم 

. دما يكون ذلك عملياً الواضحة عن
: االستثمارات 

: إىل أربعة أنواع مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية للبنك وهي كالتايلاالستثماراتتصنف 
ة تدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل نااستثمارات مقت- ١
متاحة للبيع تاستثمارا- ٢
بالتكلفة املطفأة املقتناةاألخرىاستثمارات - ٣
مقتناه حىت تاريخ االستحقاق تاستثمارا- ٤

الــيت تــدرج قيمتهــا العادلــة يف قائمــة الــدخل والــيت املقتنــاةحيــث مت اإلفصــاح عــن االســتثمارات 
: املالية كالتايل تتكون من جمموعة من األدوات

مقتناه تدرج قيمتها العادلة في 
قائمة الدخل

اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة
٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨

١٣٣.٦٥٢---١٣٣.٦٢٥-** سندات مبعمولة ثابتة
١٨.٢١٠٢٠.٩٨٠٢٠.٣٧٦١٣٦.٦٢٣٣٨.٥٨١٥٧.٦٠٣سندات مرتبطة باملؤشر 

٧٣.٣٠٧٧٢.٠٦١٧٣.٣٠٧٧٢.٠٦١--*باملؤشر سندات مرتبطة
إمجايل االستثمارات املقتناة لتدرج 

قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
١٨.٢١٠١٥٤.٦٣٢٩٣.٦٨٣٢٠٨.٦٨٤١١١.٨٩٣٣٦٣.٣١٦

12 http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/1040_2009_Y.pdf
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مت إصــدار االســتثمارات املرتبطــة باملؤشــر مبوجــب ترتيبــات تــنص علــى أن الودائــع املســتلمة مــن *
ــا  عصــنف هــذه الســندات والودائــع املتســندات متفــق علــى ســعرها وتتثمر يفالعمــالء تســ لقــة 

تــدرج قيمتهــا العدالــة يف قائمــة الــدخل حيــث ختفــض هــذه التصــنيف بشــكل كــرب كاســتثمارات
. االختالفات يف قياس قيمتها

يف ةاملتـــاجر إلغــراضعائمــة كاســتثمارات مقتنــاه بعمولــةتصــنف الســندات ثابتــة والســندات **
تـدرج قيمتهـا العادلـة يف قائمـة الـدخل عـن اإلثبـات والـيتت املرتبطـة باملؤشـر دالسـنحني تدرج ا

. األويل
: مالحظة

وعـــرض هـــذه عـــن إعـــدادةمســـؤوليمت اإلشـــارة يف تقريـــر مراجـــع احلســـابات إىل أن اإلدارة تعتـــرب 
درة عــــن دة بشــــكل عـــادل وفقــــاً ملعـــايري احملاســــبة للمؤسســـات املاليــــة الصـــاالقـــوائم املاليــــة واملوحـــ

مؤسسة النقد العـريب السـعودي واملعـايري الدوليـة اخلاصـة بالتقـارير املاليـة وأحكـام نظـام الشـركات 
١٣.ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك

وهذا يعين أن هناك جمموعة من األطراف اليت تتدخل يف أعداد هذه القوائم ومنها
اسبية الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي املعايري احمل·
املعايري احملاسبة الدولية اخلاصة بإعداد التقارير املالية ·
نظام الشركات ·
نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية ·
للبنك األساسيالنظام ·

يـة وخاصـة فيمـا يتعلـق وعليه جيـب أن تراعـى مجيـع اجلوانـب املشـرتكة يف إعـداد هـذه القـوائم املال
املالية مما جيعل موضع حتليـل القـوائم املاليـة األدواتباإلفصاحات واملعاجلات احملاسبية يف بعض 

.  للبنوك من أصعب أنواع التحليل املايل
واملتعلــق ) ٢(بــازل اتفاقيــةهــذا باإلضــافة إىل بعــض التشــريعات الدوليــة الــيت تلتــزم البنــوك مثــل 

. بكفاية رأس املال

: أو من خالل الرابط التالي . ار إلیھا أعالهالمش١: یمكن الرجوع إلى القوائم المالیة ص١٣
http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/1040_2009_Y.pdf
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:١٤المرحليةالتقارير المالية : ثانيًا 

املعيــار إىل أن أشــارالتقــارير املاليــة املرحليــة، حيــث ) ٣٤(لقــد تنــاول املعيــار حماســبة الــدويل رقــم 
والقيـاس االعـرتافبيـان احلـد األدىن مـن حمتـوى التقريـر املـايل املرحلـي وبيـان مبـادئ " اهلدف هـو 

ـا يف البيانات املالية الكاملة أو امل ختصرة لفرتة مرحلية، وأن تقدمي التقارير املالية املرحلية املوثوق 
واجلهات األخرى علـى إدراك قـدرة املشـروع علـى والدائننيويف حينها حيسن من قدرة املستثمرين 

: ٢٠٠٨املعـــايري احملاســـبة الدوليـــة، " ( النقديـــة ومركـــزه املـــايل وســـيولته تحتقيــق األربـــاح والتـــدفقا
١٦٤٨(

أن جلنــة معــايري احملاســبة الدوليــة تشــجع الشــركات املتــداول أســهمها يف ســوق األوراق املاليــة كمــا 
والقيـاس واإلفصـاح، فقـد أشـار املعيـار االعـرتافعلى تقدمي تقارير مالية مرحلية تتفق مـع مبـادئ 

مرحليــة إىل أنــه علــى املشــاريع املتداولــة أســهمها يف ســوق األوراق املاليــة علــى تقــدمي تقــارير ماليــة 
ايـة النصــف  مـن ســنتها املاليـة وتقــدمي تقاريرهـا املرحليــة خـالل فــرتة ال تزيــد األولعلـى األقــل يف 

اية الفرتة املرحلية٦٠عن  .يوما من 
: تعريف التقارير المالية المرحلية 

الية كما هـو التقرير املايل املرحلي يعين تقريراً مالياً حيتوي أما على جمموعة كاملة من البيانات امل" 
عرض البيانات املالية أو على جمموعة من البيانـات املاليـة ) ١(مبني يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

). ١٦٤٩: ٢٠٠٨املعايري احلاسبة الدولية، (املختصرة لفرتة مرحلية 
ــوتعــرب التقــارير املاليــة املرحليــة ائي مــن عــن التقــارير الربــع ســنوية الــيت ال يــتم القريــر عنهــا بشــكل 

بنشــر التقــارير إلزامــيقبــل احملاســب القــانوين ولكــن تقــوم الشــركات وخاصــة املســامهة منهــا بشــكل 
.واليت توضح القوائم املالية ووضع الشركة املايل من ربح أو خسارةاملرحليةاملالية 

: محتوى التقرير المالي المرحلي 
: ن حيتوي التقرير املايل املرحلي على التايل إىل أنه جيب أ) ٣٤(أشار املعاير احملاسبة الدويل رقم 

اية الفرتة القانونية بيان املركز املايل كما هو - ١ يف 
بيان الدخل الشامل للفرتة - ٢

)١٦٤٩: ٢٠٠٨المعاییر المحاسبیة الدولیة، ( لة الفترة المرحلیة ھي فترة تقدیم حولھا التقاریر المالیة وتكون أقل من سنة مالیة كام١٤
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بيان التغري يف حقوق امللكية للفرتة - ٣
بيان التدفق النقدي للفرتة - ٤
. األخرىاملالحظات متضمنة ملخص للسياسات احملاسبية املهمة واملعلومات التفسريية - ٥
بيـان املركـز املـايل مـن بدايــة الفـرتة املقارنـة األوىل عنـد تطبيــق املنشـأ لسياسـية حماسـبية بــأثر - ٦

ا املالية أو عنـدما تقـوم بإعـادة تصـنيف  رجعي أو تقوم بإعادة بيان رجعية للبنود يف بيانا
ا املالية  ) ١٦٥٠: ٢٠٠٨املعايري احملاسبية الدولية، ( البنود يف بيانا

: كالتايل أشار املعيار إىل أن احلد األدىن من حمتوى التقرير املايلكما
بيان موجز للمركز املايل - ١
بيـان مــوجز للــدخل الشــامل ويـتم عرضــه أمــا كبيــان مـوجز منفــرد أو كبيــان دخــل منفصــل - ٢

موجز وبيان دخل شامل موجز 
بيان موجز للتغريات يف حقوق امللكية - ٣
بينا موجز للتدفقات النقدية - ٤
). ١٦٤٩: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، ( مالحظات توضيحية خمتارة - ٥

: ة املختارة ما يلي يكما أشار املعيار إىل أنه جيب أن تتضمن اإليضاحات التفسري 
يف البيانـات املاليـة إتباعهـابيان يفيد بـأن نفـس السياسـات احملاسـبية وطـرق احلسـاب يـتم - ١

نـــات املاليـــة الســـنوية أو إذا مت تغيـــري هـــذه السياســـات املرحليـــة باملقارنـــة مـــع أحـــدث البيا
. واألحداث إجراء وصف لطبيعة واثر التغيري

. مالحظات تفسريية بشأن مومسية أو تكرار العمليات املرحلية- ٢
أو حقـــوق امللكيـــة أو صـــايف االلتزامـــاتطبيعـــة ومبلـــغ البنـــود الـــيت تـــؤثر علـــى األصـــول أو - ٣

تعتــرب غــري عاديــة بســبب طبيعتهــا أو حجمهــا أو عــدد النقديــة الــيت تالتــدفقاالــدخل أو 
. مرات حدوثها

يف التقارير يف الفرتات املرحليـة السـابقة الواردةطبيعة ومقدار التغريات يف تقديرات املبالغ - ٤
يف التقــارير يف السـنوات املاليــة الـواردةغـريات يف تقــديرات املبلـغ تللسـنة املاليـة احلاليــة أو ال

. ذه التغريات أثر مادي يف الفرتة املرحلية احلاليةالسابقة إذا كان هل
. وإعادة شراء وتسديدات األوراق املالية اخلاصة بالدين وحقوق امللكيةتإصدارا- ٥
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منفصـلة لألسـهم العاديـة واألسـهم ) الواحـدالسـهمأو اإلمجالية( املدفوعة األسهمأرباح - ٦
. األخرى 

إلفصـاح عـن املعلومـات القطاعيـة يف التقريـر ب ايطلـ( ومات التالية حـول القطاعـات املعل- ٧
القطاعـات ) " ٨(املرحلي ملنشأة ما فقط إذا اقتضى املعيار الدويل إلعداد التقـارير املاليـة 

نات املالية السنوية ايف بيالقطاعيةاملنشأة اإلفصاح عن املعلومات لكتمن " التشغيلية 
أو وامـتالكاألعمـال انـدماجلية مبا يف ذلك أثر التغري يف تكوين املشروع أثناء الفرتة املرح- ٨

طويلة األجل وإعادة اإلفصاح عن املعلومـات الـيت جيـب واالستثماراتبيع شركات تابعة 
. األعمال اندماج) ٣(اإلفصاح عنها مبوجب املعيار الدويل رقم 

ايــة أخــر فــرتة أعــداد ا- ٩ لتقــارير التغــريات يف االلتزامــات احملتملــة أو األصــول احملتملــة منــذ 
)١٦٥٢، ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، . ( املالية

: للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية االمتثالاإلفصاح عن 
إذا كان التقرير املـايل املرحلـي للمشـروع ممتـثًال ملعيـار احملاسـبة الـدويل هـذا " لقد أشار املعيار إىل 

أن ال يوصـف تقريـر مـايل مرحلـي أنـه ممتثـل ملعـايري فإنه جيـب اإلفصـاح عـن هـذه احلقيقـة وجيـب 
" يري الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير املاليـــة ااحملاســـبة الدوليـــة إال إذا كـــان ممتـــثًال لكافـــة متطلبـــات املعـــ

). ١٦٥٣: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية، 
حليــة قــد أعــدت يقصـد بــالفقرة الســابقة هــو أنــه ال جيــوز أن يــتم اإلفصــاح بــأن القــوائم املاليــة املر 

ر يـــاحســب املعـــايري الدوليـــة ولكـــن جيــب أن يـــتم اإلفصـــاح بـــأن هــذه القـــوائم معـــدة حســـب املع
بأنـه التقـارير املاليـة اإلفصـاح، وال مينع بأن يـتم التقارير املالية املرحلية) ٣٤(احملاسبة الدويل رقم

ريـــر املـــايل ممتـــثًال لكافـــة املاليـــة بشـــرط أن يكـــون التقرالتقـــاريقـــد متـــت باملعـــايري الدوليـــة إلعـــداد 
.  متطلبات املعايري الدولية
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الجانب العملي
م٢٠١٠الربع األول لشركة التعاونية للتأمين لعام 

١٥)شركة مساهمة سعودية عامة ( 

: يلي يتكون التقارير المالي للشركة إلى ما
تقرير فصح مراجعي احلسابات- ١
قائمة املركز املايل األولية - ٢
التأمني والفائض املرتاكم األولية مليات قائمة ع- ٣
قائمة الدخل الشامل للمسامهني األولية - ٤
قائمة التغريات يف حقوق املسامهني األولية - ٥
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني األولية - ٦
قائمة التدفقات النقدية للمسامهني األولية - ٧
القوائم املالية األولية املوجزةإيضاحات حول - ٨

: تقرير المكتب المحاسبي عتبارات في أهم اال
يعــد هــذا الفحــص أقــل نطاقــاً مــن عمليــة املراجعــة الــيت تــتم وفقــاً ملعــايري "أشــار التقريــر ·

ـــدف أساســـاً إىل أبـــداء  املراجعـــة املتعـــارف عليهـــا يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية والـــيت 
" الرأي حلو القوائم املالية ككل

إىل أن هـذه القـوائم املاليـة األوليـة املـوجزة أعـدت وفقـاً ملعيـار االنتبـاه " أشار التقرير إىل ·
ملعيــار التقــارير املاليــة األوليــة الصــادر عــن اهليئــة ولــيس وفقــاً ) ٣٤(احملاســبة الــدويل رقــم 

١٦" السعودية للمحاسبني القانونيني

15 http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/8010_2010_Q1.pdf
. همن التقاریر المالیة للشركة المشار ألیھ أعال) ١(یمكن الرجوع إلى الصفحة رقم ١٦
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ية األولية الموجزةلالقوائم الما
م٢٠١٠قائمة المركز المالي للربع األول لعام 

٢٠١٠مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

٢٠٠٩مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

التأمينعملياتموجودات
١٣٣.١٨٧١٣٤.٠١٤صايف،ومعداتممتلكات
٩.٨٦١٩.٨٦١ممتلكاتيفاستثمار

٨٨.٩٦٧٩٤.١٨٤زميلةشركاتيفاستثمارات
٤١٣.٩٢٦٥٣٥.٥٥٠االستحقاقتاريخحىتمقتناهاستثمارات

١.٥٧٨.٦٢٦١.١٦٠.٣٥٦للبيعمتاحةتاستثمارا
٣٠٥.٧٤٤٢٥٠.٨٤٢أخرىوموجوداتمقدماً مدفوعةمصاريف

١٦٦.٠٦٢١٤٩.٢٦٢مؤجلةاكتتابتكاليف
١.٠٤٥.٨٦١٩٧٥.٨٠١التسويةحتتاملطالباتمنالتأمنيمعيديحصة
٧٧١.٤٧١٩٠٨.٣٢٣ملكتسبةاغرياألقساطمنالتأمنيمعيديحصة

-٤٦.٢٦٦املسامهنيمناملستحق
٩٢٦.٠٠٥٩٧٥.١٥٩صايف،مدينةذمم
٣٣٩.٦١١٥٧٢.٨٨٣يعادلهماالنقد

٥.٨٢٥.٥٨٧٥.٧٦٦.٢٣٥التأمينعملياتموجوداتمجموعة

المساهمينموجودات
١٣.٨٤١٥٤.٣١٧التأمنيعلمياتمناملستحق

٣.٦٠٤٤.٤٢١مستحقةاستثماراتتإيرادا
٥٠.٦٠٣٤٦.٦٧٩زميلةشركاتيفتاستثمارا
٣١٩.٧٤٦٤١٥.٤٩٣االستحقاقتاريخحىتمقتناهتاستثمارا

٩٢٨.٧٣٤٨٨٤.٢٢٣للبيعمتاحةاستثمارات
٥٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠النظاميةالوديعة
٦٣.٤٩٤٥.٨٩١يعادلهوماالنقد

١.٤٣٠.٠٢٢١.٤٦١.٠٢٤سامهنياملموجوداتجمموع
٧.٢٥٥.٦٠٩٧.٢٢٧.٢٥٩الموجوداتمجموع



42

٢٠١٠مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

٢٠٠٩مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

التأمينعملياتوفائضمطلوبات
:التأمينعملياتمطلوبات

٣٥.٠٣٥٣٥.١١٦املستحقةالفائضزيعاتو ت
١٣.٨٤١٥٤.٣١٧املسامهنيعملياتإىلحقتسامل

٨٤٣.٠٢٤٨٣٩.٤٢٢أخرىومطلوباتالدفعمستحقةمصاريف
١٣.٦٠٠١٢.٩٥٢التكافلعملياتاطييتاح
١٠.١٢٩١٠.١١٣متسمرةغرينشاطاتياطيتاح

١.٧٢٠.٨٢٥١.٥٥.٣٠١التسويةحتتمطالبات
٦٢.٤١٦٦١.٤٢٢مكتسبةغريتأمنيعموالت
٢.٠٧٩.٣٥٥٢.٢٣١.٧٠٤مكتسبةغريتأمنيأقساط

٩٧٨.٥٣٠٩٢٥.٩٩٦التأمنيمعيديذمم

٥.٧٥٦.٧٥٥٥.٧٢٦.٣٤٣التأمينعلمياتمطلوباتمجموع

:التأمينعملياتفائض
-١٠.٥٤٩املرتاكمالفائض

٥٨.٢٨٣٣٩.٨٩٢لالستثماراتالعادلةالقيمةيفالتغري
٥.٨٢٥.٥٨٧٥.٧٦٦.٢٣٥التأمنيعملياتوفائضلوباتمطجمموع

المساهمينوحقوقمطلوبات
:المساهمينمطلوبات
٥٢٠٥٢٧أخرىومطلوباتالدفعمستحقةمصاريف
-٤٦.٢٦٦التأمنيلعملياتاملستحق
٤.٢٨٢٣.٨٥٦مستحقةأرباحتوزيعات

٣٧.٤٨٨٤٠.٤٠٦زكاة

٨٨.٥٥٦٤٤.٧٨٩المساهمينمطلوباتمجموع

:المساهمينحقوق
٥٠٠.٠٠٠٥٠٠.٠٠٠املالرأس

٥٠٠.٠٠٠٥٠٠.٠٠٠نظاميياحتياط
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١١٨.٨٢٧٩٧.٣٠٨لالستثماراتالعادلةالقيمةيفالتغري
٢٢٢.٦٣٩٣١٨.٩٢٧مبقاةأرباح

١.٣٤١.٤٦٦١.٤١٦.٢٣٥المساهمينحقوقمجموع

١.٤٣٠.٠٢٢١.٤٦١.٠٢٤المساهمينقوقوحمطلوباتمجموع

التأمينعملياتوفائضالمطلوباتمجموع
المساهمينوحقق

٧.٢٥٥.٦٠٩٧.٢٢٧.٢٥٩

ية األولية الموجزةلالقوائم الما
م٢٠١٠قائمة الدخل للربع األول لعام 
٢٠١٠مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

٢٠٠٩مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

يراداتاإل
٩٨٥.٢٥٠٧٦٠.٠٣٩املكتتبةالتأمنيأقساطإمجايل
)٢٤٢.٠٤٩()٣٤٩.٩٤٣(املسندةالتأمنيإعادةأقساط:يطرح
٦٣٥.٣٠٧٥١٧.٩٩٠املكتتبةالتأمنيأقساطصايف

)٨٠.١٨٥(١٥.٤٩٧املكتسبةالتأمنيأقساطيفالتغريات
٦٥٠.٨٠٤٤٣٧.٨٠٥املكتسبةالتأمنيأقساطصايف

٢٥.٩٥٧١٩.٨٣٠التأمنيإعادةعمالت
)١.٤٨٠(٦.٣٨٦صايف،االستثمارات)خسارة(دخل

٥.٤٠٤٥.١٥٧أخرىإيرادات
٦٨٨.٥٥١٤٦١.٣١٢اإليراداتمجموع

والمصاريفالتكاليف
٥١١.٤٠٣٦٤٥.٨٨٤املدفوعةاملطالباتإمجايل
)٤٠٠.٧١٧()١٧٤.٠٢٠(التأمنيمعيديحصة:يطرح
٣٣٧.٣٨٣٢٤٥.١٦٧املدفوعةاملطالباتصايف

٩٥.٤٦٤٣٠.٥٠٤التسويةحتتاملطالباتيفالتغريات
٤٣٢.٨٤٧٢٧٥.٦٧١املتكبدةتاملطالباصايف

٧٧.٢١٠٥٣.٥٥٤التأمنيوثائقاكتتابتكاليف
١.٢١٤١.٠٥٦اخلسارةفائضتأمنيمصاريف
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٦٤٨٢٥٤التكافلعملياتاحتياطييفالتغريات
٢٥.٩٧٦١٦.٢٩٩أخرىاكتتابمصاريف
٩٧٩-االستثماراتقيمةيفالدائماالخنفاضمصاريف
٤٥.١٦٧٤٥.١٨١وتسويقوبيعوإداريةعموميةمصاريف

٥٨٣.٠٦٢٣٩٢.٩٩٤والمصاريفالتكاليفمجموع
١٠٥.٤٨٩٦٨.٣١٨التأمنيعلمياتمنالفائض
)٦١.٤٨٦()٩٤.٩٤٠(الفائضمناملسامهنيحصة

١٠.٥٤٩٦.٨٣٢المساهمينحصةبعدالتأمينعلمياتمنالفائض
--الفائضتوزيعات

١٠.٥٤٩٦.٨٣٢رةتالفنهايةفيالمتراكمالفائض

ية األولية الموجزةلالقوائم الما
م٢٠١٠م قائمة الدخل الشامل للمساهمين للربع األول لعا

٢٠١٠مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

٢٠٠٩مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

٩٤.٩٤٠٦١.٤٨٦التأمنيعملياتفائضمناملسامهنيحصة
)٢٤.٣٥٣(١٤.٢٤٤صايف،استثمارات)خسارة(دخل

)٢٢٦()٢٤(صايف،وإداريةعموميةمصاريف
)٩.٥٣٤(-تاالستثمارايمةقيفالدائماالخنفاضمصاريف

١٠٩.١٦٠٢٧.٣٧٣الزكاةقبلالرئيسيةالعملياتدخل
)١.٤٠٠()٣.٣٤٨(زكاة

١٠٥.٨١٢٢٥.٩٧٣للفرتةالدخلصايف

:األخرالشاملالدخل
٢١.٥١٩١٤.٤٢٦لالستثماراتالعادلةقيمةيفريلتغا

١٢٧٣٣١٤٠.٣٩٩للفترةالشاملالدخلأجمالي
السهمرحبية
١٢/٢٥٢/٠)سعوديلایر(واملخفضاألساسيالسهمرحبية

٥٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠الفترةخاللالمصدرةاألسهملعددالمرحجالمتوسط
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: معلومات عامة عن الشركة 
ربيــة العةباململكــشــركة مســامهة ســعودية تأسســت يف مدينــة الريــاض –الشــركة التعاونيــة للتــأمني 

م مبوجـــب ١٩٨٦ينـــاير ١٨ومت تســـجيلها بتـــاريخ ٥/الســـعودية مبوجـــب املرســـوم امللكـــي رقـــم م
ـــــا الرئيســـــي ١٠١٠٠٦١٦٩٥الســـــجل التجـــــاري رقـــــم  اململكـــــة العربيـــــة –الريـــــاض –وعنوا

. السعودية
ــذه األعمــال  أن الغــرض مــن أنشــاء الشــركة هــو مزاولــة أعمــال التــأمني التعــاوين وكــل مــا يتعلــق 

تشــتمل علـــى أعــادة التــأمني والتـــوكيالت ويتمثــل النشــاط الرئيســـي للشــركة يف تقــدمي كافـــة الــيت 
خدمات التأمني من سيارات، حبري ، حريق ، طيب ، هندسي، طاقة ، طريان، تكافـل، وتـأمني 

. حوادث متنوعة
أهــــم السياســــات المحاســــبية التــــي تــــم اإلفصــــاح عنهــــا فــــي هــــذه النشــــرة حســــب معيــــار 

: وهي كالتالي ٣٤رقم المحاسبة الدولي
أسـس العــرض حيــث مت إعـداد القــوائم املاليــة املـوجزة طبقــاً للمعيــار احملاسـيب الــدويل رقــم ·

. التقارير املالية األولية) ٣٤(
تعد القوائم املالية األولية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات املتاحـة للبيـع ·

واملشتقات 
ساسي للشركة حفظ حسابات منفصلة لكـل مـن حسـابات عمليـات يتطلب النظام األ·

التأمني واملسامهني يتم تسجيل اإليرادات واملصاريف اخلاصة بكل نشاط يف احلسـابات 
املشـــرتكة مـــن قبـــل باملعمليـــاتاخلاصـــة بـــذلك النشـــاط ويـــتم توزيـــع املصـــاريف املتعلقـــة 

. وأعضاء جملس إدارة الشركةاإلدارة
ة املخاطر مع تلـك الـيت مت اإلفصـاح عنهـا يف القـوائم املاليـة املدققـة تتوافق سياسات إدار ·

. م٣١/١٢/٢٠٠٩يف ةاملنتهيللسنة 
مـارس ٣١جيب أن تقرأ هذه القوائم املالية األولية املوجزة لفـرتة الثالثـة أشـهر املنتهيـة يف ·

ديسـمرب ٣١يف املنتهيـةاملدققة للشركة للسنة املاليةإىل جنب مع القوائم جنباً ٢٠١٠
م وتعتقـد اإلدارة بــأن القــوائم املاليـة األوليــة املــوجزة تظهـر كافــة التســويات مبــا يف ٢٠٠٩

املكــررة والضــرورية لكــي تظهــر بعــدل نتــائج العمليــات عــن االعتياديــةذلــك التســويات 
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الفرتات األولية املعروضة وأن النتـائج األوليـة ال تعتـرب مؤشـراً دقيقـاً علـى النتـائج السـنوية 
. ركةللش

بتقـدمي منتجـات / يقـوم ببيـع الشـركةيعتـرب القطـاع جـزء حمـدد مـن : املعلومـات القطاعيـة·
وختتلـــــف خمـــــاطره وفوائـــــده عـــــن القطاعـــــات األخـــــرى ) قطـــــاع األعمـــــال( أو خـــــدمات 

ا  ــا وخـــدما ألغــراض إداريــة تتكــون الشـــركة مــن وحــدات عمــل وذلـــك حســب منتجا
طيــــة التــــأمني الطــــيب ، قطــــاع تــــأمني يقــــوم بتغو قطــــاع طــــيب ( ولــــديها ثــــالث قطاعــــات 

السـيارات ، قطــاع املمتلكــات واألخـرى ويشــمل تغطيــة املمتلكـات والكــوارث واهلندســة 
. )والشحن البحري والطاقة وكذلك تأمني احلوادث العامة

القطـــاع علـــى أســـاس الـــدخل أو اخلســـارة والـــيت يـــتم قياســـهم يف بعـــض أداءيـــتم تقيـــيم ·
. خل أو اخلسارة يف القوائم املالية األوليةالنواحي بصورة خمتلفة عن الد

ـمل حتدث أية معامالت بني القطاعات خالل الفرت · ا ة ويف حالـة حـدوث أيـة معاملـة فإ
ألســـعار التحويـــل علـــى األســـاس التجـــاري وتـــتم بـــنفس شـــروط التعامـــل مـــع تـــتم وفقـــاً 

القطـــاع علـــى التحـــويالت بـــنيونتـــائجاألطـــراف األخـــرى تشـــتمل إيـــرادات ومصـــاريف 
. قطاعات األعمال واليت سيتم إلغاءها على مستوى القوائم املالية املوجزة للشركة

. ال يوجد أي تغريات مومسية قد تؤثر على عمليات التأمني·
: بشكل مفصلعنهااإلفصاحم ي تأهم اإلفصاحات الت

: الذمم المدينة ، صافي 
: لتايل عن صايف املبالغ املستحقة من اجلهات وهي كامت اإلفصاح 

٢٠١٠مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف
)مدققةغري(

٢٠٠٩مارس٣١
السعوديةالرياالتبآالف

)مدققة(

التامنيوثائقحاملي
٢٢٥.١٣٤٢٩٢.٠٨٧متداولة

٤٨٥.٧٠٣٣٦٥.٦١٩متداولةغري
١٤٧.١٦٧٢٧٩.٠٨٧الوكالء

١٥.٥٠٨١٥.٠٢٩*عالقةذيطرف
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٨٧٣.٥١٢٩٥١.٨٢٢إمجايل
)٤١.١٩١()٤١.٢٣٨(حتصيلهايفمشكوكديونخمصص

٨٣٢.٢٧٤٩١٠.٦٣١إجمالي

٩٣.٧٣١٦٤.٥٢٨التأمينمعيدي

٦٢٦.٠٠٥٩٧٥.١٥٩المجموع
مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية يف بند منفصل*

: االستثمارات 
عمليــات همــاجــزأيناالســتثمارات إلــى ت حيــث تــم تقســيمراتــم اإلفصــاح عــن االســتثما

: التأمين والمستثمرين وتفصيل ذلك 
حيـــث تتكـــون االســـتثمارات املتاحـــة للبيـــع اخلاصـــة بعلميـــات الــــتأمني مـــن : علميـــات التـــأمين 

وأسهم حمليـة وصـناديق اسـتثمارية وأسـهم خارجيـة، حيـث يتضـح أن الشـركة استثماريةصناديق 
ســـبة أكــرب مــن األســـهم اخلارجيــة وهــذا مؤشـــر بثقــة الشــركة علـــى تســتثمر يف األســهم احلاليــة بن

. االقتصاد السعودي وسوق احمللية
حيـــــث مت : حـــــىت تـــــاريخ االســـــتحقاقاملقتنـــــاةكمـــــا مت اإلفصـــــاح عـــــن احلركـــــة يف االســـــتثمارات 

٤١٤حـــىت تـــاريخ االســـتحقاق ملقتنـــاهالســـوقية املقـــدرة لالســـتثمارات القيمـــةاإلفصـــاح عـــن أن 
. عودي تقريباً مليون لایر س
حيــث تتكــون االســتثمارات املتاحــة للبيــع اخلاصــة بعلميــات الـــتأمني مــن صــناديق : المســتثمرين

ة إال انــــه االســــتثمار يف األســــهم وأســــهم حمليــــة وصــــناديق اســــتثمارية وأســـهم خارجيــــاســـتثمارية
اخلارجية أكرب من األسهم احمللية وكذلك وجود سندات خارجية مبعمولة 

حيـــــث مت : حـــــىت تـــــاريخ االســـــتحقاقاملقتنـــــاةح عـــــن احلركـــــة يف االســـــتثمارات كمـــــا مت اإلفصـــــا 
٣٢٠حـــىت تــاريخ االســـتحقاق املقتنــاةالســـوقية املقــدرة لالســـتثمارات القيمــةاإلفصــاح عـــن أن 

.مليون لایر سعودي تقريباً 



48

: أهم البنود التي تم اإلفصاح عنها 
املطالبات حتت التسوية ، صايف - ١
ري املتسمرة النشاطات غياحتياط- ٢
٥٩حيث مت اإلفصاح عن وجود خطابـات اعتمـاد وضـمان مببلـغ : االلتزامات احملتملة - ٣

. مليون لایر سعودي
توزيعات األرباح للمسامهني - ٤
: الوديعة النظامية - ٥

من الالئحة التنفيذيـة مـن نظـام التـأمني الصـادر عـن مؤسسـة النقـد العـريب ٥٨طبقاً للمادة 
مليون لایر سعودي يف بنك ٥٠من رأس مال البالغ % ١٠إيداع السعودي قامت الشركة ب

البنـــكمت اختيـــاره مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد العـــريب الســـعودي وحتـــتفظ الوديعـــة النظاميـــة يف 
ى موافقـة مؤسسـة النقـد العــريب لـاألهلـي الـوطين وميكـن السـحب منهـا فقـط بعـد احلصـول ع

. السعودي
.املعامالت واألرصدة مع جهات ذوي عالقة- ٦
١٧املعلومات القطاعية- ٧

: رحبية السهم - ٨
حيـــث مت احتســـاب رحبيـــة الســـهم بقســـمة صـــايف دخـــل الفـــرتة علـــى املتوســـط املـــرجح لعـــدد 

. األسهم املصدرة للفرتة
مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف البيع والتسويق - ٩

: وأخيرًا 
ـــة الســـابقة قـــد أعـــدت حســـب معيـــار المحاســـبة الـــدولي رقـــ ) ٣٤(م تعتبـــر القـــوائم المالي

التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا البنــودهم أالتقــارير الماليــة المرحليــة بشــكل كــافي بمــا يتعلــق بــ
. مبدأ األهمية النسبيةبمقتضى

١٧،١٨، ١٦: یمكن الرجوع إلى القوائم المالیة ص١٧
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عقود التأمين : ثالثًا 

: المقدمة 
هامـة جيـب الرجـوع إليهـا اعتبـاراتتعترب عقود التأمني أحد املشاكل احملاسبية املعاصرة ملا هلا من 

فـــة مـــن املعاجلـــات لاســـبياً وفقـــاً ملـــا هـــو متفـــق عليـــه يف العقـــد ممـــا قـــد خيلـــق أنـــواع خمتملعاجلتهـــا حم

.املتمة للقوائم املاليةاإليضاحاتاحملاسبية والذي جيب على الشركة توضيحه ضمن بنود 

: التعريف 
بــل العقــد الــذي يق" عقــود التــأمني بــأن عقــد التــأمني هــو ) ٣(أشــار املعــاير احملاســبة الــدويل رقــم 

) حامـــل الوثيقـــة(خبطـــر تـــأميين هـــام مـــن طـــرف آخـــر ) شـــركة التـــأمني( مبوجبـــه أحـــد األطـــراف 
احلــدث ( علــى تعــويض حامــل الوثيقــة عــن حتقــق حــدث مســتقبلي غــري مؤكــد الوقــوع باالتفــاق

: ٢٠٠٨املعـايري احملاسـبة الدوليـة، " ( والذي يؤثر بشكل سليب عـل حامـل الوثيقـة ) املؤمن منه 
٥٤٦(

مثلة على عقود التأمني، التأمني ضد السرقة أو تلف املمتلكات ومن األ

: المعيار هدف
مــن أصــدراهاحتديــد أســاليب إعــداد التقــارير املاليــة لعقــود التــأمني الــيت يــتم " يهــدف املعيــار هــو 

).شركات التأمني ( قبل أية مؤسسة تقوم بإصدار مثل هذه العقود 
ة علـــى حماســـبة شـــركات التـــأمني املتعلقـــة بعقـــود ودديتطلـــب املعيـــار إدخـــال تعـــديالت حمـــحيـــث

التــأمني واإلفصــاح الــذي حيــدد ويوضــح املبــالغ ضــمن البيانــات املاليــة لشــركة التــأمني والــيت تكــون 
ناشئة عن عقود التأمني وتساعد مستعملي تلك البيانات املالية على فهم املبالغ واملواعيد وعدم 

املعـــايري احملاســـبة الدوليــــة، ( ة املتأتيــــة مـــن عقـــود التـــأمني التأكـــد فيمـــا يتعلـــق بالتـــدفقات النقديـــ
٥٣٢: ٢٠٠٨ .(



50

: أهم االعتبارات 
ايـــة كـــل فـــرتة إعـــداد التقـــارير املاليـــة مـــا إذا كانـــت  ـــاعلـــى شـــركة التـــأمني أن تقـــيم ويف  التزاما
ـــا كافيـــة وذلـــك مـــن خـــالل التقـــديرات احلاليـــة للتـــدفقات النقديـــة امل ســـتقبلية التأمينيـــة املعـــرتف 

ـا وإذا اظهــرمبوجـ ةالتأمينيــهـذا التقيـيم أن املبلــغ املسـجل لاللتزامـات ب عقـود التــأمني اخلاصـة 
بكامـل العجـز يف الـربح االعـرتافغري كـاف يف ضـوء التـدفقات النقديـة املسـتقبلية جيـب أن يـتم 

). ٥٣٥: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ، ( او اخلسارة 
ا احملاســـبية لعقـــود التـــأمني يف حالـــة واحـــدة وهـــي إذا كانـــت لشـــركة التـــأمني أن "  تغـــري سياســـا

ال أن االقتصـاديالقـرار اختـاذالتغيريات جتعل من البيانات املاليـة أكثـر مالئمـة ملتطلبـات عمليـة 
ـذه احلاجـات وعلـى شـركة  تكون أقل موثوقية أو أن تكون أكثر موثوقية إمنـا ليسـت أقـل تعلقـاً 

علــى املعــايري املنصــوص عليهــا يف معيــار احملاســبة باالعتمــاداملالئمــة واملوثوقيــة التــأمني أن تقــيس
). ٥٣٦: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ، ) . ( ٨(الدولية رقم 

: اإلفصاح
على شركة التأمني أن تفصح عن املعلومات اليت حتدد وتوضـح املبـالغ الناشـئة عـن عقـود التـأمني 

ا املالية : عليها أن تفصح عن التايل و يف بيانا
ا · . لعقود التأمني واألصول ذات العالقة والدخل واملصروفاحملاسبيةسياسا
ـــا وااللتزامـــاتاألصـــول · التـــدفقات النقديـــة إذا كانـــت تعـــرض ( والـــدخل واملصـــروفات املعـــرتف 

اإلضـافة إىل الناشـئة عـن عقـود التـأمني وب) األسلوب املباشرباستعمالبيانات التدفقات النقدية 
ذلـــك إذا كانــــت شــــركة التــــأمني هــــي شــــركة تــــأمني مباشــــرة فــــإن عليهــــا أن تفصــــح عــــن األربــــاح 

ــا كـربح أو خســارة يف شــراء إعـادة التــأمني و اإلطفــاء للمـدة واملبلــغ الــذي ١٨واخلسـائر املعــرتف 
ايـة املـدة إذا كانـت شـركة التـأمني املباشـرة تؤجـل وتطفـئ ا ألربـاح يبقى غري مستهلك يف بداية و

. واخلسائر الناشئة عن شركاء إعادة التأمني

ركة ش(لتعریض شركة التأمین أخرى ) شركة أعادة التأمین ( عقد التأمین الصادر عن أحدى شركات التأمین : عقد إعادة التأمین ھو ١٨
المعاییر المحاسبة (كة التأمین المباشرة عن الخسائر الناشئة عن واحد أو أكثر من عقود التأمین الصادرة عن شر) التامین المباشرة 

) ٥٤٦: ٢٠٠٨الدولیة ، 
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ـا املنصـوص · اإلجراءات املتبعة لتحديد الفرضيات ذات األثر األكرب على قياس املبالغ املعـرتف 
عليهــــا وعنــــدما يكــــون ذلــــك ممكنــــا فــــإن علــــى شــــركة التــــأمني أن تقــــدم إفصــــاحات كميــــة هلــــذه 

. الفرضيات
التأمينية حبيـث وااللتزاماتمن أجل قياس األصول التأمينية أثر التغيري يف الفرضيات املستخدمة·

. انات املاليةيتبني بشكل منفصل أثر كل تغيري إذا كان ذا أثر مادي على الب
التأمينية وأصول إعـادة التـأمني وتكـاليف الشـراء ذات العالقـة إن االلتزاماتتسوية التغيريات يف ·

. وجدت
م املسـتخدمنين املعلومـات الـيت تســاعد جيـب علـى شـركة التـأمني أن تفصــح عـ· علـى فهـم بيانــا

: ٢٠٠٨املعـايري احملاسـبة الدوليـة ، ( ييم طبيعة ومـدى اخلطـر النـاتج مـن عقـود التـأمني قاملالية لت
٥٤١ .(
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:الجانب العملي
١٩م٢٠١٠لعام ركة التعاونية للتأمينالقوائم المالية لش

تلك العقود اليت تشمل : بأنهاالمالية للشركةفي القوائم تم اإلفصاح عن عقود التأمين
على خماطر تأمني جوهرية عند نشأة العقد أو تلك اليت يكون فيها عند نشأة العقود سيناريو 
يشتمل يف جوهرة التجاري على خماطر تأمني هامة تعتمد أمهية خماطر التأمني على كل من 

ااحتمال وقوع احلادثة املؤمن عليها وحجم األثر احمل .تمل املتعلق 
فإنه يبقى كذلك طوال الفرتة املنتهية املتبقية من " عقد تأمني"وعندما يتم تصنيف العقد كـ

.  عمره حىت لو اخنفضت خماطر التأمني بشكل كبري هذه الفرتة

ايــة كــل فــرتة إعــداد التقــارير املاليــة مــا إذا  :جــاء فــي المعيــار  علــى شــركة التــأمني أن تقــيم ويف 
ااكانت  ا كافية وذلك من خالل التقديرات احلالية للتدفقات النقديـة لتزاما التأمينية املعرتف 

ا وإذا أ هر هذا التقيـيم أن املبلـغ املسـجل لاللتزامـات ظاملستقبلية مبوجب عقود التأمني اخلاصة 
العجــز بكامـل االعــرتافغــري كـاف يف ضــوء التـدفقات النقديــة املسـتقبلية جيــب أن يـتم ةالتأمينيـ

). ٥٣٥: ٢٠٠٨املعايري احملاسبة الدولية ، ( يف الربح او اخلسارة 
مل إمجايل املطالبـات علـى املزايـا واملطالبـات املدفوعـة تشي" بأنه لشركة جاء في القوائم المالية 

ائق التــأمني ود مــن حلمــة وثــيــحلملــة وثــائق التــأمني، التغــريات يف قيمــة املطلوبــات الناشــئة عــن الق
.تلالسرتدادجلة املطالبات اخلارجية والداخلية بعد خصم القيمة املتوقعة امعوتكاليف 

وتشتمل املطالبات حتـت التسـوية علـى التكلفـة املقـدرة للمطالبـات املتكبـدة غـري املسـددة بتـاريخ 
قائمــــة املركــــز املـــــايل وكــــذلك تكـــــاليف معاجلــــة املطالبـــــات والــــنقص يف القيمـــــة املتوقعــــة للخـــــردة 

بتــاريخ قائمــة املركــز املــايل وكــذلك تكــاليف معاجلــة املطالبــات والــنقص يف القيمــة واالســرتدادات
يـب تم جتنأم ال ويـاملـؤمننياملتوقعة للخردة واالسرتدادات األخـرى سـواء مت التبليـغ عنهـا مـن قبـل 

خمصصات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املـايل علـى أسـاس تقـدير 
ل حالـــة علــى حـــدة كمــا جينـــب خمصــص وفقـــاً لتقــديرات اإلدارة وخـــربة الشــركة الســـابقة لقـــاء كــ

19 http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/8010_2010_Y.pdf



53

دة غـري املبلـغ عنهـا مبـا يف ذلـك تكـاليف معاجلـة املطالبـات والقيمـة بـتكلفة سداد املطالبات املتك
توقعــــة للخــــردة واالســــرتدادات األخــــرى كمــــا يف تــــاريخ قائمــــة املركــــز املــــايل يــــدرج الفــــرق بــــني امل

نبــة يف الفــرتة الصــات بتــاريخ قائمــة املركــز املــايل الســدااملخص الحقــة يف قائمــة د املخصصــات ا
٢٠.نتائج التأمني للسنة

:عقود التأمين) ٤(كما جاء في المعيار المحاسبة الدولي رقم اإلفصاح
على شركة التأمني أن تفصح عن املعلومات اليت حتدد وتوضـح املبـالغ الناشـئة عـن عقـود التـأمني

ا املالية وعليها أن تفصح عن التايل  : يف بيانا
ا · .ول ذات العالقة والدخل واملصروفلعقود التأمني واألصاحملاسبيةسياسا

تـــم اإلفصـــاح عـــن السياســـات المحاســـبية الخاصـــة بعقـــود التـــأمين ذات العالقـــة بالـــدخل 
اج اإلقسـاط والعمـالت يـتم إدر :والمصروف حيث تم اإلشارة إليها في القوائم المالية بأنـه 

يف قائمـــة عمليـــات التـــأمني موزعـــة علـــى مـــدة وثـــائق التـــأمني وذلـــك وفقـــاً ألســـاس تناســـيب يـــتم 
اتســجيل اجلــزء مــن األقســاط والعمــالت الــيت ســيتم  أقســاط وعمــوالت " مســتقبالً  كـــ اكتســا

ا الشـحن دغري مكتسبة على التوايل ويتم تأجيلها على حسب مدة التغطية لوثيقة التأمني ما عـ
ن اجلزء غري املكتسب من التأمني على الشحن البحري ميثـل األقسـاط املكتتبـة خـالل البحري إ
الثالثة األخرية من السنة املالية احلالية إن التغيـري يف خمصـص األقسـاط غـري املكتسـبة مت األشهر

. ة املخاطرإدراجه يف قائمة عمليات التأمني حبيث أن ذلك اإليراد مت االعرتاف به خالل فرت 
يتمثــل فــائض االكتتــاب يف األقســاط املكتســبة واألتعــاب ودخــل العمولــة بعــد خصــم املطالبــات 

واملطالبـات املسـتحقة املتوقعـة خـالل السـنة وبالصـايف مـن األخـرىاملدفوعة مصاريف االكتتـاب 
قألي خسـائر مسـتقبلية متوقعـة علـى وثـائاملبالغ اخلاضعة إلعادة التـأمني وبعـد خصـم خمصـص 

. التأمني

ـــا وااللتزامـــاتاألصـــول · التـــدفقات النقديـــة إذا كانـــت تعـــرض ( والـــدخل واملصـــروفات املعـــرتف 
الناشـئة عـن عقـود التـأمني وباإلضـافة إىل ) األسلوب املباشرباستعمالبيانات التدفقات النقدية 

ح ذلـــك إذا كانــــت شــــركة التــــأمني هــــي شــــركة تــــأمني مباشــــرة فــــإن عليهــــا أن تفصــــح عــــن األربــــا 

١٨: ص :م ٢٠١٠القوائم المالیة السنویة لشركة التعاونیة للتأمین لعام ٢٠
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ـــا كــربح أو خســارة يف شـــراء إعــادة التــأمني و اإلطفـــاء للمــدة واملبلــغ الـــذي واخلســائر املعــرتف 
ايـة املـدة إذا كانـت شـركة التـأمني املباشـرة تؤجـل وتطفـئ األربـاح  يبقى غري مستهلك يف بداية و

. واخلسائر الناشئة عن شركاء إعادة التأمني
ـــة عـــن االنخ ـــم اإلفصـــاح فـــي القـــوائم المالي ـــدائم فـــي موجـــودات إعـــادة التـــأمين ت فـــاض ال

يتم بتاريخ كـل قائمـة مركـز مـايل إجـراء تقـومي للتأكـد مـن وجـود " والموجودات األخرى حيث
أي دليل موضوعي على وجود اخنفاض دائم يف قيمة أي أصل مـايل أو جمموعـة مـن املوجـودات 

وجـود دليـل موضـوعي علـى تكبـد ويف حالـة" مبا يف ذلك الذمم املدينـة اخلاصـة بالتـأمني" املالية 
الــــدائم يف قيمــــة أي أصــــل مــــايل يــــتم حتديــــد القيمــــة املقــــدرة القابلــــة االخنفــــاضخســــائر نتيجــــة 

يـتم واليتالقيمةلالسرتداد لذلك األصل املايل وتدرج اية خسارة نامجة عن االخنفاض الدائم يف 
ا  : ني أدناه ات يف القيمة الدفرتية طبقاً ملا هو مبغري إلظهار التاحتسا

بالنســـبة للموجـــودات املاليـــة املثبتـــة بالتكلفـــة املطفـــأة حتســـب خســـائر االخنفـــاض الـــدائم يف -
والقيمــةاملتوقعــة ةاملســتقبليدفقات النقديــة تــعلــى أســاس الفــرق بــني القيمــة احلاليــة للالقيمــة

الدفرتية احلالية 
ر االخنفـــاض الـــدائم علـــى بالنســـبة للموجـــودات املاليـــة املثبتـــة بالقيمـــة العادلـــة حتســـب خســـائ-

. أساس االخنفاض يف القيمة العادلة
م املسـتخدمنيجيـب علـى شـركة التـأمني أن تفصــح عـن املعلومـات الـيت تســاعد · علـى فهـم بيانــا

: ٢٠٠٨املعـايري احملاسـبة الدوليـة ، ( ييم طبيعة ومـدى اخلطـر النـاتج مـن عقـود التـأمني قاملالية لت
٥٤١ .(

: إدارة املخاطر حيث مت اإلفصاح عن التايل ) ٢٨(ة للشركة يف الفقرة جاء يف القوائم املالي
: مخاطر التأمين 

أن املخــاطر مبوجــب عقــد التــأمني متثــل املخــاطر بوقــوع حــادث مــا مــؤمن عليــه مــع عــدم §
التأكد من حجم وزمن املطالبة الناجتـة عـن ذلـك احلـادث، وتتمثـل اخلـاطر الرئيسـية الـيت 

هذه العقود يف املطالبـات واملزايـا الفعليـة املدفوعـة الـيت تزيـد عـن تواجهها الشركة مبوجب 
الدفرتية ملطلوبات التـأمني وخيضـع ذلـك لتكـرار وخطـورة املطالبـات واملزايـا الفعليـة القيمة

. املدفوعة أكثر من تلك املقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل
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توزيــع خمــاطر اخلســائر علــى حمفظــة كــربى مــن ويــتم حتســني وتنويــع املخــاطر مــن خــالل§
يف أي جـزء مـن بـالتغيريعقود التأمني حيث أن احملافظ األكثـر تنوعـا سـتكون أقـل تـأثرًا 

احملفظـــة وبالنتـــائج غـــري املتوقعـــة كـــذلك تتحســـن تغـــريات املخـــاطر عـــن طريـــق االختيــــار 
ــا تالتــأمني والإلســرتاتيجيةوالتطبيــق احلــذر  ترتيبــات إعــادة تخداموباســعليمــات املتعلقــة 

. التأمني
االحتفـاظنسـيب مـع أساسالتأمني املسندة على إعادةيتم عمل جزء كبري من عمليات §

فئـــات التـــأمني، وتقـــدر املبلـــغ القابلـــة لالســـرتداد مـــن معيـــدي بـــاختالفبنســـب ختتلـــف 
ــا تقــدير االفرتاضــات املســتخدمة يف التحقــق مــن مزايــ ا التـأمني بــنفس الطريقــة الــيت يــتم 

. التأمنيأعادةوثائق التأمني املعنية وتعرض يف قائمة املركز املايل كموجودات 
ا غـري معفـاة مـن يبالرغم من وجود ترت§ املباشـرة التزامهـابات إعادة تأمني لدى الشركة فإ

جتــاه محلــة الوثــائق وبالتــايل فإنــه تتعــرض ملخــاطر االئتمــان بشــأن عمليــات إعــادة التــأمني 
مبوجـــب بالتزاماتـــهدر عـــدم متكـــن أي مـــن معيـــد التـــأمني مـــن الوفـــاء املســـندة وذلـــك بقـــ

. يبات إعادة التأمنيتتر 
أن التزامــات مطالبــات حساســة لعــدد مــن االفرتاضــات املتنوعــة ومــن غــري املمكــن قيــاس §

غــريات التشــريعية أو عــدم التأكــد مــن تحساســية بعــض االفرتاضــات بصــورة كميــة مثــل ال
عملية التقدير 

ئيسـية لفصـح كفايـة االلتـزام هـي أن تـأثريات التغـريات يف االفرتاضـات علـى أن السمة الر §
مثلـة ال يوجـد أي تثـري للتحسـينات يف مات واملوجـودات ذات عالقـة غـري متقياس االلتزا

االعـــرتاف إلغـــاءااللتزامـــات واملوجـــودات ذات العالقـــة حـــىت يـــتم قيمـــةالتقـــديرات علـــى 
ة بـأي تـدهور جـوهري يف التقـديرات كـاف جلعـل بااللتزامات بينمـا يـتم االعـرتاف مباشـر 

. كافيةتااللتزاما
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: مخاطرة إعادة التأمين 
ولقليــل املخـاطر املاليــة الـيت قـد تنشــأ عـن مطالبــات علـى غـرار شــركات التـأمني األخـرى §

مــع أطــراف اتفاقيــاتالعاديــة بــإبرام الكبــرية وتقــوم الشــركة خــالل دورة أعماهلــاالتــأمني 
. دة التأمنيأخرى ألغراض إعا

ولتقليل تعرضها خلسائر كبـرية نتيجـة إفـالس شـركات إعـادة التـأمني تقـوم الشـركة بتقيـيم §
يــز خمــاطر االئتمــان الــيت قــد تنشــأ عــن منــاطق ملــايل ملعيــدي التــأمني ومتابعــة تركالوضــع ا

. جغرافية والنشاطات أو الظروف االقتصادية املتشابه ملعيدي التأمني
والتعليمــات التاليــة احملــددة مــن قبــل جملــس إدارة مني وفــق املعــايريمعيــدي التــأاختيــارمت §

ص هــذه املعــايري يف احلــد األدىن لتصــنيف االئتمــان لخالشــركة وجلنــة إعــادة التــأمني وتــت
ــا والـخــالل ل مــن و املقبـ ب (يقــل عــن جيــب أاليتوكــاالت التصـنيف العامليــة املعــرتف 

ة العمـــل احلاليـــة والســـابقة مـــع معيـــد إعـــادة التـــأمني وعالقـــتوكـــذا مسعـــة شـــركا) ب ب
. التأمني

تقــوم الشــركة بــإجراء مراجعــة تفصــيلية للكفــاءة املاليــة واخلــربات اإلداريــة والفنيــة واألداء §
املتطلبـات احملــددة سـلفا مـن قبــل ةالتـارخيي حيثمـا ينطبـق ذلــك ومطابقـة ذلـك مــع قائمـ

. دل عمليات إعادة التأمنيس اإلدارة وجلنة إعادة التأمني قبل املوافقة على تبالجم
: مخاطر العمالت 

يف أســـعار تللتغـــرياأدارة ماليـــة مـــا نتيجـــة قيمـــةعـــن تذبـــذب تنشـــأالـــيت املخـــاطرمتثـــل §
حتويل العمالت األجنبية 

مرتبطـة بالـدوالر األمريكـي تاملالية ضمن حمفظة السندات بعمالاألدواتتقيم معظم §
. ىن حدمما يقلل تعرضها ملخاطر العمالت إىل أد

تعتقـــد إدارة الشـــركة بوجـــود خمـــاطر متدنيـــة لوقـــوع خســـائر جوهريـــة نتيجـــة للتقلبـــات يف §
بـالتحوط جتـاه حتويـل العمـالت الشـركةوبالتـايل مل تقـم أسعار حتويل العمالت األجنبية 

. األجنبية
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: مخاطر أسعار العمالت 
ـــــديها ودائـــــع خاضـــــاألوراقتقـــــوم الشـــــركة باالســـــتثمار يف § عة ملخـــــاطر أســـــعار املاليـــــة ول

العمــــوالت متثـــــل خمـــــاطر أســـــعار العمـــــالت املخــــاطر النامجـــــة عـــــن التغـــــريات يف أســـــعار 
املاليـة املرتبطـة بعمولـة ثابتـة األوراقالعموالت مما يؤدي إىل ختفيض العائـد الكلـي علـى 

لــــك مبراقبــــة التغــــريات يف أســــعار تقــــوم الشــــركة باحلــــد مــــن خمــــاطر أســــعار العمــــوالت وذ
ــــــا الشــــــركة يف عمليــــــات النقــــــد ومــــــا يعادلــــــعمــــــوالت يف اال هلعمــــــالت الــــــيت تتعامــــــل 

واالستثمارات 
نقطة أساس يف أسـعار العمولـة الفعليـة سـوف ينـتج عنـه تغـري يف ١٠٠إن الزيادة بواقع §

. مليون لایر سعودي٢٣وقدره مببلغخسارة السنة / ربح 
ف ينـتج عنـه تغـري يف نقطة أساس يف أسعار العمولة الفعلية سـو ١٠٠أن النقص بواقع §

. مليون لایر سعودي١٦خسائر السنة قدره / ربح 
٣١وتـواريخ اسـتحقاقها كمـا يف الشـركةونورد فيما يلي أسعار العمولة الفعلية الستثمارات 

: ديسمرب

أقل من سنةعمليات التأمني
من سنة إىل 

سنوات٥
٥أكثر من 
سنوات

غري مرتبطة 
بعمولة

اإلمجايل

٢٠١٠٧٨٢.٥٨٥٦٦٧.٩١٧٥٠.٠٠٠٥١٦.٧٧٠٢.٠١٧.٢٧٢
١.١٥٨.٤٣٣١.٦٩٣.٩٨٣-٢٠٠٩٢٩٨.٦٤٨٢٦.٩٠٢

املسامهون 
٢٠١٠٣٢٤.٧١٢٢٣١.١٨١١٢٨.٦٨١١.٠١١.٧٧٤١.٦٩٦.٣٤٨
٢٠٩٠٣٥٣.٢٢٤١٢٨.٥٧٦١٢٣.٢٦٧٦٩٤.٦٤٩١.٢٩٩.٧١٦

ريخ االستحقاق اتواريخ حتديد األسعار التعاقدية وتو نيال يوجد هناك فرق جوهري ب
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: مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات 
ة للتقلبـات يف أســعار الســوق سـواء كانــت هــذه يجــمتثـل خمــاطر تذبـذب قيمــة أداة ماليــة مـا نت§

اجلهة املصدرة هلا و بأيـة عوامـل أخـرى ذه الورقة املالية أو غريات ناجتة عن عوامل خاصةتال
. الية املتداولة بالسوقمؤثرة يف كافة األوراق امل

ـا تتعرض الشركة ملخاطر السوق فيما يتعلق باالستثمارات املتاحة للبيـع وامل§ قتنـاة لالحتفـاظ 
ســـتحقاقها هـــذه االســـتثمارات حساســـة لعوامـــل متنوعـــة والـــيت تـــؤثر يف حركـــات حـــىت تـــاريخ ا

دف ختفيض خماطر اإلسرتاتيجيةسوق السهم والسند وفقًا  لسوق حتتفظ استثمار الشركة و
. ،الشركة مبحفظة استثمارية متنوعة وتقوم باملراجعة الدورية املتعلقة باألسواق

تتم عملية العوامل الرئيسية اليت تـؤثر علـى حركـات سـوق األسـهم والسـندات متضـمنة حتليـل §
مايل وتشغيلي ألداء اجلهات املستثمر فيها 

: كةالشر تالستثمارافيما يلي حتليال بالرتكز اجلغرايف 
٢٠١٠

السعوديةالرياالتبآالف
٢٠٠٩

السعوديةالرياالتبآالف

:التأمينعمليات
٢.٠٦٢.٦٧١١.٧٤٢.٣٨٨السعوديةالعربيةاململكة

١٦.٤٠٦٢٧.٩٠٩األمريكيةاملتحدةالواليات
٦.٢٣٢١٨.٧٦٧أوروبا
٣٩.٩٠٤٦.٧٨٤األقصىالشرق

١.٥٧٥٤.١٠٣العاملأحناءبقية

٢.١٢٦.٧٨٨١.٧٩٩.٩٥١اإلجمالي

:نلمساهمو ا
١.٠٠١.٤٨٥٧١٠.٦٤٧السعوديةالعربيةاململكة

٤٢٦.٧٧٨٢٠٤.٩٠٧األمريكيةاملتحدةالواليات
٣٣.٩٨١٣٦٧.٣٢٢أوروبا
٢٥١.٦٨٣٢٧.٨٧٣األقصىالشرق

٣٥.٣٨٢٣٥.٦٤٦العاملأحناءبقية
١.٧٤٩.٣٠٩١.٣٤٦.٣٩٥اإلمجايل
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: االئتمانمخاطر 
ممــا يــؤدي إىل تكبــد الطــرف األخــر خلســارة بالتزاماتــهتتمثــل عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء 

بالشـــركة داخـــل اململكـــة اً مـــن نشـــاطات االكتتـــاب اخلاصـــة يبـــتقر % ٩٩ماليـــة ويـــتم مـــا نســـبته 
قتنــاة مــن قبــل الشــركة عــدا تلــك املاليــة املللموجــوداتالســعودية، وبالنســبة لكافــة فئــات ةيــالعرب

الدفرتيـة املفصــح القيمـةإعـادة التـأمني متثـل خمـاطر االئتمـان القصـوى للشـركة باتفاقيـاتاملتعلقـة 
عنها يف القوائم املالية بتاريخ قائمة املركز املايل، وتقوم الشركة باحلد من خاطر االئتمـان املتعلقـة 

. مراقبة الذمم املدينة القائمةبالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل و 
: اجلدول أدناه احلد األقصى ملخاطر االئتمان املتعلقة ببنود قائمة املركز املايلسويعك

٢٠١٠
السعوديةالرياالتبآالف

٢٠٠٩
السعوديةالرياالتبآالف

:الـتأمينعملياتموجودات
١٤٨.٣٧٨٥٧٢.٨٨٣هيعادلومانقد
١.٢٨٧.٢٥٧١.١٢٨.٥٨٨يفصا،مدينةذمم

١.٥٠٠.٥٠٢٥٣٥.٥٥٠االستحقاقتاريخحىتمقتناهاستثمارات
٩٧٧.٣٨٨٩٧٥.٨٠١التسويةحتتاملطالباتمنالتأمنيمعيديحصة
٦٤٦.٩٣٧٩٠٨.٣٢٣مكتسبةغريأقساطمنالتأمنيمعيديحصة

٢١.٢٩٣٩٧.٤١٣أخرىوموجوداتمقدماً مدفوعةمصاريف
٤.٧٧٠.٧٥٥٤.٢١٨.٥٥٨إلجماليا

المساهمينموجودات
١٦.٩١٣٥.٨٩١هيعادلومانقد

٢٠٢.٦٢٣١٨٩.٥٧٣للبيعمتاحةاستثمارات
٤٨١.٩٥١٤١٥.٤٩٣االستحقاقتاريخحىتمقتناهاستثمارات

٥.٣١٣٤.٤٢١مستحقةاستثمارإيرادات
١٠.١٥٢٥٤.٣١٧التأمنيعملياتمناملستحق

٧١٦.٩٥٢٦٦٩.٦٩٥اإلجمالي
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: مخاطر السيولة 
علقــة تزمــة للوفــاء بالتعهــدات املال الالو تتمثـل الصــعوبات الــيت قــد تواجههــا الشــركة يف تـوفري األمــ

ــا طلبــات الســـيولة يوميــاً وتقـــوم اإلدارة بالتأكــد مـــن تــوفر الســـيولة تاملاليـــة ويــتم مراقبـــة مبالتزاما
ابالتز الكافية للوفاء  . نشؤهاحال اما

ونظـرا استحقاق املطلوبات التعاقدية غـري املخصـومة لـدى الشـركة تواريخ أدناهويعكس اجلدول 
فإن املبالغ الظـاهرة يف اجلـدول ) أقل من سنة (ألن معظم املوجودات واملطلوبات قصرية األجل 

. مطابقة لقائمة املركز املايل
٢٠١٠

السعوديةالرياالتبآالف
٢٠٠٩

السعوديةالرياالتآالفب
تاريخبدونسنةمنأقلالتأمينعملياتمطلوبات

استحقاق
حمدد

تاريخبدونسنةمنأقلاإلمجايل
حمدداستحقاق

اإلمجايل

٩٢٥.٩٩٦-٧٢٣.٨٩١٩٢٥.٩٩٦-٧٦٣.٨٩١الدائنةالتأمنيمعيديذمم
٢.٢٣١.٧٠٤-٢.٢٠٤.١٨٨٢.٢٣١.٧٠٤-٢.٢٠٤.١٨٨مكتسبةغريتأمنيأقسا

٦١.٤٢٢-٦٢.٢٦٩٦١.٤٢٢-٦٢.٢٦٩مكتسبةغريتأمنيعموالت
١.٥٥٥.٣٠١-١.٦٨٧.٦٨٥١.٥٥٥.٣٠١-١.٦٨٧.٦٨٥التسويةحتتمطالبات
١٠.١١٣-٩.٣٢٥١٠.١١٣-٩.٣٢٥مستمرةغريعملياتاحتياطي
١٢.٩٥٢-١٥.٢٣٨١٢.٩٥٢-١٥.٢٣٨التأمنيعملياتمطلوبات

الــــــــــــدفعمســــــــــــتحقةريفمصــــــــــــا
أخرىومطلوبات

٧٩٦.٢١٣٥٩.٠٢٤٨٥٥.٢٣٧٧٨٩.٩٦٤٤٩.٤٥٨٨٣٩.٤٢٢

٥٤.٣١٧-١٠.١٥٢٥٤.٣١٧-١٠.١٥٢املسامهنيإىلاملستحق
٣٥.١١٦-٥٢.٥٦١٣٥.١١٦-٥٢.٥٦١املستحقةالفائضتوزيعات

٥.٦٠١٥٢٢٥٩.٠٢٤٥.٦٦٠.٥٤٦٥.٦٧٦.٨٨٥٤٩.٤٥٨٥.٧٢٦.٣٤٣اإلجمالي

المساهمينمطلوبات
٢٧.٤١٠٢٣٠.٣٦٥٥٧.٧٧٧١٠.٨٠٠٢٩.٦٠٦٤٠.٤٠٦زكاة

٣.٨٥٦-٤.٢٥٠٣.٨٥٦-٤.٢٥٠مستحقةأرابحتوزيعات
الــــــــــــدفعمســــــــــــتحقةمصــــــــــــاريف
أخرىومطلوبات

٥٢٧-٦٥٦٥٢٧-٦٥٦

٣٢.٣١٨٣٠.٣٦٥٦٢.٦٨٣١٥.١٨٣٢٩.٦٠٦٤٤.٧٨٩اإلجمالي
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والتوزيع، عمان، األردن 

: المنشورات المهنية

م ٢٠٠٨، املعايري احملاسبة الدولية إلعداد التقارير املالية- ١
. م٢٠٠٣نونني، املعايري احملاسبة السعودية الصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبني القا- ٢


