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 )تتمة( الحالة القانونية و األنشطة الرئيسية - معلومات عامة -1

 

يفيد بتدهور هام  المالءة المالية للش   ركة ويطلب من الش   ركة تقديم إجراءات  2021يونيو  25بتاريخ  س   اماتلقت الش   ركة خطابًا من 

صحيح وفقًا للمادة  ستجابةمن النظام.  68الت صحيح المخطط لها ساماخطاب  ا شركة إجراءات الت شار، قدمت ال أنه من المتوقع أن  توا

. تش  مل إجراءات التص  حيح المخطط لها التي اقترحتها الش  ركة ، 2021مع اللوائح بحلول الربع الرابع من عام يتماش  ى هام  المالءة 

من بين أمور أخرى ، تحسين ملف قبول األصول، وتحسين خطط ضمان الدفع المتميز، وتحسين سياسات وعمليات االكتتاب، وتوسيع 

 الناتج عن الدمج والتحسين في عمليات إدارة المطالبات. التعاضداإلدارية بسبب منصات المبيعات الرقمية ، وخفض النفقات العامة و

 

متثال لمتطلبات هام  المالءة المالية خالل الفترة المحددة باإل تطالبهاخطابًا آخر إلى الش  ركة س  اما ، أص  درت  2021س  بتمبر  13في 

شى مع  68لمادة ل وفقا سيؤدي إلى اتخاذ إجراء تنظيمي بما يتما  68)د( من المادة  2  الفقرةمن اللوائح وألمحت إلى أن عدم القيام بذلك 

 الش  ركة ، ص  رحت الش  ركة أنه باإلض  افة إلى إجراءات التص  حيح المخطط لها ، فقد أعدتلذلك الخطاب اس  تجابةمن الالئحة التنفيذية. 

صدار حقوق أولوية بقيمة خطة عمل تعكس إجراءا شركة عن طريق إ ضمن زيادة مقترحة في رأس مال ال صحيح المخطط لها وتت ت الت

بإص   دار حقوق  لمس   اهميه التوص   ية 2021أكتوبر  19مليون لاير س   عودي. قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  229.5إلى 

 229.5على زيادة رأس مال الش  ركة من  س  اماموافقة  على لش  ركة، ا2021ديس  مبر  2في  حص  لت أولوية لزيادة رأس مال الش  ركة.

، بعد تاريخ التقرير،  2022مارس  8. في من خالل عرض حقوق اإلص     دارمليون لاير س     عودي  459.0مليون لاير س     عودي إلى 

لموافقة مس   اهمي الش   ركة يخض   ع إص   دار حقوق األولوية . حقوق األولويةبإص   دار  حص   لت الش   ركة على موافقة هيوة الس   وق المالية

 .2022اعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية ، ومن المتوقع تحقيقه خالل الربع الثاني من عام 

 

 المالية المرفقة للشركة على أساس مبدأ االستمرارية. القوائمبناًء على ما ورد أعاله ، تم إعداد 

 

لش   ركة بدء مناقش   ات أولية مع ش   ركة الص   قر للتأمين التعاوني الس   تكش   اف إمكانية دمج ، قرر مجلس إدارة ا 2021ديس   مبر  19في 

الش  ركتين. في حال التوص  ل إلى اتفاق مبدئي بش  أن االندمال ، س  يتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ش  ركة الص  قر للتأمين التعاوني 

 لتقييم جدوى اندمال الشركتين.

 

 

 المساهمين نسبة

 كانت على النحو التالي: م2020ديسمبر  31و  م2021ديسمبر  31المساهمين في الشركة في نسبة إن 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر 31  

 %95  %95  نسبة المساهمين التي تخضع للزكاة 
 %5  %5  نسبة المساهمين التي تخضع لضريبة الدخل 

  100%  100% 
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 أسس اإلعداد -2

 

 بيان اإللتزامأ( 

 

اإلص   دارات المعايير ووفي المملكة العربية الس   عودية  ةمعتمدال لمعايير الدولية للتقرير الماليلللش   ركة وفقاً  القوائم المالية تم إعداد

 ,(SOCPA) للمراجعين والمحاسبينالهيوة السعودية  عن الصادرةاألخرى 

 

 ويتم عرضكما تقتض  ي أنظمة التأمين الس  عودية ، تحتفظ الش  ركة بدفاتر حس  ابات منفص  لة لعمليات التأمين وعمليات المس  اهمين 

القوائم المالية وفقاً لذلك. يتم تس    جيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنس    وبة بوض    وح ألي نش    اط في الحس    ابات 

 المعنية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافق عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

 

ووفقًا للنظام الداخلي البنك المركزي الس  عودي ش  ركات التأمين التعاوني )"اللوائح"( الص  ادرة عن وفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية ل

% من الفائض الس  نوي من عمليات التأمين و س  يحص  ل حاملو الوثائق على نس  بة 90للش  ركة ، يجب على مس  اهمي الش  ركة اس  تالم 

 عمليات المساهمين بالكامل.% المتبقية. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى 10

 

يتم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الش  امل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المس  اهين كما هو موض  ح 

الص     ادرة عن حول القوائم المالية التي تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية إمتثاالً لمتطلبات المبادئ التوجيهية  29في إيض     اح رقم 

)س   اما( , تتطلب اللوائح التنفيذية الص   ادرة عن )س   اما(  الفص   ل الواض   ح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمص   اريف 

لعمليات التأمين وعمليات المس   اهمين, وبالتالي ، فإن قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة الدخل الش   امل والتدفقات النقدية 

مليات التأمين وعمليات المس     اهمين المش     ار إليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمص     اريف المعدة لع

 واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.

 

س   عودية ، يتم دمج أرص   دة عند إعداد هذه القوائم المالية للش   ركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية ال

سائر غير  صدة والمعامالت المتداخلة واألرباح والخ ساهمين, يتم حذف األر صة بعمليات الم ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخا

بة المحققة ، إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج, إن الس  ياس  ات المحاس  بية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المس  اهمين موحدة بالنس  

 للمعامالت واألحداث المشابهة في الظروف المماثلة.

 

 ب( أسس القياس

 

 .3ء كما هو موضح في إيضاح رقم باستثنا، يخية رلتاالتکلفة ومبدأ اية رارالستمدأ امبس ساألمالية علی داد القوائم اعم إيت

 

 ج( أسس العرض

 

ال يتم عرض قائمة المركز المالي باس   تخدام تص   نيف متداول / غير متداول. مع ذلك ، يتم تص   نيف األرص   دة التالية بص   فة عامة 

أطراف  –بالص  افي وأقس  اط تأمين مدينة  -والودائع قص  يرة األجل وأقس  اط التأمين وإعادة التأمين المدينة  يماثلهكمتداولة: النقد وما 

ومص   اريف مدفوعة مقدًما وموجودات اخرى، إيراد عموالت  بالص   افي ومس   تحق من أطراف ذات عالقةبالص   افي   -ذات عالقة 

فائض  ،مس  تحقات ومطلوبات أخرى، أرص  دة إعادة تأمين دائنة، الزكاة وض  ريبة الدخل،مس  تحقة على الوديعة النظامية ، ذمم دائنة 

مطالبات  ، المطالبات القائمة،عيدي التأمين من المطالبات القائمةحص   ة م،  توزيع دائن، إيرادات عمولة مس   تحقة الدفع إلى )س   اما(

احتياطات أقس   اط تأمين اض   افية، احتياطات فنية أخرى وحص   ة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها،

متداولة: اس     تثمارات، ودائع طويلة األجل، والتي لم يتم اإلبالغ عنها. يتم تص     نيف األرص     دة التالية بص     فة عامة على أنها غير 

التزامات منافع الموظفين. تتضمن األرصدة وديعة نظامية و ،موجودات غير ملموسة ،ممتلكات ومعدات، موجودات حق االستخدام

ليف اقتناء المختلطة بطبيعتها، أي تش    مل األجزاء المتداولة وغير المتداولة حص    ة معيدي التأمين من األقس    اط غير المكتس    بة، تكا

  .ومطلوبات عقود اإليجاروثائق التأمين، أقساط تأمين غير مكتسبة، عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

 

 

 د( العملة الوظيفية وعملة العرض

 

 إن القوائم المالية معبر عنها بالريال السعودي )الرياالت السعودية(، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

 

 العملياتهـ( موسمية 

 

 ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
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 السياسات المحاسبية الهامة -3

 

جميع الس  نوات المعروض  ة، مع تس  ق تالمالية  القوائمإن الس  ياس  ات المحاس  بية والتقديرات واالفتراض  ات المس  تخدمة في إعداد هذه 

 .والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية كما هو موضح أدناهباستثناء اعتماد بعض المعايير الجديدة 

 

 التي اعتمدتها الشركة والمعدلةلجديدة المعايير الدولية ا 3-1

 

 :2021يناير  1طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير التي بدأت في 

 

تصحححيح  - 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7على المعيار الدولي للتقرير المالي  التعديالت

  2المرحلة  - المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

 

آخر بديل. توفر تعديالت بمؤشر مؤشرتعالج تعديالت المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات ، بما في ذلك استبدال 

والمعيار الدولي  39المرحلة الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي 

 .ل. لم تحدد الشركة أي تأثير مادي نتيجة لهذا التعديIBORعلى عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح  9للتقارير المالية 

 

 ،تمديد الوسيلة العملية 19 -المتعلقة بكوفيد اإليجارامتيازات  " االيجار" عقود 16التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

م، نشر مجلس معايير المحاسبة 2020تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو  ( 19-كوفيد)نتيجة لجائحة فيروس كورونا ك

 االيجاريوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز  16على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعديالالدولي 

تعديال  محاسبة الدوليم، نشر مجلس معايير ال2021مارس  31في  يعتبر تعديال على عقد االيجار.  19-المتعلق بفيروس كوفيد

اختيار المحاسبة والذ يعطي المستاجرين امكانية  ،2022يونيو  30الى  2021يونيو  30ملية من اضافيا لتمديد تاريخة الوسيلة الع

كما لو لم تكن تعديالت على عقد االيجار. وفي العديد من الحاالت، يؤدي ذلك الى المحاسبة  بنفس الطريقة  هذهااليجارعن امتيازات 

  .ةة / الفترات التي يقع فيها الحدث او الظرف الذي ادى الى الدفعات المخفضعن االمتيازات كدفوعات عقد االيجار المتغيرة في فتر

 .لم يكن لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله أي تأثير مادي على البيانات المالية المرفقة

 

 تعريف األعمال –األعمال  دمج – 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

"المخرجات" للتركيز على السلع والخدمات المقدمة للعمالء ، وتوليد الدخل االستثماري واإليرادات تم تضييق حدود تعريف مصطلح 

األخرى ، كما أنه يستبعد العوائد في شكل انخفاض التكاليف والفوائد االقتصادية األخرى. لم يعد من الضروري أيًضا تقييم ما إذا 

 ناصر المفقودة أو دمج األنشطة والموجودات المقتناة.كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال الع

 .لم يكن لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله أي تأثير مادي على البيانات المالية المرفقة

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة  3-2

 

اختارت الش  ركة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفس  يرات والتعديالت الجديدة التالية على المعايير الحالية التي تم إص  دارها ولكنها 

حتى اآلن وتقوم بتقييم تأثيرها في الوقت الحالي, فيما يلي نبذة عن المعاييرالدولية للتقريرالمالي الجديدة، والتفس      يرات  مطبقةغير 

 :2021يناير  1ت على المعاييرالدولية للتقريرالمالي الحالية ، والتي تدخل حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد والتعديال

 

 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 

 نظرة عامة

وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياس عقود التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار  ,2017تم نشر هذا المعيار في مايو 

 .عقود التأمين - 4الدولي للتقرير المالي رقم 

 

ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الص       ادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االس      تثمار ذات الميزات التقديرية 

 يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: ,أن تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين المشاركة، بشرط
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 )تتمة(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة  3-2
 

 )تتمة( عقود التأمين 17ر الدولي للتقرير المالي رقم المعيا -

 

 المشتقات الضمنية ، إذا كانت تلبي معايير محددة معينة ؛ -1

 عناصراالستثمارالمميزة و -2

 أي تعهد بنقل سلع محددة أو خدمات غير تأمينية. -3

 

والمعايير الدولية  9يجب أن يتم حس  اب هذه المكونات بش  كل منفص  ل وفقًا للمعايير ذات الص  لة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (."اإليرادات من العقود مع العمالء" 15مالي رقم للتقرير ال

 

 القياس

 

سات  4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  سيا ستخدام ال صلة ا شركات التأمين بموا سمح ل ، والذي 

ناير  بل ي نت موجودة ق كا ياس التي  ية ألغراض الق حاس      ب لدولي  2015الم يار ا مالي رقم ، يوفر المع ياس  17للتقرير ال ماذل الق ن

 المختلفة التالية:

 

 نموذج القياس العام 

 يعتمد نموذل القياس العام على "لبنات البناء" التالية:

 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تشمل:أ( 

 تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية ؛ -

 زمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ؛ وتعديل لتعكس القيمة ال -

 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية. -

 

هام  الخدمة التعاقدي,يمثل هام  الخدمة التعاقدي الربح غير المكتس      ب لمجموعة من عقود التأمين وس      يتم االعتراف بها ب( 

في المس  تقبل, ال يمكن أن يكون هام  الخدمة التعاقدية س  لبية عند بدايتها ؛س  يتم تس  جيل أي مبلغ س  لبي ص  اف  ككيان يقدم الخدمات 

 من التدفقات النقدية للوفاء في البداية في الربح أو الخسارة على الفور.

 

 ى أنها:في نهاية كل فترة تقرير الحقة ، يتم إعادة قياس القيمة الدفتري لمجموعة من عقود التأمين عل

 

اإللتزام عن التغطية المتبقية، والتي تض م إس تيفاءالتدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المس تقبلية وهام  الخدمة التعاقدي لمجموعة  -

 ذلك التاريخ ؛ و عقود التأمين في

س    ابقة تم توزيعها على مجموعة عقود اإللتزام عن المطالبات المتكبدة، والتي تقاس على أنها تدفقات نقدية محققة متعلقة بخدمات  -

 التأمين في ذلك التاريخ.

 

يتم تعديل هام  الخدمة التعاقدي الحًقا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المس      تقبلية ولكن ال يمكن أن تكون هام  

ة أكبر من المتبقية في هام  الخدمة التعاقدية في الربح الخدمة التعاقدية سلبية، يتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلي

 أو الخسارة.

 

شامل اآلخر ، والذي يتم تحديده من خالل  سارة أو الدخل ال صم إما في الربح أو الخ سيتم التقرير عن تأثير التغيرات في معدالت الخ

 اختيار السياسة المحاسبية.

 

ا زيادة الفائدة على هام  الخدمة  التعاقدي بأس   عار مقيدة عند االعتراف المبدئي بالعقد )على س   بيل المثال ، معدل الخص   م يتم أيض   ً

ضافة سيتم إ ستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(, عالوة على ذلك ،  هام  الخدمة التعاقدي في الربح  الم

 ية الفوائد المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.أو الخسارة استنادًا إلى وحدات التغطية، مما يعكس كم
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 )تتمة( عقود التأمين 17ر الدولي للتقرير المالي رقم المعيا -
 

 طريقة الرسوم المتغيرة
 

ا  هي هذا  عمليتم  ,"عقود المش  اركة المباش  رة"(بـ       طريقة إلزامية لقياس العقود ذات ميزات المش  اركة المباش  رة )يش  ار إليها أيض  ً

يتم  تعديل هام   بالنس    بة لهذه العقود ، ,الحقًا ايتم إعادة تقييمه والالعقد  ايةبد فيهذه المعايير  يحققما إذا كان العقد  لمعرفةالتقييم 

 الخدمة التعاقدي أضافة إلى التعديل ضمن النموذل العام لتشمل:

 

 و ،التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية (1

 .التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي التتعلق بالبنود األساسية (2
 

 طريقة توزيع األقساط المبسطة
 

ا ال يختلف من أجل قياس التزام التغطية المتبقية في حال كانت الطريقة يُس  مح باس  تخدام طريقة توزيع األقس  اط المبس  طة  تقدم قياس  ً

أو  ةواحد س      نة مدة بش      كل جوهري عن النموذل العام  لمجموعة العقود أوأن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين

منها التدفقات النقدية  مخص    وماالتغطية المتبقي مع األقس    اط المس    تلمة عند االعتراف األولي وبهذه الطريقة ،يتم موائمة التزام ,أقل

التدفقات  تعديلالمنش   أة  على يتوجبومع ذلك ، ال  ,المتكبدة المطالباتللتطبيق لقياس  قابال النموذل العام يظل,التأمين المكتس   بة من

حال النقدية المتوقعة س   يتم دفعها/اس   تالمها خالل من المتوقع  في حالالنقدية المس   تقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية 

 .سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها
 

 تاريخ السريان 
 

يقترح تعديالت  17تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  مس    ودة " المجلس" أص    در مجلس معايير المحاس    بة الدولية

تعليقات من مختلف أص     حاب المص     لحة. يعيد  اس     تلم المجلس  2019خالل يونيو  17معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية 

. بالنس  بة ألية تعديالت مقترحة على المعيار المجلس الدولي لمعايير المحاس  بة حاليًا مناقش  ة القض  ايا التي أثارها أص  حاب المص  لحة

، فإن مجلس معايير المحاس      بة الدولية س      وف يتبع إجراءاته المعتادة لوض      ع المعايير. التاريخ الفعلي  17الدولي للتقارير المالية 

في المعيار الدولي للتقارير  9م وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رق 17للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ا تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية 2023يناير  1حاليًا هو  4المالية  والمعيار  15. يُس    مح بالتطبيق المبكر إذا تم أيض    ً

 في تاريخ نفاذه. 17. تعتزم الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9الدولي للتقارير المالية 

 

م وس      يحل محل المعيار الدولي للتقرير 2023يناير  1في الوقت الحالي هو  17إن تاريخ الس      ريان للمعيار الدولي للتقرير المالي 

. تتوقع الشركة تأثير جوهري 9يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية " عقود و التامين" 4المالي 

واإلفص      اح عن التأمين وإعادة التأمين من ش      أنه أن يؤثر على بيانات المركز المالي والدخل والدخل الش      امل. قررت على قياس 

 الشركة عدم اعتماد هذا المعيار الجديد في وقت مبكر.
 

 تحولال
 

مين غير مجـد ، يجـب على تطبيق المعيـار بـأثر رجعي, إال انـه في حـال كـان التطبيق بـأثر رجعي لمجموعـة من عقود التـأ يجب

 .المنشأة عندئذ إختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة
 

 العرض واإلفصاح
 

تتوقع الش     ركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في الس     ياس     ات المحاس     بية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، مع تعديالت على 

 .العرض واإلفصاحات
 

 التأثير
 

. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه البيانات المالية ، لم يتم 17تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 

وكان تأثيرها أجرت الشركة تحليالً للفجوات والثغرات الرئيسية ،  بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة.

 كما يلي:
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 التأثير )تتمة(

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

مدتها سنة واحدة أو أقل. معظم عقود التأمين وإعادة التأمين الخاصة بالشركة  التأثير المالي

 . وفقًا لذلك ، ال يتوقع حدوث أي أثر مالي جوهري

ال يُتوقع أي تأثير مادي على متطلبات البيانات من أجل التطبيق الفعال للمعيار  التأثير على البيانات

 .17الدولي للتقارير المالية 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات التالية بشكل جوهري من من المتوقع أن تتأثر  التأثير على نظم تكنولوجيا المعلومات

 :17تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أ( األنظمة االكتوارية. و

 .  ب( أنظمة إعادة التأمين التشغيلية

وبناًء معظم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة مدتها سنة واحدة أو أقل.  التأثير على ترتيبات إعادة التأمين

 .عليه ، ال يتوقع أن يكون هناك تأثير مادي على ترتيبات إعادة التأمين

قد تكون هناك حاجة لتغييرات في أطر السياسة والرقابة لتلبية متطلبات  التأثير على السياسات وأطر الرقابة

التالية:أ( المستوى المناسب  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 عقود التأمين ؛لتجميع 

 ؛ غير المجديةب( تحديد العقود 

 للعقود قصيرة األجل. PAAل( تطبيق قانون 

 د( تحديد معدل الخصم.

 هـ( حساب تعديل المخاطر.

 .و( القياس الالحق لعقود التأمين. والتقارير المالية المطبقة

يتعلق بالفجوات المحددة أعاله. لم األثر المادي للعمليات الحالية المحددة فيما  التأثير على العملية

 يتم تحديد أي أثر مادي آخر.

 لم يتم تحديد أي تأثير مادي في مجاالت أخرى مناطق أخرىعلى  التأثير
 

 

 دوات المالية" "األ 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 

يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة  .39الدولي وايحل بديال عن معيار المحاسبة  2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 باألدوات المالية:

 

 التصنيف والقياسأ( 

 

ستخدم  صل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة  9 المعيار الدولي للتقرير الماليي نموذجا واحدًا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األ

كان  يتم قياس األص     ل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ,من خالل الدخل الش     امل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخس     ارة

 :كالهما

 

 ؛ وباألصول المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ال هدفه هو األحتفاظأن يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذل أعم -1

صل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة األالشروط التعاقدية هذه أن ينشأ عن  -2

 .على المبلغ األصلي القائم
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 "األدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 

خالل  يتم قياس األص   ل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش   امل اآلخر وس   يتم إعادة تدوير األرباح أو الخس   ائر المحققة من

 الربح أو الخسارة عند البيع ، في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 

 و,باألصول المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وللبيع؛  أن يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذل أعمال هدفه هو األحتفاظ -1

 

 .المبلغ األصلي المستحقمدفوعات أصل الدين والفائدة فقط على  الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي -2

 

باإلض  افة إلى ذلك ، عند االعتراف  ,يتم قياس األص  ول التي ال تفي بأي من هذه الفوات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس  ارة

المبدئي، يمكن للمنش    أة اس    تخدام الخيار لتعيين أص    ل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس    ارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل 

 .يتطابق المحاسبالبشكل كبيرمن عدم 

 

ًضا إجراء خيار ال رجعة فيه  شأة أي سبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يمكن للمن الالحقة  التغيرات  لعرضبالن

توزيعات األرباح في  إثباتفي الدخل الش      امل األخر في القيمة العادلة ل)دوات )بما في ذلك األرباح والخس      ائر المحققة( ، ويتم 

 .الربح أو الخسارة

 

باإلض   افة إلى ذلك ، بالنس   بة لاللتزامات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس   ارة ، فإن مقدار التغير في 

في مخاطر االئتمان الخاص      ة بذلك يتم االعتراف به في الدخل الش      امل  التغيرات القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعزى إلى 

من ش   أنه أن يخلق أو والذي في مخاطر االئتمان لاللتزام في الدخل الش   امل اآلخر  التغيرات اآلخر ، ما لم يتم االعتراف من آثار 

 .يوسع عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخسارة

 

 االنخفاض في القيمة  (أ

 

خس      ائراالئتمان المتوقعة ، كما لو تم اس      تخدامها وفقا  9نموذل انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  يعكس

، ليس من الض      روري  9كخس      ائر إئتمان متكبدة,وفًقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39لمعيار المحاس      بة الدولي 

س   ائر االئتمان, بدالً من ذلك ، تقوم المنش   أة دائًما باحتس   اب الخس   ائر االئتمانية المتوقعة حص   ول حدث ائتماني قبل االعتراف بخ

والتغيرات في تلك الخس       ائر االئتمانية المتوقعة, يتم تحديخ مبلغ خس       ائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير لتعكس 

 التغيرات في مخاطر االئتمان منذ األثبات األولي.

 

 ة التحوطمحاسب (ب

 

مالي رقم  لدولي للتقرير ال يار ا قدم المع خاطر 9ي كل أقرب مع إدارة الم مائى بش       بة التحوط لتت حاس       يدة لم جد بات  مل ,متطل تع

محاسبة التحوط  كاملتنطبق التعديالت على  ,محاسبة التحوطل العام نموذلللمبادئ ئم على أساس المتطلبات على تأسيس منهج قا

فيما يتعلق بتحوطات ,تحوطات الكلية للقيمة العادلة"(ال" بـ   الفائدة )يشار إليها عادةً  سعرباستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر 

سبة التحوط حاليًاالقيمة العادلة  شأة في تطبيق متطلبات محا ستمر المن سبي الدولي رقم  كما ، قد ت ستخدتم  ,39في معيار المحا  اما

 .محاسبة التحوط كمشروع منفصل حايا يعالج لكونمجلس معايير المحاسبة الدوليكبير  بشكلهذا االستثناء 

 

 تاريخ السريان 

 

ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  ,2018يناير  1هو  9كان تاريخ س      ريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

مالي  مالي رقم  - 4ال لدولي للتقرير ال يار ا تأمين: تطبيق المع مالي رقم  9عقود ال لدولي للتقرير ال يار ا تأمين  - 4مع المع عقود ال

تي تص  در عقود التأمين ض  من ، تس  مح للمنش  لت ال 2016س  بتمبر  12"( ، التي ص  درت في 4)"المعيار الدولي للتقرير المالي 

مالي  لدولي للتقرير ال يار ا طاق المع مالي  4ن لدولي للتقرير ال يار ا ثار تطبيق المع خل 9للتخفيف من بعض آ يد بل أن  يار  ق المع

لين تقدم التعديالت خياران بدي ,عقود التأمين الص  ادر عن مجلس معايير المحاس  بة الدولي حيز التنفيذ - 17الدولي للتقرير المالي 

 وهما:
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 حتى: 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .1
 

 المعيارالتأمين الجديد ؛ أو تاريخ سريان .أ
 

اضافية متعلقة بالموجودات  فصاحات. ابعد هذا التاريخ 2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في أو بعد  .ب

بالتأمين ولم تطبق المعيار  بشكل دائمالتي ترتبط أنشطتها  للمنشلتهذا الخيار متاح فقط  المالية مطلوبة خالل فترة التمديد.

 سابقًا ؛ أو 9الدولي للتقرير المالي 
 

عدم التطابق  بعض حاالتتأثيرات استبعاد يتم ،  محددةمالية  ، ولكن بالنسبة لموجودات 9المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق .2

فصاحات إل توجد حاجة،  األوليةخالل الفترة  ,ةد التأمين الجديد من الربح أو الخسارومعيار عق تطبيققبل  ظهرالمحاسبية التي ت

 .إضافية
 

  لما يلي: قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل
 

)بما في ذلك  4مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشوة عن العقود ضمن نطاق المعيارالدولي للتقرير المالي رقم  .1

 بعقود التأمين( مع مجموع القيمة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها ؛ و عناصرالودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط
 

 1كما في  مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها .2

وبالتالي، قررت الشركة تأجيل  ,فاء المؤقتاستنادا الى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد انها مؤهلة لإلع. 2016ابريل 

إن اإلفصاحات المطلوبة والتي  ,حيز التنفيذ 17 حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين 9المعيار الدولي للتقرير المالي تطبيق 

 .تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة
 

التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة للحصول على إعفاء مؤقت وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار بناًء على هذه 

. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات 17حتى تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية  9الدولي للتقارير المالية رقم 

 في البيانات المالية للشركة. المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل
 

 تقييم التأثير
 

مليون لاير  971.4: 2020مليون لاير س     عودي ) 756.7 موجودات مالية بلغت، لدى الش     ركة  م2021ديس     مبر  31كما في 

مليون لاير سعودي( على  334.1: 2020مليون لاير سعودي ) 273.7المتعلقة بالتأمين البالغة  الموجوداتسعودي( بما في ذلك 

بالتكلفة المطفأة من النقد والنقد المعادل والودائع واألقس       اط والذمم المدينة  تتكون الموجودات المالية المحتفظ بهاحاليا التوالي. 

ص   افي وحص   ة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  -األطراف ذات الص   لة  -ص   افي وأقس   اط التأمين المدينة  -لمعيدي التأمين 

مليون لاير س     عودي  483األخرى التي تبلغ قيمتها إلى  الموجوداتواالس     تثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االس     تحقاق وبعض 

 مليون لاير سعودي(. 637.3: 2020)
 

مليون لاير سعودي(  224: 2020مليون لاير سعودي ) 242.3تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بقيمة 

مليون لاير سعودي(. تتوقع  3.5: صافي زيادة 2020مليون لاير سعودي ) 1.1بصافي انخفاض في القيمة العادلة خالل العام 

ل اآلخر لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذل أعمال الشركة لسندات الدين والطبيعة الشركة استخدام تصنيف الدخل الشام

اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلك ، ال يزال يتعين على الشركة إجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين 

 .9عداد التقارير المالية كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إل SPPIتفي باختبار 
 

بالقيمة العادلة  مدرجةكون تالمتاحة للبيع س  س تثماراتاالس تثمار في الص ناديق المص نفة ض من االتتوقع ادارة الش ركة أن تص نف 

ً الربح او الخسارة من خالل   .9المعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا
 

خاطر اإل  خاطر اإلتم توض      يح التعرض لم  .28,4 إيض       احئتمان لهذه الموجودات المالية في ئتمان وجودة اإلئتمان وتركيز م

يس  تند ما س  بق إلى تقييم تأثير رفيع  ,2020و  2021ديس  مبر  31ئتمانية منخفض  ة في إالموجودات المالية للش  ركة لديها مخاطر 

وقد يخضع للتغييرات الناشوة عن يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا . 9المستوى للمعايير الدولية للتقرير المالي 

صيل ستقبل ,المزيد من التفا شركة في الم ضافية متاحة لل شركة بعض  .تحليالت أو معلومات معقولة وداعمة إ شكل عام ، تتوقع ال ب

قيمة في ومع ذلك ، فإن تأثير متطلبات انخفاض ال. 9 المعيار الدولي للتقرير الماليالتأثير في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في 

ً ليس من المتوقع أن يكون  9 المعيار الدولي للتقرير المالي في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق المعيار  ,هاما

.ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة 9الدولي للتقرير المالي 
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 التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة )تتمة(المعايير و  3-2
 

وبعض التحسينات السنوية على المعايير  37و  16و  3عدد من التعديالت ضيقة النطاق على المعايير الدولية للتقارير المالية 

 .16و  41و  9و  1الدولية للتقارير المالية 
 

في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  تحديخ مرجع" تجميع االعمال، " 3الدولي إلعداد التقارير المالية التعديالت على المعيار 

 .لتجميع االعماللإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية  3
 

والمعدات" تمنع الش  ركة من الخص  م من تكلفة الممتلكات ، "الممتلكات والمنش  لت  16التعديالت على معيار المحاس  بة الدولي رقم 

واآلالت والمعدات المبالغ المس  تلمة من بيع العناص  ر المنتجة أثناء تحض  ير الش  ركة ل)ص  ل لالس  تخدام المقص  ود. بدالً من ذلك ، 

 سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
 

المحتملة" التكاليف التي  والموجودات، "المخص      ص      ات وااللتزامات الطارئة  37الت على معيار المحاس      بة الدولي تحدد التعدي

 تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
 

ق ألول مرة للمعايير الدولية ، "التطبي 1تُدخل التحس    ينات الس    نوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، "الزراعة"  41، "األدوات المالية" ، ومعيار المحاس      بة الدولي  9إلعداد التقارير المالية" ، والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 ، "عقود اإليجار". 16واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 السريان تاريخ
 

 .2022يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 تقييم التأثير
 

 إن اإلدارة بصدد تقييم أثر التعديالت على بياناتها المالية.

 

 ، عرض البيانات المالية ، بشأن تصنيف المطلوبات 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ال

 

، "عرض البيانات المالية" ، أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة  1المحاسبة الدولي توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار 

أو غير متداولة ، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التص      نيف بتوقعات الكيان أو األحداث بعد تاريخ 

ستالم تنازل أو خرق للعهد( سبيل المثال ، ا سبة الدولي التقرير )على  ًضا ما يعنيه معيار المحا ضح التعديل أي شير إلى  1. يو عندما ي

 "تسوية" التزام.
 

 تاريخ السريان
 

 .2024يناير  1مؤجل حتى الفترات المحاسبية التي ال تبدأ قبل 
 

 تقييم التأثير
 

 إن اإلدارة بصدد تقييم أثر التعديالت على بياناتها المالية.
 

 8ومعيار المحاسبة الدولي  2، بيان الممارسة  1على معيار المحاسبة الدولي تعديالت ضيقة النطاق ال
 

تهدف التعديالت إلى تحس   ين إفص   احات الس   ياس   ة المحاس   بية ومس   اعدة مس   تخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في 

 التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.
 

 تاريخ السريان
 

 .2023يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 تقييم التأثير

 

  إن اإلدارة بصدد تقييم أثر التعديالت على بياناتها المالية.
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 المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة )تتمة( 3-2

 

 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة - 12على معيار المحاسبة الدولي تعديل 

 

تتطلب هذه التعديالت من الش    ركات االعتراف بالض    ريبة المؤجلة على المعامالت التي ، عند االعتراف األولي ، تؤدي إلى مبالغ 

 يبة والخصم.متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضر

 

 تاريخ السريان

 

 .2023يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 تقييم التأثير

 

 إن اإلدارة بصدد تقييم تأثير التعديل على بياناتها المالية.

 

 عقود التأمين 3-3

 

عن طريق الموافقة على  ائق(الوث يحامل) طرف آخر مخاطر تأمين كبيرة من (نالمؤم  )عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها 

, كمبدأ توجيهي عام ، تحدد الش  ركة ما هاإذا كان هناك حدث مس  تقبلي غير مؤكد محدد يؤثر س  لبًا على حامل ائقالوث يتعويض حامل

الدفع في حالة عدم  إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة ، من خالل مقارنة المزايا والمنافع المدفوعة مع المزايا والمنافع المس      تحقة

 حدوث الحدث المؤمن عليه.

 

 إثبات اإليرادات  3-4

 إثبات إيرادات أقساط التأمين وعموالت إعادة التأمين  3-4-1

 

يتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل حسب شروط السياسات التي تتعلق بها على أساس تناسبي, يتم اإلبالغ عن جزء من 

صة  ساط ، وح صة األق سبة ، وح ساط غير مكت ستقبل كأق سبها في الم سيتم ك ساط وعموالت إعادة التأمين التي  إعادة التأمين من األق

 إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة وعموالت إعادة التأمين غير المكتسبة ، على التوالي ، ويتم تأجيلها وفقًا للطرق التالية:

 ثة  األخيرة في تاريخ التقريرغير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري تعتبر أقساط التأمين  للشهور الثال 

  حساب محدد مسبقا  لفوة التأمين ل)عمال الهندسية للمخاطر التي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة, وفقًا لهذا الحساب ، يتم الحصول

 تأمينعلى أقساط أقل في السنة األولى والتي تزداد تدريجيًا في نهاية فترة وثيقة ال

 .العدد الفعلي ل)يام لقطاعات األعمال األخرى 

 

تمثل األقس    اط غير المكتس    بة الجزء من األقس    اط المكتتبة المتعلقة بالس    نة غير المنتهية للتغطية. يتم تحميل التغير في مخص    ص 

 .المخاطرة ةمدى فتراألقساط غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على 

 

 األرباح واإليرادات األخرىتوزيعات  إيرادات العموالت و  3-4-2
 

إيرادات العموالت على الودائع قص  يرة األجل والودائع طويلة األجل على أس  اس التناس  ب الزمني باس  تخدام طريقة معدل  إثباتيتم 

ما إيرادات توزيعات األرباح عند إثباتيتم . في قائمة الدخل ويتم اإلفص  اح عنها ض  من إيرادات االس  تثمار والعموالت الفائدة الفعلي

و ص     ندوق عمرة  )طراف الثالثة للتأمينلإيرادات ص     ندوق المنافذ  إثباتيتم  .الحق في الحص     ول على توزيعات األرباح ينش     أ

أي  رة عن مدير الص   ندوق.الص   اد الربعيةكإيرادات أخرى على أس   اس القوائم المالية  للمنتجات الطبية وص   ندوق تأمين الحوادث

 شركة التأمين التعاوني. 
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 المطالبات 3-5

 

ونفقات تس  وية الخس  ائر ذات الص  لة ، بعد خص  م  خرىتتكون المطالبات من المبالغ المس  تحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف األ

 عمليات االسترداد وغيرها ، ويتم تحميلها على التغيرات  في المطالبات المعلقة في قائمة الدخل عند تكبدها.
 

سويتها في تاريخ التقري شتمل إجمالي المطالبات المعلقة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم تتم ت ر مع تكاليف ي

معالجة المطالبات ذات الص   لة، س   واء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن عليه أم ال, يتم وض   ع مخص   ص   ات للمطالبات المبلغ عنها 

والتي لم يتم دفعها كما في تاريخ التقرير على أس   اس تقديرات الحاالت الفردية, باإلض   افة إلى ذلك ، يتم االحتفاظ بمخص   ص بناًء 

ارة وخبرة الش     ركة الس     ابقة لتغطية تكلفة تس     وية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف على تقدير اإلد

 معالجة المطالبات ذات الصلة في تاريخ التقرير, المسؤولية النهائية ربما تزيد أو تقل عن المبلغ المقدم.

 

ساس إجمالي ويتم سوية على أ صل, عالوة  يتم عرض المطالبات تحت الت شكل منف صلة من معيدي التأمين ب صة ذات ال عرض الح

على ذلك ، ال تقوم الش  ركة بخص  م التزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المس  ددة حيخ من المتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل 

 عام واحد من تاريخ التقرير.

 

 استردادات الحطام والخردة  3-6
 

للش  ركة ببيع موجودات مس  تحوذة ) متض  ررة عادة ( عند تس  وية المطالبات )على س  بيل المثال، الحطام تس  مح بعض عقود التأمين 

 والخردة (، وللشركة الحق بمالحقة ومطالبة أطراف أخرى لدفع جزء من أو كل المطالبات )على سبيل المثال، االستردادات(.

 

المطالبات القائمة ويعتبر المخصص هذا بالقيمة التي باإلمكان التقديرات من استردادات الخردة تعد مشمولة كمخصص في حساب 

 .موجوداتاستردادها بعد التخلص من ال

 

ف كمخص    ص في حس    اب المطالبات تحت التس    وية ،ويعتبر المخص    ص هو المبلغ التقديري الممكن  يعتبر اس    ترداد الحطام أيض    ا

 استرداده من التصرف ضد الطرف اآلخر الدائن.

 

 عقود إعادة التأمين  3-7

 

يتأثر برنامج إعادة التأمين الخاص بالش  ركة من خالل المواض  ع التناس  بية وغير التناس  بية والخيارات االختيارية بناًء على س  ياس  ة 

الش    ركة الص    افية لالحتفاظ ، وحدود المعاهدات ، وطبيعة وحجم المخاطر, تتنازل الش    ركة عن مخاطر التأمين في س    ياق العمل 

اد لجميع منتجاتها, تمثل موجودات إعادة التأمين األرص      دة المس      تحقة من ش      ركات إعادة التأمين, يتم تقدير المبالغ القابلة المعت

 لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادة التأمين.

 

كثر تواترا عندما ينش    أ مؤش    ر على انخفاض القيمة خالل يتم إجراء مراجعة اإلنخفاض في القيمة في كل تاريخ تقرير أو بش    كل أ

الس   نة المش   مولة بالتقرير, يحدث انخفاض القيمة عند وجود دليل موض   وعي على أن الش   ركة قد ال تس   ترد المبالغ غير المس   ددة 

ش    كل موثوق, يتم بموجب ش    روط العقد وعندما يمكن قياس التأثير على المبالغ التي س    تحص    ل عليها الش    ركة من معيد التأمين ب

 تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.

 

أقس  اط التأمين والمطالبات على إعادة  إثباتال تعفي الش  ركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق, يتم  المس  ندةترتيبات إعادة التأمين 

عادة التأمين تعتبر نش  اًطا تجاريًا مباش  ًرا ، مع األخذ في التأمين المفترض  ة كإيرادات ومص  روفات بالطريقة نفس  ها كما لو كانت إ

االعتبار تصنيف منتجات الشركة المعاد تأمينها, تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين, يتم تحديد 

 المبالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين المرتبط.

 

أصول أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو انتهاء صالحيتها أو عند نقل العقد إلى طرف  إثباتيتم إلغاء 

 آخر.

 

ا إثبات المطالبات التي  يتم إثبات المطالبات المس   تردة المس   تحقة القبض من معيدي التأمين كأص   ل في نفس الوقت حيخ يتم أيض   ً

 م ويتم قياسها بالمبلغ المتوقع استرداده.تؤدي إلى حق االسترداد كالتزا
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 اختبار كفاية اإللتزام  3-8

 

كافية باس  تخدام التقديرات الحالية  التي تم إثباتهافي تاريخ كل قائمة مركز مالي ، تقوم الش  ركة بتقييم ما إذا كانت التزامات التأمين 

ه للتدفقات النقدية المس  تقبلية بموجب عقود التأمين الخاص  ة بها, إذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين الخاص  ة ب

ستقبلية ضوء التدفقات النقدية الم صلة( غير كافية في  صة المؤجلة ذات ال صوًما تكاليف اقتناء البولي  العجز إثباتالمقدرة ، يتم  )مخ

 بالكامل على الفور في قائمة الدخل ويتم تكوين مخصص للمخاطر غير منتهية الصالحية.

 

 التزامات عقد التأمين 3-9

 

والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ومخص   ص األقس   اط غير  القائمةتش   مل التزامات عقد التأمين مخص   ص المطالبات 

المكتس  بة واحتياطي األقس  اط اإلض  افية )بما في ذلك احتياطيات نقص األقس  اط( واالحتياطيات الفنية األخرى. تس  تند مخص  ص  ات 

النهائية المقدرة لجميع المطالبات المتكبدة  المطالبات المعلقة ومخص  ص  ات المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها إلى التكلفة

 ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير ، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، إلى جانب تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة وخفض 

 

أنواع معينة من المطالبات ، القيمة المتوقعة لإلنقاذ والمبالغ المس    تردة األخرى, يمكن أن يكون هناك تأخير في اإلخطار وتس    وية 

وبالتالي ، فإن التكلفة النهائية لهذه المطالبات ال يمكن أن تعرف على وجه اليقين في تاريخ التقرير. يتم احتس  اب االلتزام في تاريخ 

فتراض  ات الحالية, ال التقرير باس  تخدام مجموعة من تقنيات إس  قاط المطالبة االكتوارية القياس  ية ، بناًء على البيانات التجريبية واال

ها أو  بة أو يتم تفريغ طال بدفع الم ما ينتهي االلتزام  ند مات ع بااللتزا غاء االعتراف  ية للنقود, يتم إل مة الزمن يتم خص      م االلتزام للقي

 إلغاؤها.

 

ستحقة القبض التي تتعلق بالمخاطر الت ستلمة أو الم ساط الم سبة ذلك الجزء من األق ساط غير المكت صص األق ي لم تنته بعد يمثل مخ

في تاريخ التقرير, يتم إثبات هذا االعتماد عند إبرام العقود وتحميل األقس     اط ، ويتم حس     ابها كإيرادات مميزة على مدار مدة العقد 

وفًقا لنمط خدمة التأمين المقدمة بموجب العقد, في تاريخ كل تقرير ، تقوم الش      ركة بمراجعة مخاطرها غير المنتهية ويتم إجراء 

ار كفاية االلتزامات لتحديد ما إذا كان هناك أي زيادة عامة في المطالبات المتوقعة وتكاليف االس     تحواذ المؤجلة على أقس     اط اختب

التأمين غير المكتس    بة, يس    تخدم هذا الحس    اب التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المس    تقبلية بعد مراعاة عائد االس    تثمار 

األص  ول المتعلقة بش  روط التأمين الفنية ذات الص  لة, إذا أظهرت هذه التقديرات أن القيمة الدفترية ل)قس  اط  المتوقع أن ينش  أ على

غير المكتسبة )ناقًصا تكاليف االستحواذ المؤجلة ذات الصلة( غير كافية ، يتم االعتراف بالنقص في قائمة الدخل عن طريق وضع 

اآلخر على احتياطي مص  اريف تس  وية الخس  ارة غير المخص  ص واحتياطي  مخص  ص لنقص األقس  اط, يش  تمل االحتياطي الفني

 مستحقات إعادة التأمين النسبي وغير المتناسب, يتم تحديد احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة في 

 

طالبات, احتياطي مس  تحقات نهاية كل فترة تقرير ويمثل التكلفة المقدرة لمعالجة المطالبات التي س  تتحملها الش  ركة في وقت دفع الم

إعادة التأمين )متناس   ب وغير متناس   ب( يتم احتس   ابه كمبلغ من أقس   اط إعادة التأمين أو عموالت إعادة التأمين أو أي مش   اركات 

 خسارة لم يتم استحقاقها بالكامل.

 

 وثائق التأمين المؤجلة تكاليف اكتتاب 3-10

 

يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباش  رة بش  راء وتجديد عقود التأمين على ش  روط عقود التأمين التي تتعلق 

بها ، على غرار األقس     اط المكتس     بة, يتم االعتراف بجميع تكاليف االس     تحواذ األخرى كمص     روفات عند تكبدها, يتم تس     جيل 

 ئق التأمين" في قائمة الدخل.وثااقتناء االستهالك في "تكاليف 

 

يتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن 

 طريق تغيير سنة اإلطفاء ويتم تسويتها كتغيير في التقدير المحاسبي.

 

خ تقرير أو بش     كل أكثر تواترا عندما ينش     أ مؤش     ر على انخفاض القيمة, إذا لم يتم يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في كل تاري

ا ش   طب  تحقيق االفتراض   ات المتعلقة بالربحية المس   تقبلية لوثائق التأمين ، يمكن تس   ريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيض   ً

ا النظر في تكاليف  اس  تحواذ وثائق التأمين المؤجلة في اختبار كفاية االلتزام في إنخفاض القيمة اإلض  افية في قائمة الدخل, يتم أيض  ً

 كل تاريخ للتقرير.
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 أقساط التأمين من األطراف ذات العالقة()تتضمن  أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة 3-11

 

المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المس   تلم أو  اإلثباتعند اس   تحقاقها وقياس   ها عند  إعادة التأمين المدينةأقس   اط وأرص   دة يتم احتس   اب 

ألقس   اط تتم مراجعة القيمة الدفترية . بالقيمة اإلجمالية مطروحاً منها أي مبالغ غير قابلة للتحص   يل تس   جيلهاالمس   تحق القبض ويتم 

صدة إعادة التأمين المدينة شير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة للتحقق م وأر ن انخفاض القيمة وعندما ت

عند اس  تيفاء  أقس  اط وأرص  دة إعادة التأمين المدينة الغاء إثباتالدخل, يتم  قائمةلالس  ترداد ، يتم تس  جيل خس  ارة انخفاض القيمة في 

 المالية. لموجوداتبا اإلثباتمعايير إلغاء 

 

 ستثماراتاال 3-12

 

 القروض والذمم المدينة  3-12-1

 

شط بخالف تلك  سوق ن شتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ال يتم إدراجها في  صول مالية غير م القروض والذمم المدينة هي أ

المدينة الناش  وة عن عقود التي تنوي الش  ركة بيعها على المدى القص  ير أو التي حددتها كاس  تثمارات متاحة للبيع, يتم تص  نيف الذمم 

 التأمين أيًضا في هذه الفوة وتتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة كجزء من مراجعة انخفاض قيمة القروض والمدينين.

 

 االستثمارات المتاحة للبيع  3-12-2

 

فظ بها للمتاجرة, يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع هي تلك االستثمارات غير المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو المحت

مة االستثمارات المصنفة على أنها "متاحة للبيع" الحقا بالقيمة العادلة, بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع حيخ لم يتم التحوط من القي

دخل الشامل حتى يتم العادلة ، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة غير محققة ناتجة عن تغيير في القيمة العادلة مباشرةً في قائمة ال

إلغاء االستثمار أو انخفاض قيمته في الوقت الذي يجب إدرال الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في قائمة الدخل الشامل 

لمطفأة مطروحاً في قائمة الدخل للسنة, يتم إدرال االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة ا

 منها مخصص انخفاض القيمة.

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 3-12-3

 

النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ حتى تاريخ االستحقاق  ى الشركةيتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو محددة ولد

ا بالتكلفة المطفأة ، مطروًحا منها مخصص انخفاض القيمة, يتم احتساب التكلفة ضمن هذه الفوة, يتم قياس هذه االستثمارات الحقً 

المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ, يتم إدرال أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات في قائمة الدخل 

 عندما يتم إلغاء اإلعتراف باالستثمار أو انخفاض قيمته.

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات 3-12-4

 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي تلك االستثمارات التي يتم شراؤها بغرض إعادة البيع على المدى 

لة. تدرل األرباح والخسائر غير المحققة القصير ويتم تصنيفها كاستثمارات تجارية. يتم قياس هذه االستثمارات وإدراجها بالقيمة العاد

 في قائمة الدخل.

 

  اإلعتراف، القياس و إلغاء  اإلعتراف 3-13

 

, يتم االعتراف بشراء وبيع االستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التداول ، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع االستثمار

المتاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرةً إلى حيازتها ويتم باالستثمارات  يتم اإلعتراف

 إدراجها الحقًا بالقيمة العادلة.

 

غير  يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم إدراجها بالقيمة العادلة, يتم إدرال األرباح والخسائر

 المحققة في قائمة الدخل.
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 )تتمة( اإلعتراف، القياس و إلغاء  اإلعتراف 3-13

 

 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل. إثباتيتم 

 

المدينة واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة مطروحاً منها مخصص االنخفاض تدرل القروض والذمم 

 في القيمة.

 

يتم تسجيل أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات  .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ

 ء تحقق االستثمار أو انخفاض قيمته.في قائمة الدخل عندما يتم إلغا

 

األصول المالية عندما تكون حقوق تلقي التدفقات النقدية من تلك األصول قد انتهت صالحيتها أو تم نقلها ، وقد قامت  إثباتيتم إلغاء 

 الشركة بنقل جميع المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى حد كبير.

 

في حقوق  تي تم إثباتهااالستثمارات المتاحة للبيع ، يتم تسجيل تعديالت القيمة العادلة المتراكمة العندما يتم بيع أو انخفاض قيمة 

على االستثمارات  رواالستثما ةإيرادات العمول إثباتالملكية في قائمة الدخل على أنها "أرباح وخسائر من استثمارات متاحة للبيع", يتم 

 قة معدل الفائدة الفعلي في قائمة الدخل.المتاحة للبيع المحسوبة باستخدام طري

 

 المقاصة 3-14

 

عن المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون  التقريريتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم 

هناك إلتزام قانوني ملزم حاليًا إلجراء مقاصة  للمبالغ المعترف بها ويكون هناك نية للتسوية على أساس صاف  أو تحقيق الموجودات 

خل ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو و تسوية المطلوبات في وقت واحد, ال يتم إجراء مقاصة للدخل والمصروفات في قائمة الد

 تفسير محاسبي.

 

 محاسبة تاريخ التداول  3-15

 

يتم االعتراف / التوقف عن االعتراف بجميع عمليات الشراء والبيع المنتظمة للموجودات المالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي 

المبيعات بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع للموجودات المالية  تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(, المشتريات أو

 التي تتطلب تسوية الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عموًما بموجب اللوائح أو االتفاقية لنظام السوق.

 

 تحديد القيم العادلة  3-16

 

ى أسعار العطاءات الحالية, في حالة عدم وجود سوق نشط ل)صل تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق النشطة إل

المالي ، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم, ويشمل ذلك استخدام معامالت تجارية حديثة ، وتحليل التدفقات النقدية 

إدرال توزيعات األرباح على االستثمارات المخصومة ، وأساليب التقييم األخرى المستخدمة من قبل المشاركين في السوق, يتم 

 المتاحة للبيع في قائمة الدخل ، عندما يتم إثبات حق الشركة في تلقي المدفوعات.

 

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 3-17

 

تقوم الشركة، في تاريخ كل تقرير، بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات 

من األحداث التي حدثت منذ االعتراف المبدئي من حدث أكثر  عندما يكون هنالكالمالية قد انخفضت قيمته, يوجد انخفاض في القيمة 

تكبده( ، وكان له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ل)صل المالي أو مجموعة األصول المالية ل)صل )"حدث خسارة" 

 التي يمكن االعتماد عليها وتقديرها بشكل مقبول.

 

 قد تشمل أدلة انخفاض القيمة ما يلي:

 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين . -

 السداد أو تأخر سداد المدفوعات.خرق بنود العقد ، مثل التخلف عن  -

 أصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي األخرى. -

 سوق نشط لتلك األصول المالية بسبب الصعوبات المالية. زوال -
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 الموجودات المالية )تتمة(إنخفاض قيمة  3-17

 
المالية بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات  -

الشركة،  األولي بتلك الموجودات، على الرغم من أنه ال يمكن بعد تحديد االنخفاض مع الموجودات المالية الفردية في منذ االعتراف

 بما في ذلك:

 تغييرات سلبية في حالة الدفع للمصدرين أو المدينين في الشركة ؛ أو 

 .الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين الذين يرتبطون بالتقصير في الموجودات 

 

 االنخفاض في القيمة على النحو التالي:في حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة الموجود المالي ، يتم تحديد 

 

في القيمة العادلة ل)صل  طويل األجلأو  لجوهريبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، فإن انخفاض القيمة هو االنخفاض ا -

 المالي. 

النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات  -

 بسعر العمولة الفعلي األصلي.

 

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار 

 أو مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها.

 

 .ن المصنفة كأداة متاحة للبيع، تقوم الشركة بتقييم فردي ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمةفي حالة أدوات الدي

قد يتضمن الدليل الموضوعي مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة، أو تقصير أو جنوح في إيرادات العموالت 

حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى وحيثما تشير البيانات القابلة  الخاصة أو مدفوعات رأس المال، واحتمال أن يدخل في

للمالحظة إلى وجود انخفاض ملموس في المقدرة التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط 

سارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق مع التخلف عن السداد, ومع ذلك ، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخ

 قائمةبين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به مسبقًا في 

تبطة بشكل موضوعي بحدث ائتمان في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن تكون الزيادة مر .الدخل

 الدخل ، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل. قائمةيحدث بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في 

 

في القيمة العادلة  طويل األجلأو  جوهريبالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها على أنها متاحة للبيع ، فإن االنخفاض ال

ال يمكن  يتطلب حكم. تحديد ما هو إنخفاض جوهري أو طويل اآلجل .بأقل من تكلفته يمثل دليالً موضوعياً على انخفاض القيمة

عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل ، أي أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد 

خفاض القيمة ال يمكن االعتراف بها إال في الدخل الشامل اآلخر, عند التوقف عن االعتراف ، يتم إدرال أي ربح أو تسجيل ان

خسارة متراكمة سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل ضمن "الربح / )الخسارة( المحققة" على االستثمارات 

 المتاحة للبيع.

 

رفة ما إذا كان االستثمار في أداة الدين قد انخفضت قيمته ، تدرس الشركة عوامل مثل تقييم السوق للجدارة عند إجراء تقييم لمع

االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق 

هيكلة الديون ، مما يؤدي إلى تكبد أصحاب الخسائر من خالل إعفاء الديون  رأس المال إلصدار ديون جديدة, واحتمال إعادة

الطوعي أو اإللزامي, إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة 

 على ذلك االستثمار المعترف به مسبقًا في قائمة الدخل.المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة 

 

 المطلوبات المالية 3-18

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية ل)داة, يتم االعتراف 

معاملة مباشرة. بعد االعتراف المبدئي ، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بالمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة مطروًحا منها أي تكلفة 

 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

 

يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم إعفاء االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم 

وط مختلفة إلى حد كبير ، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ، يتم التعامل بمقترض آخر من نفس المقرض بشر

مع هذا التبادل أو التعديل على أنه إلغاء لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد والفرق في القيمة الدفترية المعنية يتم إدراجه 

 في قائمة الدخل.
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 اإلنخفاض في الموجودات غير المالية 3-19

 

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أحد األصول, في حالة وجود أي مؤشر من هذا 

الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد ل)صل, القيمة القابلة  القبيل ، أو عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي ل)صل ، تقوم

لالسترداد ل)صل هي القيمة العادلة ل)صل أو الوحدة المولدة للنقد ناقصا تكاليف التخلص وقيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى. يتم 

ت نقدية مستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى أو تحديد المبلغ القابل لالسترداد ل)صل الفردي ، إال إذا لم يولد األصل تدفقا

مجموعات األصول, عندما تتجاوز القيمة الدفترية ل)صل أو وحدة توليد النقد القيمه القابلة لالسترداد ، يتم اعتبار األصل منخفض 

 القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.

 

صم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة عند تقدير القيمة قيد االستخدام ، يتم خ

الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل, عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف التخلص 

ار, إذا لم يكن باإلمكان تحديد مثل هذه المعامالت ، فسيتم استخدام نموذل تقييم مناسب, ، يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتب

يتم دعم هذه الحسابات بمضاعفات التقييم ، وأسعار األسهم المدرجة للشركات المتداولة في البورصة أو غيرها من مؤشرات القيمة 

 العادلة المتاحة.

 

أساس الميزانيات التفصيلية وحسابات التنبؤ ، والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل  تقوم الشركة على حساب انخفاض القيمة على

وحدة من وحدات توليد النقد للشركة ، والتي يتم تخصيص األصول الفردية بها, تغطي هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة عموًما 

بيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة فترة خمس سنوات, لفترات أطول ، يتم حساب معدل نمو طويل األجل وتط

 الخامسة, يتم إدرال خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل.

 

 األرباح توزيعات 3-20

 

األرباح يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي يتم فيها اعتماد توزيعات 

 من قبل مساهمي الشركة.

 

 يماثلهنقد وما  3-21

 

على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك استثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ا يماثله يشتمل نقد وم

 تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

 

 األجنبية العمالت 3-22

 

مالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة, يتم إعادة تحويل الموجودات يتم تسجيل المعا

والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير, تؤخذ جميع الفروقات في قوائم 

ة التي يتم قياسها من حيخ التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ الدخل, يتم تحويل البنود غير النقدي

الحقًا, يتم إدرال مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في  قياسهاالمعاملة األولية وال يتم إعادة 

الت األجنبية هي بالدوالر األمريكي بشكل أساسي ، فإن مكاسب وخسائر صرف قائمة الدخل ، نظًرا ألن معامالت الشركة بالعم

 العمالت األجنبية ليست جوهرية.

 

 التشغيل قطاعات 3-23

 

يعتبر القطاع مكونًا مميًزا للشركة يتمثل في تقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال( ، والذي يخضع للمخاطر والمكافلت التي 

الخاصة بالقطاعات األخرى, ألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها, تختلف عن تلك 

يتم تقييم أداء القطاع بناًء على الربح أو الخسارة والذي ، في بعض النواحي ، يتم قياسه بشكل مختلف عن الربح أو الخسارة في 

 القوائم المالية.

 

ت بين القطاعات ، يتم تحديد أسعار التحويل بين قطاعات العمل على أساس تجاري مماثل بطريقة مماثلة للمعامالت بالنسبة ألي معامال

 مع أطراف ثالثة.

 

لوحيد المدر عمليات المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي ، حيخ يمثل الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات النشاط ا

لإليرادات, يتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المباشرة والمصروفات العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسب.
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 التشغيل )تتمة( قطاعات 3-23

 

القرار التشغيلي الرئيسي, تم تحديد صانع القرار  يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة لصانع

التشغيلي الرئيسي ، المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ، باعتباره الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات 

 اإلستراتيجية.

 

 قصيرة وطويلة األجل الودائع 3-24

 

مؤسسات المالية المحلية ذات أجل استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر ولكن أقل من أو الودائع قصيرة األجل مودعة لدى البنوك وال

 يساوي اثني عشر شهرا من تاريخ اإليداع.

 

 تمثل الودائع طويلة األجل ودائع تستحق خالل أكثر من عام من تاريخ اإليداع وتودع لدى مؤسسة مالية لحفظ إيرادات العموالت.

 

 والمعدات الممتلكات 3-25

 

يتم إدرال الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة, يتم تضمين التكاليف الالحقة في 

القيمة الدفترية ل)صل أو االعتراف بها كأصل منفصل ، حسب االقتضاء ، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية 

ستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة العنصر بصورة موثوقة, تحمل جميع مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى الم

 على قائمة الدخل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 

كان ذلك مناسبًا, تتم مراجعة القيم الدفترية تتم مراجعة القيم المتبقية ل)عمار وعمرها اإلنتاجي في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إن 

لهذه الموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 

اد ، يتم تخفيض األصول إلى لالسترداد, في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيخ تتجاوز القيم الدفترية القيمة المقدرة القابلة لالسترد

 قيمتها القابلة لالسترداد.

 

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم إدراجها في قائمة 

 الدخل.

 

 والشهرة غير الملموسة األصول 3-26

 

 المحددبرامج الكمبيوتر ، ويتم قياسها بالتكلفة, يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي بمثل األصول غير الملموسة تت

المتوقع للمنافع االقتصادية, ال تخضع األصول غير الملموسة ذات العمر  اإلطفاءعلى مدار عمرها اإلنتاجي المقدّر وفقًا لنمط 

ا لتحديد انخفاض القيمة في تاريخ كل قائمة مركز مالي أو في كثير من األحيان في حالة اإلنتاجي الالنهائي لإلطفاء ، بل يتم اختباره

وجود مؤشر على انخفاض القيمة, تتم مراجعة الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدود لتحديد االنخفاض في القيمة عندما 

  تكون قابلة لالسترداد.تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال

 

 يتم عرض الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة كبند منفصل في قائمة المركز المالي.

 

يتم تس  جيل الش  هرة الناتجة عن اس  تحواذ األعمال بالتكلفة كما في تاريخ االس  تحواذ. ال يتم إطفاء الش  هرة ولكن يتم اختبارها من أجل 

أو بشكل أكثر تكراًرا إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى احتمال تعرضها النخفاض االنخفاض في القيمة سنويًا ، 

 .في قيمتها ، ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة

 

وحدات توليد  لغرض اختبار انخفاض القيمة ، يتم تخص  يص الش  هرة المكتس  بة في دمج األعمال ، اعتبارا من تاريخ االندمال ، إلى

النقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج وتمثل أدنى مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية. يتم اختبار 

شارت األحداث أو التغيرات ف شكل أكثر تكراًرا إذا أ سنويًا ، أو ب شهرة لها  صيص ال ي انخفاض قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم تخ

الظروف إلى احتمال تعرض   ها النخفاض في قيمتها. إذا كانت القيمة القابلة لالس   ترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ، 

يتم تخصيص خسارة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدة المولدة للنقد ثم إلى األصول األخرى 

 للنقد على أساس تناسبي على أساس القيمة الدفترية من كل أصل في وحدة توليد النقد. للوحدة المولدة
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 )تتمة( والشهرة غير الملموسة األصول 3-26

 

 عكس انخفاض قيمة الشهرة الحقًا.يتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الدخل. ال يتم 

 

المبدئي ، يتم قياس  عترافغير الملموس  ة التي يتم حيازتها بش  كل منفص  ل وقياس  ها بالتكلفة. بعد اال ص  وليتم االعتراف مبدئيا باأل

 غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ، عند االقتضاء. صولاأل

 

 اإليجارات 3-27

 

 اإليجار إلتزامات

 

يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البداية, يتم خصم مدفوعات 

ل عموًما بالنسبة اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار, إذا لم يكن باإلمكان تحديد هذا المعدل بسهولة ، وهذا هو الحا

لعقود اإليجار في الشركة ، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر الفرد دفعه 

القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة للموجودات بموجب حق اإلستخدام في بيوة اقتصادية مماثلة مع شروط 

 ، وظروف مماثلة.مماثلة 

 

 لتحديد معدل االقتراض اإلضافي ، فإن الشركة:

 

  حيثما أمكن ، يستخدم تموياًل حديثًا من طرف ثالخ حصل عليه المستأجر الفرد كنقطة بداية ، تم تعديله ليعكس التغيرات  في

 شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الثالخ .

  فائدة خال  من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان لعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر يستخدم نهًجا تراكميًا يبدأ بسعر

 الفرد ، والتي ال تملك تموياًل حديثًا من طرف ثالخ ، و

 .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار ، على سبيل المثال األجل والبلد والعملة واألمان 

 

 لحالية لمدفوعات اإليجار التالية:تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة ا

 

 مدفوعات اإليجار الثابت ، مطروحاً منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ؛ 

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء ؛ 

 وجب ضمانات القيمة المتبقية ؛المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بم 

 سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و 

 ,دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار 

 

 بشكل معقول في قياس االلتزام. يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار بموجب خيارات تمديد معينة

 

 يتم عرض التزام اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي.

 

يتم قياس التزام اإليجار الحقًا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار )باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.الفعلي( وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية 

 

 تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل للموجودات بموجب حق اإلستخدام  ذات الصلة( كلما:

 

  عن تغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار

 طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل .

   تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات  في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة

استخدام معدل الخصم األولي ، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المنقحة ب

 )ما لم يكن اإليجار تغيير المدفوعات مستحقة.

   يتم تعديل عقد اإليجار ، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام

 اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
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 اإليجارات )تتمة( 3-27

 

 موجودات حق اإلستخدام 

 

تشمل موجودات حق اإلستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل ، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي 

 يتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدت.تكاليف مباشرة مبدئية, 

 

عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي يتواجد عليه األصل أو استعادة األصل 

 37يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار ، 

"المخصصات واالتزامات المحتملة واألصول المحتملة", يتم تضمين التكاليف في الموجودات بموجب حق اإلستخدامذات الصلة ، 

 ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتال مخزون.

 

إذا كان  ،دام على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي ل)صل األساسي ايهما أقصريتم استهالك الموجودات بموجب حق اإلستخ

، الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراءعقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة الموجودات بموجب حق اإلستخدام تعكس أن 

عمر اإلنتاجي ل)صل األساسي, يبدأ االستهالك في تاريخ بدء يتم إهالك الموجودات بموجب حق اإلستخدام ذات الصلة على مدى ال

 عقد اإليجار.

 

 يتم عرض الموجودات بموجب حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي.

 

ام "الهبوط في قيمة األصول" لتحديد ما إذا كان أحد الموجودات بموجب حق اإلستخد 36تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 

 قد انخفضت قيمتهاوإحتساب أي خسائر انخفاض في القيمة المحددة.

 

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام اإليجار والموجودات بموجب حق اإلستخدام, 

الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم يتم التعرف على المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو 

 تضمينها في الربح أو الخسارة.

 

 المخصصات ومطلوبات أخرى 3-28

 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو بناء( ناشئ عن أحداث سابقة ، وتكون تكاليف تسوية االلتزام 

اإلعتراف بمخصصات خسائر التشغيل المستقبلية, يتم اإلقرار بااللتزامات للمبالغ الواجب محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق, ال يتم 

 دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ، سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أم ال.

 

 التزمات منافع الموظفين 3-29

 

على  أنظمة ولوائح العمل في المملكة العربية السعودية السائدة والتي تستند إلى تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء 

 أحدث الرواتب وعدد سنوات الخدمة.

 

ال يتم تمويل خطط منافع الموظفين, ومن ثم ، يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب الخطة بواسطة خبير اكتواري مستقل بناًء على 

تتكون التكاليف المتعلقة بهذه الخطط في المقام األول من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة على قدم طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة, 

 المساواة إلى كل سنة خدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظفين في السنوات السابقة.

 

بعد التوظيف مباشرة في قائمة الدخل ، بينما يتم تسجيل إلغاء االلتزام يتم إدرال تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة باستحقاقات ما 

بمعدالت الخصم المستخدمة في قائمة الدخل, أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات في االفتراضات 

 تؤخذ في االعتبار عند إعادة قياسها في قائمة الدخل الشامل.

 

بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرةً في قائمة يتم االعتراف 

 الدخل الشامل ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

 

بالتغيرات  في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة يتم االعتراف 

الدخل كتكاليف خدمة سابقة, تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات الخدمة التراكمية، كما 

لمملكة العربية السعودية.هو مذكور في نظام العمل با
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 الزكاة وضريبة الدخل 3-30

 

تخض    ع الش    ركة للزكاة وفقًا للوائح وأنظمة الهيوة العامة للزكاة والدخل )" الهيوة"(, يتم احتس    اب الزكاة على حص    ة المس    اهمين 

س المحدد بموجب لوائح وأنظمة الزكاة, يتم احتس  اب ض  رائب الدخل الس  عوديين في حقوق الملكية أو ص  افي الدخل باس  تخدام األس  ا

على حص   ة المس   اهمين األجانب من ص   افي الدخل المعدل للس   نة, يتم احتس   اب المبالغ اإلض   افية المس   تحقة الدفع، إن وجدت، عند 

 االنتهاء من الربوط النهائية عند تحديد هذه المبالغ.

 

 أ( الزكاة

 

شركة للزكاة  ضع ال صروفات الزكاة من خالل الربح تخ ساب م وفقاً للوائح و أنظمة الهيوة العامة للزكاة و الدخل )"الهيوة"(, يتم إحت

 أو الخسارة,ال يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل و بالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 
 ب( ضريبة الدخل

 

لمستحقة على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية على أساس معدل ضريبة إن مصروف ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة ا

الدخل المطبق لكل نطاق قض      ائي مع تعديلها بالتغيرات في الموجودات و المطلوبات الض      ريبية المؤجلة التي تعزى إلى الفروق 

 المؤقتة و الخسائر الضريبية الغير مستخدمة و يتم إحتسابها في قائمة الدخل.

 

يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس أنظمة الضرائب المشرعة بشكل جوهري في نهاية تاريخ التقرير,تقوم اإلدارة بشكل 

دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الض  ريبية فيما يتعلق بالحاالت التي يخض  ع فيها للتنظيم الض  ريبي للتعديالت.يتم تحديد 

 ءاً على المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.مخصص، عند اللزوم، بنا

 

 تسجل التعديالت الناشوة من تقديرات ضرائب الدخل النهائية في الفترة التي تكون قد عملت فيها هذه التقديرات.

 
 جـ( الضربية المؤجلة

 

خدام طريقة اإللتزام على الفروق المؤقتة الناش       لة باس      ت خل المؤج لد لدفترية للموجودات يتم اإلعتراف بض      ريبة ا وة بين القيم ا

والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المس    تخدمة ألغراض الض    رائب, يس    تند مبلغ الض    ريبة المؤجلة المعترف به على 

بش كل الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تس وية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باس تخدام معدالت الض ريبة المش رعة أو المش رعة 

جوهري في تاريخ التقرير, يتم اإلعتراف بأص      ل الض      ريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون األرباح 

المس   تقبلية الخاض   عة للض   ريبة متاحة مقابل أن تكون الفروق المؤقتة القابلة للخص   م واالعتمادات الض   ريبية قابلة لإلس   تخدام, يتم 

 ؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.تخفيض أصل الضريبة الم

 

ال يتم االعتراف بهذه األصول وااللتزامات إذا نشأت الفروق المؤقتة من االعتراف األولي بالشهرة أو األصل أو االلتزام في معاملة 

 وال الربح المحاسبي)بخالف دمج األعمال( التي ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة 

 

يتم موازنة موجودات ومطلوبات الض      ريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ من الناحية القانونية لموازنة الموجودات 

ضريبية,تتم موازنةالموجودات والمطلوبات  سلطة ال ضريبة المؤجلة بنفس بال صدة ال ضريبية الحالية وعندما تتعلق أر والمطلوبات ال

ضري صافي أو تحقيق ال ساس  سوية على أ شأة حق قابل للتنفيذ من الناحية القانونيةللموازنة وتعتزم إما الت بية الحالية عندما يكون للمن

 األصل وتسوية االلتزامات في وقت واحد.

 

ستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها  سارة ، با ضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخ شامل اآلخر أو يتم إثبات ال في الدخل ال

 مباشرةً في حقوق الملكية, في هذه الحالة ، يتم أيًضا اإلعتراف بالضريبة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.
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 األعمال دمج 3-31

 

االس     تحواذ للمحاس     بة عن كافة عمليات تجميع األعمال ، بغض النظر عما إذا كان قد تم إقتناء أدوات حقوق يتم اس     تخدام طريقة 

 :الملكية أو أصول األخرى. يتكون العوض المحول لالستحواذ منشأة مما يلي

 

 القيمة العادلة ل)صول المحولة؛ •

 المطلوبات المتكبدة للمالك السابقين ل)عمال المقتناة؛ •

 قوق الملكية المصدرة من قبل الشركة؛ح •

 القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيبات العوض المحتمل؛ و  •

 القيمة العادلة ألي حصة ملكية موجودة مسبقًا في المنشأة المستحوذ عليها؛ •

 

واللتزامات المحتملة المفترض      ة في تجميع األعمال يتم ، مع اس      تثناءات محدودة ، قياس الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد 

ستحواذ  ساس كل ا شركة المقتناة على أ سيطرة في ال صة غير م شركة بأثبات أي ح ستحواذ. تقوم ال مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ اال

 .قابلة للتحديد للشركة المقتناةعلى حدة إما بالقيمة العادلة أو على أساس الحصة النسبية للحصة غير المسيطرة في صافي األصول ال

 

 .يتم تسجيل التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها

 

 :فائض

 

 العوض المحول؛ •

 مبلغ أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها؛ و •

 القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في المنشأة المستحوذ عليها؛ •

 

ى القيمة العادلة لص  افي األص  ول القابلة للتحديد المقتناة يتم تس  جيلها كش  هرة. إذا كانت هذه المبالغ أقل من القيمة العادلة لص  افي عل

 .األصول المحددة ل)عمال المقتناة ، يتم االعتراف بالفرق مباشرة في الربح أو الخسارة بصفتها صفقة شراء

 

العوض النقدي ، يتم خصم المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ عندما يتم تأجيل تسوية أي جزء من 

المعاملة. معدل الخصم المستخدم هو معدل االقتراض اإلضافي للمنشأة ، وهو المعدل الذي يمكن به الحصول على قرض مماثل من 

 .ممول مستقل بموجب أحكام وشروط قابلة للمقارنة

 

يف العوض المحتمل ، إن وجد ، إما كحقوق ملكية أو مطلوبات مالية. المبالغ المص   نفة كمطلوبات مالية يعاد قياس   ها الحقًا يتم تص   ن

بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخس      ارة. إذا تم تحقيق اندمال األعمال على مراحل ، فإن القيمة 

تحواذ لحص  ة ملكية المش  تري المحتفظ بها س  ابقًا في الش  ركة المقتناة يتم إعادة قياس  ها بالقيمة العادلة في تاريخ الدفترية لتاريخ االس  

 .االستحواذ. يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة

 

لفة االستحواذ على أساس إجمالي العوض المحول ، ويتم األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تك عمليات دمجيتم احتساب 

قياس   ه بالقيمة العادلة في تاريخ االس   تحواذ ومبلغ أي حص   ص غير مس   يطرة في الش   ركة المقتناة. لكل عملية تجميع أعمال ، يقوم 

من ص   افي األص   ول القابلة  المس   تحوذ بقياس الحص   ة غير المس   يطرة في الش   ركة المقتناة إما بالقيمة العادلة أو بالحص   ة التناس   بية

للتحديد للش   ركة المقتناة. يتم تحميل التكاليف المتعلقة باالس   تحواذ كمص   روفات عند تكبدها ويتم إداراجها في المص   اريف العمومية 

 ..واإلدارية في قائمة الدخل الشامل

 

بلغ التي تم إثباتها للحص    ة غير المس    يطرة على يتم قياس الش    هرة مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والم

القيمة العادلة لص  افي الموجودات الملموس  ة وغير الملموس  ة القابلة للتحديد والمقتناة والمطلوبات المتكبدة و / أو المفترض  ة. إذا كان 

بيان الدخل. بعد التحقق المبدئي ، يتم العوض أقل من القيمة العادلة لص  افي موجودات الش  ركة التابعة المقتناة ، يتم إثبات بالفرق في 

قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة ، يتم تخصيص الشهرة المكتسبة 

ن الدمج ، بغض من دمج األعمال ، من تاريخ االس   تحواذ ، لكل وحدة من وحدات توليد النقد للش   ركة التي من المتوقع أن تس   تفيد م

 .النظر عما إذا كانت األصول أو االلتزامات األخرى للشركة المشتراة المخصصة لتلك الوحدات

 

 .يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة سنويًا كما في تاريخ التقرير وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض القيمة الدفترية
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 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  -3

 

 األعمال دمج 3-31

 

يتم تحديد االنخفاض في قيمة الش    هرة عن طريق تقييم المبلغ القابل لالس    ترداد لكل وحدة توليد نقد تتعلق بها الش    هرة. عندما يكون 

القيمة في قائمة الدخل. ال يمكن عكس المبلغ القابل لالس   ترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية ، يتم إثبات خس   ارة انخفاض 

 .خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية

 

 األعمال دمج -4

 

م( ، وقعت الشركة اتفاقية اندمال ملزمة )"االتفاقية"( مع الشركة األهلية للتأمين 2020يونيو  4هـ       )الموافق 1441شوال  12في 

التعاوني )"األهلية"( ، التي تعمل كشركة مساهمة سعودية )مرخصة للقيام بأعمال التأمين التعاوني في جميع أنحاء المملكة العربية 

الشركة على موافقة ساماعلى االندمال مع األهلية. في م( ، حصلت 2020أغسطس  10هـ       )1441ذو الحجة  20السعودية(. في 

ساهمو 2020سبتمبر  10هـ        ) 1442محرم  22 سوق المالية. عالوة على ذلك ، وافق م شركة على موافقة هيوة ال صلت ال م( ، ح

م( ، على 2020نوفمبر  2هـ )1442ربيع األول  16م( و 2020أكتوبر  5هـ )1442صفر  18الشركة واألهلية على االندمال في 

م( )تاريخ النفاذ(. اعتباًرا من 2020ديس    مبر  6هـ           )1442ربيع األول  21التوالي. وفقًا لالتفاقية ، كان تاريخ نفاذ االندمال هو 

تاريخ النفاذ ، استحوذت الشركة على جميع األسهم المصدرة ل)هلية بموجب عرض تبادل األسهم عن طريق إصدار سهم واحد في 

س  هماً عادياً جديداً بقيمة اس  مية  7،947،464س  هم في األهلية. نتج عن ذلك إص  دار  1.54766350624551 الش  ركة مقابل كل

لاير س   عودي إلى  150.000.000رياالت س   عودية للس   هم. أص   درت الش   ركة أس   هماً جديدة من خالل زيادة رأس مالها من  10

 .لاير سعودي 229.474.640

 

تجميع األعمال مع كون  - 3دام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي التقرير المالي رقم احتسبت الشركة عملية االندمال باستخ

شركة المقتناة ، بناًء على القيم العادلة ستحوذ واألهلية هي ال شركة هي الم ستحوذ عليها كما في تاريخ  المؤقته ال صول الم صافي األ ل

العادلة في غض ون اثني عش ر ش هًرا من تاريخ النفاذ وفقًا لما يس مح به المعيار  قتهالمؤ النفاذ. س يتم االنتهاء من التعديالت على القيم

، حيخ س   تحص   ل الش   ركة على وقت كاف للحص   ول على المعلومات الالزمة لتحديد وقياس ص   افي  3الدولي للتقرير المالي رقم 

سهم األهلية من "تداول" سبة. الحقًا لتاريخ النفاذ ، تم إزالة  صول المكت سوق الماليةه األ ، وجاري حاليًا اتخاذ إجراءات قانونية يوة ال

 .أخرى ، بما في ذلك إلغاء السجل التجاري ل)هلية

 

ستحواذ قد حدث في  شركة األهلية من تاريخ النفاذ. إذا كان اال ضمن هذه القوائم المالية نتائج  ساط  2020يناير  1تت ، فإن إجمالي أق

مليون لاير  10.1للمس  اهمين بمقدار  العائدةمليون لاير س  عودي وزادت خس  ارة الس  نة  181مقدار التأمين المكتتبة للش  ركة قد زاد ب

تم إثباتها  و مليون لاير س      عودي 3.2مبلغ  . بلغت التكاليف المتعلقة باالندمال2020ديس      مبر  31س      عودي للس      نة المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  كمصروف في قائمة الدخل ضمن  المصاريف العمومية واإلدارية

 

 عوض الشراء

 

كل  بل  قا كة م حد في الش      ر بإص       دار س      هم وا ية  كة األهل كة على جميع األس      هم المص       درة في الش      ر اس      تحوذت الش      ر

س   هماً جديداً للش   ركة لمس   اهمي  7،947،464س   هم في األهلية في تاريخ النفاذ. نتج عن ذلك إص   دار  1.54766350624551

 .لاير سعودي كمقابل عوض الشراء 168،963،085لاير سعودي للسهم الواحد( بمبلغ  21.26األهلية بالقيمة العادلة )الشركة 

 

 رأس المال وحصص أقساط التأمين

 

لاير س  عودي  79.474.640نتج عن إص  دار األس  هم الجديدة ، كما هو مذكور في الفقرة الس  ابقة ، زيادة رأس مال الش  ركة بمبلغ 

لاير سعودي ،  89.488.445رياالت سعودية لكل سهم( وإثبات عالوة إصدار بقيمة  10سهًما بقيمة اسمية قدرها  7.947.464)

 .كما في تاريخ النفاذ
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 )تتمة( تجميع األعمال -4

 

 والمطلوبات والمطلوبات الطارئة المفترضة.قامت الشركة بتخصيص وإكمال تخصيص سعر الشراء للموجودات المحددة المقتناة 

 :القيم العادلة المؤقتة لصافي األصول المقتناة كما في تاريخ النفاذ هي كما يليإن 

 

 

لدفترية عند  القيم ا

 5االسحححححححححتحححححححواذ 

 2020ديسمبر 

الححتححعحححديححالت مححن 

تخصححححيص سححححعر 

 الشراء

القيم العححادلححة في 

ديسحححححححححمحححبحححر  5

2020 

    الموجودات

 147,359,189 - 147,359,189 نقد وما يماثله
 40,368,219 - 40,368,219 ودائع قصيرة األجل

 45,906,604 - 45,906,604 بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة
 4,338,001 - 4,338,001 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 15,980,527 - 15,980,527 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
حص       ة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ 

 1,528,473 عنها

- 

1,528,473 
 7,540,381 - 7,540,381 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 14,413,873 - 14,413,873 استثمارات
 2,394,461 - 2,394,461 مستحق من أطراف ذات عالقة

 13,369,069 - 13,369,069 مقدماً وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة 
 3,673,191 - 3,673,191 ممتلكات ومعدات

 2,791,322 - 2,791,322 موجودات حق االستخدام
 43,141,576 36,089,000 7,052,576 موجودات غير ملموسة

 24,000,000 - 24,000,000 وديعة نظامية
 3,515,288 - 3,515,288 إيراد مستحقة على وديعة نظامية

 370,320,174 36,089,000 334,231,174 مجموع الموجودات

    

    المطلوبات

 18,701,160 - 18,701,160 ذمم دائنة
 14,851,401 - 14,851,401 مستحقات ومطلوبات أخرى

 3,919,445 - 3,919,445 ارصدة معيدي تأمين دائنة
 107,975,551 - 107,975,551 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,083,764 - 1,083,764 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 36,792,956 - 36,792,956 مطالبات قائمة

 40,751,611 - 40,751,611 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 14,247,658 - 14,247,658 احتياطات أقساط تأمين اضافية

 2,216,738 - 2,216,738 احتياطات فنية أخرى
 1,321,462 - 1,321,462 مطلوبات عقود اإليجار

 6,585,890 - 6,585,890 التزامات منافع الموظفين
 15,621,219 - 15,621,219 الزكاة وضريبة الدخل

 1,470,696 - 1,470,696 فائض توزيع دائن
 3,515,288 - 3,515,288 إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي

 269,054,839 - 269,054,839 مجموع المطلوبات

    

 101,265,335 36,089,000 65,176,335  صافي الموجودات القابلة للتحديد

   

للس   نة لم تقم الش   ركة بمراجعة المعلومات المقارنة في بيانات الدخل والدخل الش   امل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية 

 ، حيخ إن تأثير استكمال تخصيص سعر الشراء على البيانات المقارنة لم يكن جوهريًا . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

 168,963,085   عوض الشراء
 )101,265,335(   يخصم: صافي الموجودات المقتناة القابلة للتحديد

 67,697,750    شهرة
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 تجميع األعمال )تتمة( -4

 

 وحددت األصول غير الملموسة التالية 2021خالل عام تخطيط سعر الشراء أكملت الشركة 

 

 23,428,000   (16 ايضاحاألصول غير الملموسة المقتناة )
 12,661,000   المركباتنموذل تسعير 

 36,089,000   عالقات العمالء

 

 الملموسة المقتناةاألصول غير  -نهج ومنهجيات التقييم 

 

 المركباتنموذل تسعير 

 

الذي تم تحديده على أنه أص   ل غير ملموس. يحتوي هذا النموذل  المركباتنتيجة لالندمال ، حص   لت الش   ركة على نموذل تس   عير 

االكتتاب. اس   تخدمت اإلدارة "طريقة الدخل التفاض   لي المقارن" لتقييم نموذل  لممارس   ي واض   حةمخاطر توفر رؤى  عواملعلى 

س  نوات. االفتراض الرئيس  ي المس  تخدم في هذا النموذل هو التحس  ن المتوقع في نس  بة  7بعمر إنتاجي يقدر بـ          المركباتتس  عير 

سارة  سبة 5الخ سارة بن سن المتوقع في معدل الخ سعير  % ،1%. في حالة زيادة أو نقص التح  المركباتفإن القيمة اإلجمالية لنموذل ت

 مليون لاير سعودي. 6.6تزيد أو تنقص بمقدار 

 

 عالقات العمالء

 

غير الملموس      ة أنه إذا تمكنت المنش      أة من إثبات قدرتها على التحكم في المنافع  الموجودات - 38معيار المحاس      بة الدولي يحدد 

غير  كموجوداالقتص    ادية من العالقات غير التعاقدية ، يتم تحديد عالقات العمالء هذه على أنها قابلة للفص    ل ويمكن االعتراف بها 

مع العمالء غير التعاقدية واعتبرت العمر اإلنتاجي  العالقاتيم ملموس. استخدمت اإلدارة "طريقة الربح الزائد متعددة الفترات" لتقي

س  نوات. تعتقد اإلدارة أن محفظة العمالء المكتس  بة من األهلية س  توفر فائدة اقتص  ادية للش  ركة وس  تس  اهم في نمو األعمال بش  كل  7

%. ينتج عن الزيادة أو النقص في 73بة االفتراض الرئيس  ي الذي تس  تخدمه اإلدارة هو متوس  ط نس  بة الخس  ارة المتوقعة بنس   إن عام.

 مليون لاير سعودي. 6,0لعالقات مع العمالء بمقدار تقييم اير ي% تغ2بنسبة المتوقع معدل الخسارة متوسط 

 

  الشهرة -5

 

صها إلى أي  صي شركة واألهلية وال يمكن تخ شهرة الناتجة عن االندمال إلى أوجه التماثل المتوقعة من دمج عمليات ال أصل تُعزى ال

آخر غير ملموس قابل للتحديد ومنفص     ل. يتم توزيع الش     هرة على الش     ركة كوحدة واحدة لتوليد النقد ، وهي العمليات المش     تركة 

للش   ركة واألهلية. اعتبر حكم اإلدارة بتخص   يص الش   هرة للش   ركة الس   بب األوس   ع لالس   تحواذ ، أي التلزر من دمج العمليات. تقوم 

قيمة الش     هرة على أس     اس س     نوي. بالنس     بة الختبار انخفاض القيمة ، تحدد اإلدارة المبلغ القابل الش     ركة باختبار االنخفاض في 

لالس  ترداد لوحدة توليد النقد بناًء على حس  ابات القيمة قيد االس  تخدام. تتطلب هذه الحس  ابات اس  تخدام التقديرات فيما يتعلق بالتدفقات 

تمدة آلخر خمس سنوات ، واستخدام معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف الشركة. النقدية المستقبلية ، بناًء على خطة العمل المع

يتم استنتال التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل النمو المقدر الموضح أدناه. يتوافق معدل النمو هذا مع التوقعات 

س  تخدمة أكثر حس  اس  ية الفتراض  ات النمو اإلجمالي ألقس  اط التأمين الواردة التي تعمل فيها وحدة إنتال النقد. يعتبر حس  اب القيمة الم

 :االفتراضات الرئيسية التي تقوم عليها التوقعات هي إن ومتوسط نسبة المطالبات.

 

          االفتراضات الرئيسية

                                                                                                                               % 

 5.19   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 85.0   متوسط معدل المطالبات

 10.5   معدل الخصم

 2.0   معدل النمو النهائي

 

 تحليل الحساسية للتغيرات في االفتراضات

مليون لاير سعودي. حددت اإلدارة أن  35.7قيمتها الدفترية بحوالي تجاوزت القيمة التقديرية القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد 

 أي تغيير معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية الواردة أدناه قد يؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ الممكن استرداده.
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 )تتمة(الشهرة  -5

 

 المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

 

سنوي مركب قدره  ساط التأمين المكتتبة في فترة التنبؤ بمعدل نمو  ضات 5.19تم تقدير النمو اإلجمالي ألق %. إذا بقيت جميع االفترا

% س      يعطي قيمة قيد االس      تخدام مس      اوية للقيمة الدفترية 2.94% إلى 5.19األخرى على حالها ، فإن خفض معدل النمو هذا من 

 .الحالية

 

 معدل المطالباتمتوسط 

 

معدل النمو  زيادة%. إذا بقيت جميع االفتراض    ات األخرى ثابتة ، فإن 85تم تقدير متوس    ط معدل المطالبات في فترة التنبؤ بحوالي 

 .% سيعطي قيمة استخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية86.5% إلى 85هذا من 

 

أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية األخرى المذكورة فيما يتعلق بتقييم قيمة االستخدام ، تعتقد اإلدارة 

 أعاله من شأنه أن يتسبب في أن تتجاوز القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة قيمتها الجوهرية القابلة لالسترداد.

 

 معدل الخصم

 

%. إذا بقيت جميع 10.5الحالية للتدفقات النقدية المس    تقبلية في فترة التنبؤ بـ           تم تقدير معدل الخص    م المس    تخدم لحس    اب القيمة 

% تقريبًا س  تعطي قيمة قيد االس  تخدام تس  اوي القيمة 11.2% إلى 10.5االفتراض  ات األخرى على حالها ، فإن زيادة هذه النس  بة من 

 الدفترية الحالية.

 

 معدل النمو النهائي

 

سبة تم تقدير النمو اإلجمالي  ساط التأمين النهائية المكتوبة في الفترة المتوقعة بن ضات األخرى على 2.0ألق %. إذا بقيت جميع االفترا

 % سيعطي قيمة قيد االستخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية.1.1% إلى 2.0حالها ، فإن انخفاض هذه النسبة من 

 

أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراض      ات الرئيس      ية األخرى فيما يتعلق بتقييم القيمة المس      تخدمة ، تعتقد اإلدارة 

المذكورة أعاله من ش     أنه أن يتس     بب في أن تتجاوز القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد بما في ذلك الش     هرة قيمتها المادية القابلة 

 لالسترداد.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -6
 

ً للمعايير الدوليةيتطلب  للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ  إعداد القوائم المالية وفقا

المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد التقارير المالية ومبالغ اإليرادات 

يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،  ,غ عنها خالل فترة التقريروالمصروفات المبل

تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق  ,بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف

التقديرات التي تنطوي على مخاطر التسبب  .رات المحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات الصلةونادرا ما تتساوى التقدي ,بالمستقبل

 في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية موضحة أدناه:

 

 

 االستثمارات والقروض والمدينين -الموجودات المالية  6-1
 

بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق والموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة ، أجرت الشركة تقييًما وفقًا 

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض أصل مالي أو مجموعة أصول  19 -لسياستها المحاسبية بسبب جائحة كوفيد

مة. وتشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين ، أو التخلف عن مالية قد تعرضت النخفاض في القي

سداد الديون أو التأخر في سداد المدفوعات ، أو احتمالية أن المصدر أو المدين سيدخالن في اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي األخرى 

رت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لالستثمارات ، إلخ. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع ، أج

المتاحة للبيع إلى أقل من التكلفة إلى جانب عوامل نوعية أخرى مثل االنخفاض المطول في قيمة االستثمارات ألدوات حقوق الملكية 

لم  19 -ات. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة كوفيدو / أو حدوث حدث تقصير في االئتمان في حالة الديون االدو

م. وتواصل الشركة مراقبة الوضع 2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةيكن له أي تأثير مادي على النتائج التي أبلغت عنها الشركة 

 عن كثب.

  



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

- 42 - 

 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -6

 
 اإللتزامات الناشوة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين  6-2

 

يتطلب تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشوة عن المطالبات بموجب عقود التأمين حكماً كبيراً من قبل اإلدارة. تستند 

تفاوتة و قد تكون كبيرة من األحكام و عدم هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات جوهرية حول عدة عوامل تتضمن درجات م

 اليقين و قد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.

 

متوقعة للمطالبات بالتحديد، يجب عمل تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ التقرير والتكلفة النهائية ال

نها و المتكبدة و لكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة  في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ ع

وية المطالبات المطالبات المتكبدة و لكن لم بتم اإلبالغ عنها، هي استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبوء باتجاهات تس

 لتحليل الحساسية فيما يتعلق باالفتراضات الهامة. 28.1المستقبلية. راجع إيضاح 

 

يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات من المحكمة أو التحكيم إن وجدت، بشكل فردي. يقدر خبراء تسوية الخسائر المستقلين عادة 

ها للمطالبات و المطالبات المتكبدة و لكن لم يتم اإلبالغ عنها، على أساس ربع مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصات

سنوي. تتعرض الشركة إلى منازعات مع معيدي التأمين أو احتماالت تخلف عن السداد. تعمل الشركة على مراقبة تطور هذه 

 الخالفات و تقييم قوة معيدي التأمين على أساس ربع سنوي.

 

 اط وأرصدة التأمين المدينةإنخفاض قيمة أقس 6-3
 

 ً  يتم إجراء تقدير للمبلغ الغير قابل للتحصيل من أقساط التأمين المدينة، إن وجدت عندما يكون تحصيل المبلغ الكامل للذمم المدينة وفقا

أساس فردي. أما المالبغ للشروط األصلية لوثيقة التأمين غير  محتمل. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، فإن هذا التقدير يتم على 

الغير جوهرية بشكل فردي ولكنها مستحقة السداد فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم وضع عالوة تطبق على حسب طول مدة االستحقاق 

 وخبرة الشركة السابقة.

 

 القيمة العادلة ل)دوات المالية  6-4
 

هناك انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أقل من تكلفتها تعامل الشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون 

أو في حالة وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمد" يتطلب أحكاًما جوهرية. 

ر السهم لالستثمارات المدرجة والتدفقات باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك التذبذب الطبيعي في سع

 النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المدرجة.

 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود االيجار  6-5
 

تم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عقود إيجار الشركة. تستخدم هذه لتعظيم المرونة التشغيلية من حيخ إدارة األصول 

 .المستخدمة في عمليات الشركة

 

عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد ، 

ر إذا كان من أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجا

 .المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار )أو لم يتم إنهاؤه(

 

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا السعر بسهولة ، وهو ما يحدث 

ضافي للمستأجر ، وهو السعر الذي يتعين على الشركة دفعه عموًما لعقود اإليجار في الشركة ، يتم استخدام معدل االقتراض اإل

القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لـ أصل حق االستخدام في بيوة اقتصادية مماثلة بشروط وأمن وشروط 

 مماثلة.

 

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة  6-6
 

الشهرة الناشوة عن االندمال قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. يتطلب ذلك  تختبر إدارة الشركة ، على أساس سنوي ، ما إذا كانت

غ تقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد المبال

 .5القابلة لالسترداد مبينة في إيضاح 
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 19 –تأثير كوفيد  6-7
 

في المملكة العربية السعودية حيخ تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية  Covid-19استجابة النتشار 

واالقتصادية في تلك األسواق على مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وجه 

أوميكرون. ال تزال اإلجراءات الوقائية  -الت بسبب اندالع متغير جديد الخصوص ، تراقب الشركة عن كثب الزيادة الحالية في الحا

سارية المفعول بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات المستمرة ، لضمان صحة  2020التي اتخذتها الشركة في أبريل 

. ال تزال صحة الموظفين تشكل مجااًل رئيسيًا وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسع باإلضافة إلى ضمان استمرارية عملياتها. 

للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي الشركة 

اشى مع المبادرات الحكومية بشكل كامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع الطلقات المعززة بما يتم

 .Covid-19المتعلقة بـ 

تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر ماديًا على الطلب األساسي على منتجات التأمين الخاصة 

 بالشركة والتوقعات.

أي تأثير مادي على النتائج المالية المعلنة للشركة للسنة المنتهية لم يكن له  Covid-19بناًء على هذه العوامل ، تعتقد اإلدارة أن جائحة 

 بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. 2021ديسمبر  31في 

تواصل الشركة مراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من 

 أو بعده. 2022ن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام المتوقع أ

 

 األصول غير الملموسة المحددة في دمج األعمال 6-8
 

غير الملموسة الناشوة عن تخصيص سعر الشراء المنفذ لدمج األعمال.  الموجوداتمطلوب حكم كبير من قبل اإلدارة للتحقق من قيم 

حيخ تتضمن هذه القيم استخدام تقديرات اإلدارة ، والتي تستند بالضرورة إلى افتراضات جوهرية حول عدة عوامل تتضمن درجات 

عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات  متفاوتة ، ودرجات كبيرة محتملة من األحكام وعدم التأكد ، وقد تختلف النتائج الفعلية

. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة الدفترية ل)صول الموجوداتمستقبلية في التدفقات النقدية المقدرة وتقييم هذه 

 .4غير الملموسة مبينة في إيضاح 

 

 قطاعات التشغيل -7

 

الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير 

 .ضمن وظيفته كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها

 

وإصابات وتم تجميع جميع الخطوط تم تجميع نتائج القطاعات المتعلقة بالممتلكات والبحرية والهندسة والحوادث العامة كممتلكات 

 .1202 ديسمبر 31لم يكن هناك تغيير في أساس التقسيم خالل السنة المنتهية في  .األخرى كخط أعمال حماية ومدخرات على التوالي

 

( عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، وإيرادات مخصصال تشمل نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ، )

 .، وتكاليف التمويل على خصوم اإليجار واإليرادات األخرى ستثماراتاالستثمار والعموالت ، واألرباح )الخسائر( المحققة على اال
 

 -وال على الودائع قصيرة األجل وال على أقساط التأمين وإعادة التأمين المدينة  نقد وما في حكمه على  القطاعية ال تشتمل الموجودات

 بالصافي والمبالغ المطلوبة من جهات ذات عالقة ستثماراتجهات ذات عالقة  بالصافي وال اال -أقساط التأمين المدينة بالصافي وال 

وال المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى و الودائع طويلة األجل والممتلكات و المعدات والموجودات بموجب حق 

بالتالي، يتم إظهارها  .ميةظاامية وإيراد عموالت مستحقة على الوديعة النظوالوديعة الن هرةوالش اإلستخدام و الموجودات غير الملموسة

ال تشتمل المطلوبات القطاعية على الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى وأرصدة إعادة  ,في الموجودات غير المصنفة

مة والزكاة وضريبة الدخل ومستحقات على توزيع الفائض وإيرادات التأمين الدائنة ومطلوبات عقود اإليجار ومكافلت نهاية الخد

 .بالتالي، يتم إدراجها ضمن مطالبات غير مصنفة. )ساما(عموالت مستحقة الدفع إلى 
 

ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المصنفة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم 

 .مراقبتها على أساس مركزي
 

 ألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية:

 صحيال -

 المركبات -

 الممتلكات والحوادث؛ و -

الحماية والحفظ -
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الدخل ، وإجمالي اإليرادات والمصاريف وصافي )الخسارة(  2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة والتي تخص إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة بتاريخمعلومات 

 للسنة المنتهية ، هي كما يلي:

 عمليات التأمين  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المركبات الصحي

الممتلكات 

 والحوادث

 الحماية

 والحفظ 

مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين التأمين

         الموجودات:

  44,001,521   -  44,001,521    17,090,696   26,910,825  - حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

  34,230,197   -  34,230,197    21,077,011   12,977,197   175,989  القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

  21,446,416   -  21,446,416    7,914,475   5,852,711   7,679,230  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

  17,232,872   -  17,232,872    3,907,143   6,478,136   6,847,593  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 116,911,006  - 116,911,006   49,989,325   52,218,869   14,702,812  موجودات قطاعية

 813,846,023  365,906,596 447,939,427       موجودات غير مصنفة

 930,757,029   365,906,596 564,850,433     مجموع الموجودات

         المطلوبات وحقوق الملكية:

 255,996,173  - 255,996,173   35,745,084   108,065,758   112,185,331  أقساط تأمين غير مكتسبة

 10,342,959  - 10,342,959   5,087,676   5,255,283  - معيدي تأمين غير مكتسبة ةعمول

 93,994,985  - 93,994,985   46,389,793   26,238,457   21,366,735  مطالبات قائمة

 186,847,969  - 186,847,969   19,017,212   41,810,839   126,019,918  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

  22,019,563   -  22,019,563    566,105   14,114,751   7,338,707  احتياطي قسط تأمين إضافي

  17,984,038   -  17,984,038    2,461,983   4,803,164   10,718,891  فنية أخرى إحتياطيات

 مطلوبات قطاعية
 277,629,582   200,288,252  

 

109,267,853  
 

587,185,687 - 
 

587,185,687 

 343,571,342   158,081,296  185,490,046     مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة

 930,757,029    158,081,296  772,675,733     وحقوق الملكية مجموع المطلوبات
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 عمليات التأمين 

 المركبات الصحي )مراجعة( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

الممتلكات 

 والحوادث

 الحماية

 والحفظ

مجموع عمليات 

 المجموع  المساهمينعمليات  التأمين

         الموجودات:

 36,474,798  - 36,474,798 - 19,619,343 16,855,455 - حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 48,489,107  - 48,489,107 - 33,081,711 14,849,485 557,911 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 20,062,991  - 20,062,991 - 8,527,647 5,034,535 6,500,809 من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين 

 29,474,599  - 29,474,599 - 4,437,786 7,239,163 17,797,650 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 134,501,495  - 134,501,495 - 65,666,487 43,978,638 24,856,370 موجودات قطاعية

 1,005,216,168   463,265,856 541,950,312  -    موجودات غير مصنفة

  1,139,717,663  463,265,856 676,451,807  -    مجموع الموجودات

         المطلوبات وحقوق الملكية:

 375,588,801  - 375,588,801  -  42,897,271  107,129,290 225,562,240 أقساط تأمين غير مكتسبة

  8,825,885  - 8,825,885  -  5,743,272  3,082,613 - عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة

 104,742,560   - 104,742,560  -  56,450,340  33,803,393  14,488,827 مطالبات قائمة

 170,897,914   -  170,897,914 -  15,436,275  39,869,734  115,591,905 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

  11,295,391  - 11,295,391  - -  10,498,578  796,813 احتياطي قسط تأمين إضافي

  11,211,593  - 11,211,593  -  1,309,843  3,140,591  6,761,159 إحتياطيات فنية أخرى

 682,562,144  - 682,562,144 - 121,837,001 197,524,199 363,200,944 مطلوبات قطاعية

 457,155,519   296,961,822  160,193,697      مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة

 1,139,717,663  296,961,822  842,755,841     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

 

 

 

 

  



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

- 46 - 

 

 )تتمة( قطاعات التشغيل -7

 عمليات التأمين 

 
 

 الصحي
 

 المركبات
 الممتلكات
 والحوادث

 الحماية
 والحفظ

مجموع عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        :2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
        اإليرادات:

 572,523,050 - 572,523,050 -  82,572,660   229,689,914   260,260,476  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        مسندة:أقساط إعادة تأمين 

 (95,031,930)  - (95,031,930)  - (44,442,256) (50,589,674)  - أجبني -

 (12,326,543)  - (12,326,543)  - (6,104,557)  (6,221,986)  - محلي -

        الفائض من خسارة أقساط التأمين:

 (20,873,767)  - (20,873,767)  - (2,297,094)  (4,557,867)  (14,018,806)  أجبني -

 (1,577,658)  - (1,577,658)  - (276,005)  (251,653)  (1,050,000)  محلي -

 442,713,152 - 442,713,152 -  29,452,748   168,068,734   245,191,670  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

        

  119,592,628  -  119,592,628  -  7,152,189  (936,467)   113,376,906  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

  7,526,723  -  7,526,723  - (2,528,650)   10,055,373  - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 569,832,503 - 569,832,503 -  34,076,287   177,187,640   358,568,576  صافي أقساط التامين المكتسبة 

        

  24,156,018  -  24,156,018  -  15,423,429   8,732,589  - عموالت إعادة تأمين 

  408,443  -  408,443  -  327,878   53,015   27,550  إيرادات رسوم من التأمين

        

 594,396,964 - 594,396,964 -  49,827,594   185,973,244   358,596,126  مجموع اإليرادات 

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب: 

 (623,680,031) - (623,680,031) - (27,128,378) (199,939,324) (396,612,329) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 89,703,315 - 89,703,315 -  15,526,713   44,170,819   30,005,783  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (12,253,228) - (12,253,228) - - (5,043,173)  (7,210,055)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

 (546,229,944) - (546,229,944) - (11,601,665)  (160,811,678)  (373,816,601) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

        

  10,747,575  -  10,747,575  -  9,970,546   7,654,937  (6,877,908)  القائمةالتغيرات في المطالبات 

 (14,258,910)  - (14,258,910)  - (11,959,697)  (1,917,291)  (381,922)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 (15,950,055)  - (15,950,055)  - (3,580,934)  (1,941,106)  (10,428,015)  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

  1,383,425  -  1,383,425  - (613,174)   818,177   1,178,422  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (564,307,909) - (564,307,909) - (17,784,924)  (156,196,961)  (390,326,024) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 
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 عمليات التأمين 

 
 

 الصحي

 

 المركبات

الممتلكات 

 والحوادث

 الحماية

 والحفظ

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

        

 (52,413,225)  - (52,413,225)  - (7,186,823)  (15,340,046)  (29,886,356)  تكاليف اقتناء وثائق التأمين 

 (10,724,172)  - (10,724,172)  - (566,105)  (3,616,173)  (6,541,894)  التغيرات في احتياطي قسط تامين إضافي

 (6,772,445)  - (6,772,445)  - (1,152,138)  (1,662,575)  (3,957,732)  التغيرات في إحتياطات فنية اخرى

 (7,930,297)  - (7,930,297)  - (5,058,871)  (1,000,074)  (1,871,352)  مصاريف إكتتاب اخرى

 (177,815,829)  (432,583,358) مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي

 

(31,748,861) - (642,148,048)  (642,148,048) 

 (47,751,084)  - (47,751,084)  -  18,078,733   8,157,415  (73,987,232)  صافي دخل )خسارة( اإلكتتاب 

        : )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى

 (2,627,528)  - (2,627,528)      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (113,589,001) (3,287,141)  (110,301,860)      مصاريف إدارية وعمومية

 17,755,241   11,236,759  6,518,482     إيرادات اإلستثمار والعموالت

 (624,886)  - (624,886)      تكاليف التمويل

  7,647,999  -  7,647,999      إيرادات أخرى

 (91,438,175) 7,949,618 (99,387,793)     )مصاريف( ، بالصافي مجموع إيرادات التشغيل األخرى

 (139,189,259)   7,949,618  (147,138,877)     مجموع )الخسارة( الدخل للسنة قبل تخصيص الفائض، الزكاة و ضربية الدخل

        الفائض العائد إلى عمليات التأمين

 (139,189,259)   7,949,618  (147,138,877)     ة قبل الزكاة وضربية الدخلن)الخسارة( الدخل للسمجموع 

        

 (2,000,000) (2,000,000) -     مصروف الزكاة

 - - -     مصروف ضربية الدخل

        

  (141,189,259) 5,949,618 (147,138,877)     إجمالي )الخسارة( الدخل للسنة العائد للمساهمين
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 عمليات التأمين 

 

 

 الصحي

 

 المركبات

الممتلكات 

 والحوادث

 الحماية

 والحفظ

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

        :2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

        اإليرادات:

 557,123,448 - 557,123,448 - 66,542,161 99,230,577 391,350,710 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        أقساط إعادة تأمين مسندة:

 (74,022,314) - (74,022,314) - (40,940,226) (33,082,088) - أجبني -
 (11,768,967) - (11,768,967) - (5,998,848) (5,770,119) - محلي -

        فائض خسارة المصاريف:

 (18,324,130) - (18,324,130) - (1,084,810) (1,592,828) (15,646,492) أجبني -
 (541,159) - (541,159) - (244,169) (296,990) - محلي -

 452,466,878 - 452,466,878 - 18,274,108 58,488,552 375,704,218 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (10,100,450) - (10,100,450) - 3,799,488 21,007,056 (34,906,994) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 (7,482,291) - (7,482,291) - (2,550,886) (4,931,405) - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 434,884,137 - 434,884,137 - 19,522,710 74,564,203 340,797,224 صافي أقساط التامين المكتسبة 
 24,321,796 - 24,321,796 - 15,869,030 8,452,766 - عموالت إعادة تأمين 

 223,292 - 223,292 - 137,966 47,276 38,050 إيرادات رسوم من التأمين

 459,429,225 - 459,429,225 - 35,529,706 83,064,245 340,835,274 مجموع اإليرادات 

        ومصاريف اإلكتتاب:تكاليف 

 (400,562,089) - (400,562,089) - (8,916,096) (98,615,301) (293,030,692) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 60,988,058 - 60,988,058 - 5,414,723 37,106,145 18,467,190 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (5,894,252) - (5,894,252) - - (717,624) (5,176,628) بالمطالباتالمصاريف المتكبدة المتعلقة 

 (345,468,283) - (345,468,283) - (3,501,373) (62,226,780) (279,740,130) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 7,135,094 - 7,135,094 - (6,664,810) (2,790,709) 16,590,613 التغيرات في المطالبات القائمة

 5,785,459 - 5,785,459 - 4,786,794 2,175,211 (1,176,546) التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 (32,845,218) - (32,845,218) - 2,720,380 10,788,720 (46,354,318) التغيرات في مطالبات متكبدة  لم يتم اإلبالغ عنها 

 (4,754,324) - (4,754,324) - (3,086,993) (5,775,125) 4,107,794 التأمين من المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهاالتغيرات في حصة معيدي 

 (370,147,272) - (370,147,272) - (5,746,002) (57,828,683) (306,572,587) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 
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 عمليات التأمين 

 
 

 الصحي

 

 المركبات

الممتلكات 

 والحوادث

 الحماية

 والحفظ

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

        

 (41,894,747) - (41,894,747) - (4,579,921) (9,992,826) (27,322,000) تكاليف اقتناء وثائق التأمين 
 8,445,579 - 8,445,579 - - 799,407 7,646,172 تامين إضافيالتغيرات في احتياطي قسط 

 (4,014,927) - (4,014,927) - (417,570) (197,180) (3,400,177) التغيرات في إحتياطات فنية اخرى
 (2,795,926) - (2,795,926) - (1,397,335) (401,445) (997,146) مصاريف إكتتاب اخرى

 (410,407,293) - (410,407,293) - (12,140,828) (67,620,727) (330,645,738) اإلكتتاب، بالصافيمجموع تكاليف ومصاريف 

 49,021,932 - 49,021,932 - 23,388,878 15,443,518 10,189,536 صافي دخل )خسارة( اإلكتتاب 

        : )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى

 (8,952,215) - (8,952,215)     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (101,653,336) (4,407,139) (97,246,197)     مصاريف إدارية وعمومية

 12,273,029 4,622,832 7,650,197     إيرادات اإلستثمار والعموالت
 (675,141) - (675,141)     تكاليف تمويلية 
 10,621,610 - 10,621,610     إيرادات أخرى

 (88,386,053) 215,693 (88,601,746)     إيرادات التشغيل األخرى، بالصافي مجموع )مصاريف(

 (39,364,121) 215,693 (39,579,814)     مجموع )الخسارة( الدخل للسنة قبل تخصيص الفائض، الزكاة و ضربية الدخل
 - - -     الفائض العائد إلى عمليات التأمين

 (39,364,121) 215,693 (39,579,814)     وضربية الدخلمجموع الدخل للسنة قبل الزكاة 
  (6,212,972) (6,212,972) -     مصروف الزكاة

  - - -     مصروف ضربية الدخل

 (45,577,093) (5,997,279) (39,579,814)     إجمالي الدخل )الخسارة( للسنة العائد للمساهمين
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 )تتمة(قطاعات التشغيل 7- 
 

 حسب فئات العميل كالتالي: 2021ديسمبر  31يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسنة المنتهية في 

 

 
 المركبات الصحي

الممتلكات 

 والحوادث

الحماية 

 والحفظ
 المجموع

      

 171,955,521 - 44,732,112 66,821,672 60,401,737 الشركات الكبيرة

 186,313,512 - 20,070,248 134,291,716 31,951,548 الشركات المتوسطة

 89,023,225 - 6,337,362 21,271,781 61,414,082 المشاريع الصغيرة

 104,792,090 - 959,814 4,674,446 99,157,830 الصغرالمشاريع متناهية 

 20,438,702 - 10,473,124 2,630,299 7,335,279 التجزئة

 260,260,476 229,689,914 82,572,660 - 572,523,050 
 

 حسب فئات العميل كالتالي: 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 

 

 يماثلهنقد وما  -8
 

 المتضمن في بيان التدفقات النقدية كما يلي: نقد وما في حكمه يشمل 

 

 التأمين عمليات 

ديسمبر  31 

 م2021

ديسمبر  31 

 م2020
    

 20,190  20,190 بالصندوقنقد 

 36,768,829  10,366,715 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 31,063,175  30,279,792 أجلة  ودائع 

 40,666,697  67,852,194 

 

 المساهمين عمليات 

ديسمبر  31 

 م2021

ديسمبر  31 

 م2020
    

 5,152,503  2,999,940 جاريةحسابات  –أرصدة لدى البنوك 

 106,503,332  71,315,456 أجلة  ودائع 

 74,315,396  111,655,835 

 179,508,029  114,982,093 مجموع نقد وما في حكمه 

 

، تم إيداع الودائع ألجل لدى  2021ديسمبر  31تصنيفات ائتمانية جيدة. كما في  ذات ومؤسسات مالية بنوكيتم إيداع النقد في 

العموالت  دخلكما بلغ  متوسط  البنوك والمؤسسات المالية المحلية بلجال استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع 

  ا.%( سنويً 6% إلى 1.6: 2020ديسمبر ،  31% سنويًا )6% إلى 4.25المكتسبة 

 

 

 

 
 المركبات الصحي

الممتلكات 

 والحوادث

الحماية 

 والحفظ
 المجموع

      

  115,786,293  -  41,473,168  39,878,984   34,434,141  الشركات الكبيرة

  107,496,832  -  17,303,275  34,659,617   55,533,940  الشركات المتوسطة

  39,193,136  -  6,186,233   10,202,381   22,804,522  المشاريع الصغيرة

  73,543,332  -  1,027,551   7,343,618   65,172,163  الصغرالمشاريع  متناهية 

  221,103,855  -  551,934   7,145,977   213,405,944  التجزئة

 391,350,710   99,230,577  66,542,161  - 557,123,448  
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 بالصافي –إعادة تأمين مدينة وأرصدةأقساط  -9

 
 ديسمبر 31

 2021 
 

 ديسمبر 31

2020 
    

  197,986,057  148,699,770 التأمين وثائقحاملي 

  36,557,633  27,934,934 وسطاء التأمين

  20,987,428  35,540,016 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 212,174,720  255,531,118 

    مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها:

  (37,890,232)  (41,393,582) مخصص مقابل ذمم حاملي وثائق التأمين المدينة 

  (5,593,981)  (4,273,816) مخصص مقابل ذمم وسطاء التأمين

  (5,478,176)  (5,283,982) معيدي التأمين المدينة  ذمممخصص مقابل 

 (50,951,380)  (48,962,389)  

 206,568,729  161,223,340 بالصافي –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

 

 الحركة في مخصص ذمم مشكوك في تحصليها هي كما يلي:

 
 ديسمبر 31

 2021 
 

 ديسمبر 31

2020 
    

 43,787,305  48,962,389 يناير 1الرصيد, 

 7,618,928   2,870,788  بالصافي –مخصص )عكس( للسنة 

 (2,443,844)  (881,797) أقساط تم شطبها

 48,962,389  50,951,380 ديسمبر 31الرصيد, 

 

 ، فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة كما يلي:31كما في ديسمبر 

 

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة   

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 

 2021مدينة  
 المجمــــوع

غير متأخرة السداد 

 منخفضة القيمة وغير

 إلى 91من 

180  ً  يومـا

 إلى 181من 

360  ً  يومـا

 360أكثر من 

 يوم

 51,486,408 7,883,037 10,150,262 79,180,063 148,699,770 حاملي وثائق التأمين    -

 5,541,322 4,053,809 1,596,031 16,743,772 27,934,934 وسطاء التأمين    -

 4,986,026 6,612,454 13,533,806 35,540,016 معيدي التأمين -

10,407,73

0 

 212,174,720 109,457,641 18,358,747 16,922,872 67,435,460 

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 

 2020مدينة  
    

 

 43,545,918 19,141,327 41,237,061 94,061,751 197,986,057 حاملي وثائق التأمين    -

 7,277,181 2,600,363 12,413,736 14,266,353 36,557,633 وسطاء التأمين -

 6,872,495 2,389,090 4,397,432 7,328,411 20,987,428 معيدي التأمين -
 255,531,118 115,656,515 58,048,229 24,130,780 57,695,594 
 

مليون  139.8: 2020)مليون لاير سعودي  102.7  يوم تبلغ 90 اكثر من المتأخرة السدادذمم أقساط التأمين واعادة التأمين 

 .مليون لاير سعودي( 48.9: 2020مليون لاير سعودي )  50.9 خصص لها مبلغلاير سعودي( 

 

تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف أخرى ذات جدارة ائتمانية معترف بها،وتنص سياسة الشركة على 

باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة  .ن جميع العمالء الذين يرغبون في التداول بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمانأ

 .الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة

 

بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية وشركات عدد كبير من العمالء والوسطاء وشركات معيدي التأمين تشمل الذمم المدينة 

تقتضي شروط الشركة عموما" تسوية ذمم . جميع الذمم المدينة بالريال السعودي. معيدي التأمين في الشرق األوسط وأوروبا

 .حددا متفق عليهم مع معيدي التأمين عادة" اجراء تسوية اذا تجاوز الرصيد مبلغا تتطلب الترتيبات. يوما" 90 خاللقساط األ
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 بالصافي –ذات عالقة  أطراف –ذمم مدينة أقساط تأمين  -10

 

  1202  2020 
     

 10,038,075  5,936,160  ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

 (1,726,798)  (1,483,538)  ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

  4,452,622  8,311,277 

 

 الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:الحركة في مخصص 

 

 1202  2020 
    

 393,511  1,726,798 يناير 1

 1,333,287  (243,260) لسنةا ( تكلفةعكس

 1,726,798  1,483,538 ديسمبر 31
 

 فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة ألقساط التأمين من أطراف ذات عالقة كما يلي:
 

 
 

 

 السدادمتأخرة 

  وغير منخفضة القيمة

 
 المجموع

غير متأخرة السداد 

 منخفضة القيمة وغير

 إلى 91من 

180  ً  يومـا

 إلى 181من 

360  ً  يومـا

أكثر من 

 يوم 360

 1,465,671 1,004,153 1,617,959 1,848,377 5,936,160 2021ديسمبر  31

 1,495,879 3,082,569 1,507,374 3,952,253 10,038,075 2020ديسمبر  31
 

مليون لاير سعودي(  6.1: 2020مليون لاير سعودي )  4.1بلغت   يوما 90 اكثر من جهات ذات عالقة ذمم أقساط التأمين من

 .مليون لاير سعودي( 1.7: 2020مليون لاير سعودي ) 1.4مبلغ ب مقابل مخصص مكون

 

من  % 66 ، كان ما يقرب من 2021ديسمبر  31كما في  .عين يوًماتسوية األقساط خالل تس بشكل عامتقتضي شروط الشركة 

 .% مستحقًا من طرفين(57: 2020) طرفينقة مستحقًا من طراف ذات عالااللذمم ا

 

على أساس الخبرة السابقة ، فإنه من المتوقع أن تكون أقساط التأمين للذمم المدينة غير منخفضة القيمة من األطراف ذات العالقة  

 .ال تحصل الشركة على ضمانات على هذه الذمم المدينة ، وبالتالي فإن جميع الذمم المدينة غير مضمونة. بالكاملقابلة لالسترداد 
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 ات الفنيةياالحتياط -11
 

 ات تحت التسويةيصافي المطالبات واالحتياط 11-1
 

 يلي:يشمل صافي اإلحتياطات والمطالبات تحت التسوية على ما 

 2021ديسمبر  31 

 الصافي إعادة تأمين إجمالي 
    

 56,253,453 (48,489,107) 104,742,560 الرصيد في بداية السنة

 (546,229,944) 89,703,315 (635,933,259) المطالبات المدفوعة

 580,349,049 (77,779,426) 658,128,475 تكبد المطالبات

 90,372,558 (36,565,218) 126,937,776 الرصيد في نهاية السنة

    

 (30,607,770) 2,335,021 (32,942,791) الخالص والحلول

 59,764,788 (34,230,197) 93,994,985 إجمالي المطالبات المعلقة

    

 165,401,553 (21,446,416) 186,847,969 مطالبة متكبدة لكن لم يتم تسجيلها

 22,019,563 - 22,019,563 احتياطيةاضافات اقساط تامين 

 17,984,038 - 17,984,038 احتياطات تقنية اخرى

 265,169,942 (55,676,613) 320,846,555 الرصيد في نهاية السنة

    

 2020ديسمبر 31 

 الصافي إعادة تأمين إجمالي 
    

 48,361,577 (26,723,121) 75,084,698 الرصيد في بداية السنة
 20,812,429 (15,980,527) 36,792,956 (4)ايضاح  اضافات من االندمال

 (345,468,283) 60,988,058 (406,456,341) المطالبات المدفوعة
 353,944,692 (68,898,480) 422,843,172 تكبد المطالبات

 77,650,415 (50,614,070) 128,264,485 الرصيد في نهاية السنة

    

 (21,396,962) 2,124,963 (23,521,925) الخالص والحلول

 56,253,453 (48,489,107) 104,742,560 إجمالي المطالبات المعلقة

    

 150,834,923 (20,062,991) 170,897,914 مطالبة متكبدة لكن لم يتم تسجيلها
 11,295,391 - 11,295,391 اضافات اقساط تامين احتياطية

 11,211,593 - 11,211,593 احتياطات تقنية اخرى

 229,595,360 (68,552,098) 298,147,458 الرصيد في نهاية السنة

 

 افصاحات تطور المطالبات. 28,7أنظر أيضا" الى االيضاح رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

- 54 - 

 

 )تتمة( االحتياطيات الفنية -11

 مكتسبةمين غير الحركة في صافي أقساط التأ2-11 
 

 تشمل الحركة في صافي أقساط تأمين غير مكتسبة على ما يلي:

 

 2021ديسمبر  31 

 الصافي إعادة تأمين إجمالي 
    

 339,114,003 (36,474,798) 375,588,801 الرصيد في بداية السنة

 (211,994,652) 44,001,521 (255,996,173) الرصيد في نهاية السنة

 127,119,351 7,526,723 119,592,628 التأمين الغير مكتسبةالتغيرات  في أقساط 

    

 465,164,577 (107,358,473) 572,523,050 السنةأقساط تأمين مكتتبة خالل 

 (22,451,425) (22,451,425) - فائض خسارة أقساط التأمين

 569,832,503 (122,283,175) 692,115,678 صافي أقساط التأمين المكتسبة

    
    

 2020ديسمبر 31 

 الصافي إعادة تأمين إجمالي 
    

  217,893,712  (39,619,088)   257,512,800  السنةالرصيد في بداية 

  103,637,550  (4,338,001)   107,975,551  (4)ايضاح  من االندمال ضافات ا

 (339,114,003)   36,474,798  (375,588,801)  الرصيد في نهاية السنة

 (17,582,741)  (7,482,291)  (10,100,450)  التغيرات  في أقساط التأمين الغير مكتسبة

 471,332,167 (85,791,281) 557,123,448 السنةأقساط تأمين مكتتبة خالل 
 (18,865,289) (18,865,289) - فائض خسارة أقساط التأمين

 434,884,137 (112,138,861) 547,022,998 صافي أقساط التأمين المكتسبة
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 )تتمة( االحتياطيات الفنية -11

 

 غير مكتسبة وعموالت تأمينتكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجل الحركة في 2-11 
 

 2021ديسمبر  31 

 
تكاليف اكتتاب 

وثائق التأمين 

 المؤجلة

 

عموالت إعادة 

تأمين غير 

 مكتسبة
    

 29,474,599  8,825,885 الرصيد االفتتاحي

 40,171,498  25,673,092 المتكبد خالل السنة

 (52,413,225)  (24,156,018) المطفئ / المكتسب خالل السنة 

 17,232,872  10,342,959 الرصيد النهائي

  

   2020ديسمبر  31 

 
تكاليف اكتتاب 

وثائق التأمين 

 المؤجلة

 

عموالت إعادة 

غير  تأمين

 مكتسبة
    

  9,680,379    19,545,335 الرصيد االفتتاحي

  22,383,538  44,283,630 المتكبد خالل السنة 

  1,083,764  7,540,381 (4)ايضاح  من االندمال اضافات 

 (24,321,796)    (41,894,747) المطفئ / المكتسب خالل السنة 

 8,825,885   29,474,599 الرصيد النهائي

 

 ستثماراتاال -12
 

 يف اإلسثتمارات على النحو التالي:يتم تصن .أ
 

 المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 
      

 114,817,528 117,403,853  109,187,954 124,878,010 متاحة للبيع

 28,051,719 20,551,725  5,002,013 14,933,044 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 139,811,054 114,189,967  137,955,578 142,869,247 

 

 تحليل اإلسثتمارات حسب التصنيف يكون كالتالي: .ب

 

 المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 
      

 119,894,450 122,480,777  112,266,889 127,956,945 مدرجة

 22,974,797 15,474,801  1,923,078 11,854,109 غير مدرجة

 139,811,054 114,189,967  137,955,578 142,869,247 
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 االستثمارات )تتمة( -12

  تكون كالتالي: ستثماراتة االتحليل تركيب .ل

 

 المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 25,365,082 28,783,585  19,138,912 19,355,265 صناديق اإلستثمار

 1,923,078 1,923,078  1,923,078 1,923,078 أسهم عادية

 115,581,087 107,248,915  93,127,977 118,532,711 صكوك

 139,811,054 114,189,967  137,955,578 142,869,247 

 

 

بناء على معلومات و ,ستثماراتالمتاحة للبيع لتقييم ما إذا حدث انخفاض في قيمة هذه اال ستثماراتاللأجرت اإلدارة مراجعة 

 لم تحدد اإلدارة أي مؤشرات انخفاض فيما يتعلق باالستثمارات.محددة، 

 

مليون لاير  24.7بقيمة  استثمارات، تم تقويم كما في تاريخ التقرير. بالريال السعودي والدوالر األمريكي ستثماراتإن جميع اال

 .(مليون لاير سعودي 21.5: 2020ديسمبر  31بالدوالر األمريكي ) مقومة سعودي

 

 المتاحة للبيع هي كالتالي: ستثماراتإن الحركة في اال .د

 

 المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ديسمبر 31 

2021  

ديسمبر  31

2020 

 يسمبرد 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

      

  104,417,562 114,817,528   34,425,766 109,187,954 في بداية السنة
 15,436,583 10,000,000  75,291,548 19,288,091 مشتريات خالل السنة
 2,320,573 -  - - (4)ايضاح  إضافات من االندمال

 (7,312,500) (10,000,000)  (5,325,983) - استبعادات خالل السنة
 48,148 2,586,325  4,796,623 (3,598,035) األرباح الغير محققة

 (53,381) 140,129  1,264,888 - األرباح المحققة من اإلستبعادات
معاد تصنيفها من حقوق الملكية 

 (1,264,888) - إلى قائمة الدخل
 

(140,129) (39,457) 

 114,817,528 117,403,853  109,187,954 124,878,010 في نهاية السنة
 

 

 المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي: ستثماراتفي اال إن الحركة. هـ
 

 المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 
      

 16,002,013 28,051,719  11,250,084 5,002,013 السنةفي بداية 

 14,708,419 -  12,002,013 9,931,031 تحويل/ مشتريات خالل السنة

)ايضاح  إضافات من االندمال

4) - - 
 

- 12,093,300 

 (14,752,013) (7,499,994)  (18,250,084) - استبعادات خالل السنةتحويل / 

 28,051,719 20,551,725  5,002,013 14,933,044 نهاية السنةفي 
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 االستثمارات )تتمة( -12

 

 المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي: ستثماراتاال. و
 

 عمليات التأمين
 

 التكلفة المطفأة هامش الربح الموقع اإلستحقاق المصدر األوراق المالية

ديسمبر  31     

2021 

ديسمبر  31

2020 

 صكوك

 

الشركة 

السعودية 

 للكهرباء

مايو 

2021 

المملكة العربية 

 السعودية
%3,15 

5,002,013 5,002,013 

صندوق التمويل 

21 

إدارة الثروات 

من بنك 

الكويت 

 الوطني

اغسطس 

2026 

المملكة العربية 

 السعودية
6% 

9,931,031 - 
 

 
    

14,933,044 5,002,013 

 

 

 عمليات المساهمين

 

 التكلفة المطفأة هامش الربح الموقع اإلستحقاق المصدر األوراق المالية

 ديسمبر 31     

2021 

 ديسمبر 31

2020 

إس تي سي 

 صكوك

سبتمبر  اس تي سي

2024 

المملكة العربية 

 2,000,000 2,000,000 %2,49 السعودية

 -إم پي سي 

 صكوك

فبراير  إم پي سي

2025 

المملكة العربية 

 5,000,000 5,000,000 %3,44 السعودية

بيت التمويل  صكوك

السعودي 

 الكويتي

ديسمبر 

2021 

المملكة العربية 

 السعودية

 

أشهر سايبور 6

باإلضافة إلى 

7,5% 1,458,425 8,958,419 

 

 صكوك

 

صندوق 

 األول للطاقة

المملكة العربية  2028

سايبور بلس  السعودية

8,2% 12,093,300 

12,093,30

0 

    

 20,551,725 

28,051,71

9 
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 االستثمارات )تتمة( -12

 

 :التركيز الجغرافي

 

المحتفظ بها حتى  ستثماراتالمتاحة للبيع واال ستثماراتلال إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان واألسعار للموجودات

 تاريخ اإلستحقاق كما في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية هي كالتالي:

 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 
      

 121,359,120 117,036,409  114,189,967 136,030,860 المملكة العربية السعودية
 10,906,559 10,663,253  - - اإلمارات العربية المتحدة

 7,184,046 7,089,263  - - فرنسا
 3,419,522 3,166,653  - - سويسرا
  -  - 3,780,194 بريطانيا

 139,811,054 114,189,967  137,955,578 142,869,247 

 

 ودائع قصيرة وطويلة األجل -13
 

قل ويأجل استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر  وتحملالودائع قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية داع يا يتم 

سنويًا للسنة المنتهية  %6الى  %1.10عمولة بمعدل  دخلأو يساوي اثني عشر شهًرا من تاريخ اإليداع. تحقق هذه الودائع  عن

 .2021الودائع خالل عام  . لم يتم إيداع مثل هذه2020ديسمبر  31في 

 

تحمل عمولة  والوديعة طويلة األجل هي وديعة تستحق أكثر من عام واحد من تاريخ اإليداع ويتم إيداعها لدى المؤسسة المالية 

 .2024% سنويًا وتستحق بحلول سبتمبر 6بمعدل 

 

 أخرىوموجودات مصاريف مدفوعة مقدما  -14

 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 - -  575,362 - ذمة مدينة من صندوق منافذ االستثماري
 - -  2,964,607 13,531,309 ذمم مدينة لضريبة القيمة المضافة

    - 10,395,153 رسوم إدارة نجم المؤجلة

 - -  5,336,500 4,595,702 ايداعات المستشفيات والضمانات البنكية
 1,594,088 2,001,550  1,583,266 2,791,286 دخل االستثمار المستحق

 - -  1,704,094 2,771,875 رسوم اشتراك مدفوعة مقدما

 - -  529,813 2,763,041 مصاريف ايجار مدفوعة مقدما

 - -  7,762,631 1,385,448 رسوم اشراف مؤجلة
 - -  1,757,143 811,029 ذمم الموظفين 

 2,872,005 1,743,442  4,141,856 2,923,329 أخرى

 41,968,172 26,355,272  3,744,992 4,466,093 
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 الممتلكات والمعدات  -15

 

 

أثاث وتركيبات 

 ومعدات مكتبية

 

 حاسبات آلية

 

 سيارات

 

تحسينات على 

 عقارات مستأجرة

 إجمالي

 2021 

      التكلفة:

 23,772,879 2,072,437 475,308 6,405,903 14,819,231 يناير  1
 988,109 - -  237,814  750,295  إضافات

 24,760,988 2,072,437 475,308 6,643,717 15,569,526 ديسمبر31

      االستهالك المتراكم:

 (13,002,486) - (475,308) (4,646,121) (7,881,057) يناير  1

 (2,903,594) - - (933,185) (1,970,409) مل للسنة جالم

 (15,906,080) - (475,308) (5,579,306) (9,851,466) ديسمبر 31

      صافي القيمة الدفترية:

 8,854,908 2,072,437 - 1,064,411 5,718,060 2021ديسمبر  31

 

 

 

أثاث وتركيبات 

 ومعدات مكتبية

 

 حاسبات آلية

 

 سيارات

 

تحسينات على 

 عقارات مستأجرة

 إجمالي

 2020 

      التكلفة:

 17,822,693  475,308 5,087,076 12,260,309 يناير  1
  2,276,995  - -  965,372   1,311,623  إضافات

اإلضافات من االندمال 

  3,673,191 2,072,437  353,455  1,247,299 (4)المالحظة 

 23,772,879 2,072,437 475,308 6,405,903 14,819,231 ديسمبر 31

      ديسمبر  31

      االستهالك المتراكم:

 (11,609,495) - (475,308) (3,597,399) (7,536,788) يناير  1

 (1,392,991) - - (1,048,722) (344,269) مل للسنة جالم

 (13,002,486) - (475,308)   (4,646,121)  (7,881,057) ديسمبر 31

      صافي القيمة الدفترية:

 10,770,393  2,072,437 - 1,759,782  6,938,174   2020ديسمبر  31

 

 العمر االنتاجي المقدر, كما يلي:يتم استهالك تكلفة المعدات والممتلكات األخرى بطريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على 

 

 عدد السنين 

 10-4 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

 4 حاسبات آلية

 4  تحسينات على عقارات مستأجرة

 5 سيارات
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 موجودات غير ملموسة -16

 

 

 البرامج

 تسعير نموذج

 المركبات

 

 العمالء عالقة

 إجمالي

 2021 

     التكلفة:

 56,964,036 12,661,000 23,428,000 20,875,036 2021يناير  1

 3,770,228 - - 3,770,228 إضافات

 60,734,264 12,661,000 23,428,000 24,645,264 2021 ديسمبر 31

     االستهالك المتراكم:

 (8,768,291) - - (8,768,291)  2021 يناير 1

 (8,587,426) (1,959,440)  (3,625,762) (3,002,224) مل للسنة جالم

 (17,355,717) (1,959,440)  (3,625,762) (11,770,515) 2021 ديسمبر 31

     صافي القيمة الدفترية:

 43,378,547 10,701,560  19,802,238  12,874,749  2021ديسمبر  31

 

 

 

 البرامج

 

نموذج تسعير 

 المركبات

 

 العمالء اتعالق

 

 إجمالي

 2020 

     التكلفة:

 9,952,133 - - 9,952,133 2020يناير  1

 3,870,327 - - 3,870,327 إضافات

األصول غير الملموسة المعترف 

الشراء بها من تخصيص سعر 

 36,089,000 12,661,000 23,428,000 - (5)مالحظة 

اإلضافات من االندمال )المالحظة 

4) 7,052,576 - - 7,052,576 

)كما تمت  2020 ديسمبر 31

 56,964,036 12,661,000 23,428,000 20,875,036 مراجعته(

     االستهالك المتراكم:

 )6,860,279( - - )6,860,279( 2020يناير  1

 )1,908,012( - - )1,908,012( مل للسنة جالم

  )8,768,291( - - )8,768,291( 2020 ديسمبر 31

     صافي القيمة الدفترية:

)كما تمت  2020ديسمبر  31

 48,195,745 12,661,000 23,428,000 12,106,745 مراجعته(

 
 .4 ايضاحيرجى أيًضا االطالع على 

 

 والممتلكات األخرى بطريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على العمر االنتاجي المقدر, كما يلي:يتم استهالك تكلفة المعدات 

 

 عدد السنين 

 5 البرامج

 7 المركباتنموذل تسعير 

 7  عالقات العمالء
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  مطلوبات عقود اإليجارو االستخدام حق موجودات  -17

 
 في قائمة المركز المالي المبالغ المعترف بها  .أ

 

 لاليجارات:المركز المالي تظهر المبالغ التالية العائدة قائمة 

 

 :موجودات بموجب حق االستخدام
 

 2021 

 
متاجر نقاط  مباني المكاتب

 البيع

 

 المجموع

    التكلفة:

    

 11,564,224 1,714,843  9,849,381 2021 يناير 1
 161,287 161,287 - خالل العاماضافات 

 (401,728) (401,728) - إضافات من االندمال

 11,323,783  1,474,402 9,849,381 2021 ديسمبر 31

    :االستهالك المتراكم

 (2,285,451)  (585,803)  (1,699,648) 2021 يناير 1

 (1,839,203) (464,415)  (1,374,788)  مصروفات خالل العام

 384,958 384,958  - االنهاء خالل العام

 (3,739,696) (665,260) (3,074,436) 2021 ديسمبر 31

    :صافي القيمة الدفترية

 7,584,087  809,142  6,774,945  1202ديسمبر  31
 

 
 

 2020 

 
متاجر نقاط  مباني المكاتب

 البيع

 

 المجموع

    التكلفة:

    

 8,442,411 825,743 7,616,668 2020 يناير 1

 373,089 373,089 - اضافات خالل العام
  2,791,322 558,609  2,232,713 تعديالت خالل العام

 (42,598) (42,598) - االنهاء خالل العام

 11,564,224 1,714,843  9,849,381 2020 ديسمبر 31

    االستهالك المتراكم:

 (1,211,348) (286,867)  (924,481) 2020 يناير 1

 (1,116,214) (341,047) (775,167) مصروفات خالل العام

 42,111 42,111 - االنهاء خالل العام

 (2,285,451)  (585,803)  (1,699,648) 2020 ديسمبر 31

    صافي القيمة الدفترية:

 9,278,773 1,129,040 8,149,733 2020ديسمبر  31
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    موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار )تتمة( - 17

 
 المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي (أ

 
 مطلوبات عقود اإليجار

 

 تستحق الدفع على النحو التالي:االلتزمات فيما يتعلق بمطلوبات االيجار 
 

 

ديسمبر  31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

    

 2,105,500  3,229,743   خالل عام واحد

 4,677,799  3,984,096   ليس أكثر من خمس أعواماكن أكثر من عام و

 1,883,200  941,600   أكثر من خمس أعوام

   8,155,439  8,666,499 

   تكلفة التمويل المستقبلية

(1,422,629) (1,165,727) 

 7,500,772  6,732,810   مجموع مطلوبات عقود االيجار 

    

 1,822,290  2,811,314   متداول 

 5,678,482  3,921,496   غير متداول 

   6,732,810  7,500,772 

 
 في مطلوبات عقود االيجار كما يلي:الحركة 

 

  2021 2020 
    

 7,852,336 7,500,772   يناير 1

 373,089 161,287   اضافات خالل العام

 1,321,462 -  (4)ايضاح رقم  من االندمالاضافات 

 285 (129,058)   االنهاء خالل العام

 254,600 275,559   تكاليف التمويل

  7,808,560 9,801,772 

 (2,301,000) (1,075,750)   دفعات خالل العام

 7,500,772 6,732,810   ديسمبر 31في 
 

 المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل .ب

 

مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  0.27بلغ إجمالي تكاليف التمويل المعترف بها في قائمة الدخل المتعلق بمطلوبات اإليجار 

 31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  3.9. وبلغت المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل 2021ديسمبر  31

 مليون لاير سعودي(. 2.5: 2020ديسمبر  31)  2021ديسمبر 

 

 تفاصيل عن عمليات التأجير للشركة .أ

 

تستأجر الشركة مكاتب ومتاجر مختلفة لنقاط البيع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عادةً ما يتم إبرام عقود اإليجار لمدة 

لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على  المرجحسنوات ، ولكن قد يكون لها خيارات التمديد. تبلغ المتوسط  10أشهر إلى  6

اإليجار  عقد حق استخدام ومطلوبات إيجار.  كأصلإيجار إضافية  بعقدخالل العام ، اعترفت الشركة  %.4التزام اإليجار المعدل 

 سنوات. 5لمدة ال تزيد عن  اهذ

 

الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من 

 عقود اإليجار أي عهود. ال يتم استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
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 نظامياحتياطي   -18
 

، يتعين على الشركة تحويل ما ال يقل  )ساما( ( )ز( من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن 2) 70وفقًا للوائح الشركة والمادة 

% من 100إلى حتياطي قانوني حتى يصل هذا االاحتياطي % من أرباحها السنوية ، بعد تعديل الخسائر المتراكمة ، إلى 20عن 

سمبر دي 31نتيجة الخسائر المتراكمة ) 2021ديسمبر  31لم يتم عمل اي تحويالت للسنة المنتهية في رأس مال الشركة المدفوع. 

 غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى تصفية الشركة.حتياطي هذا اال(. إن لم يتم عمل اي تحويالت: 2020

 

 ربحية )خسارة( السهم األساسي و المخفض  -19
 

على المتوسط  للسنةللمساهمين العائد يتم حساب ربحية )خسارة( السهم األساسي والمخفض  بقسمة اجمالي )الخسارة( الدخل 

 .السنةالمرجح لعدد األسهم المصدرة خالل 
 

 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  

 2021 2020 
   

  اجمالي )الخسارة( الدخل للسنة العائد الى المساهمين

(141,189,259)  (45,577,093) 

خالل المتوسط المرجح لعدد االسهم العدية لربحية السهم األساسية و المخفضة 

 15,566,121  22,947,464  السنة

 (2.93) (6.15) )خسارة( ربحية  السهم االساسي والمخفض

 

 ذات العالقة األطرفمعامالت وأرصدة مع  -20
 

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين والمديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والشركات التي هم أصحابها  ومالكها 

ً  األطراف هذه عليها تؤثر أو مشتركة أوبصورة مباشرة شركات أخرى مسيطرعليهااألساسيين وأي  يتم اعتماد . تأثيرجوهريا

 .سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة

 

 

 موظفي اإلدارة  تعويضات كبار .أ

 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة:

 

 
ديسمبر  31

2021 

ديسمبر  31 

2020 
    

 5,250,183  6,581,446 ومنافع موظفين رواتب 
 311,876  463,686 مكافأت نهاية الخدمة

 7,045,132  5,562,059 

 

 

 الرصيد مدين / )دائن( كما في العمليات للفترة  المنتهية طبيعة المعامالت

 
ديسمبر  31

2021 
 

ديسمبر  31

2020 

ديسمبر  31

2021 
 

ديسمبر  31

2020 

       :المساهمين الرئيسيين

 -  - 14,596,545  13,057,848 أقساط التأمين المكتتبة

 -  - (3,214,010)  (1,482,444) المطالبات المدفوعة

 10,038,075  5,936,160 -  - قسط مستحق من أطراف ذات عالقة

       أخرى:

 -  - (2,242,463)  (880,000) اإليجارمصروف 

 -  - (654,843)  - خدمات

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 

 (748,500) ورسوم االجتماع
 

(1,446,000) - 

 

- 



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

- 64 - 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  -21

 

 الزكاة .أ

 يستند مخصص الزكاة للعام الحالي إلى ما يلي:

 

 2021  2020 
    

 150,000,000  229,474,640  رأس المال

 43,095,376  70,423,248  اإلحتياطيات والمخصصات اإلفتتاحية والتعديالت األخرى 

 55,612,823  69,385,802  مخصصات

 (16,536,115)  (21,729,657) القيمة الدفترية للموجودات طويلة اآلجل 

 (105,721,142)  (48,698,027) استثمارات 

 -  (67,697,750) شهرة

 -  (34,421,196) نظامية ودائع

 (31,337,223)  (132,710,435) )خسارة( ربح الدخل المعدل للسنة 

 95,113,719  64,026,625  وعاء الزكاة 

    %4295,حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة بواقع 

 2,451,731  1,650,606 %2,578الزكاة المستحقة بواقع  

 

 ,المعدلالربح ترجع الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الزكوية بشكل رئيسي إلى المخصصات غير المسموح بها في حساب 

 كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كما يلي:

 

 2021  2020 
    

 2,769,769  19,958,958 يناير 1

 2,451,731  2,000,000  محمل خالل السنة

 15,621,219  - (4)ايضاح   اندمالإضافات من عملية 

 3,761,241  - التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة

 (4,645,002)  (1,886,010)  مدفوعات خالل السنة

 19,958,958  20,072,948  ديسمبر 31

 

 ضريبة الدخل .ب

 

 2021  2020 

    

 (39,364,121)  (139,189,259) صافي خسارة السنة قبل تخصيص الفائض, الزكاة وضريبة الدخل 

 3,301,003  11,491,020  االستهالك المحاسبي

 2,433,351  3,232,123  المخصصات لمزايا ومنافع نهاية الخدمة 

 9,080,666  1,798,227 المخصص للديون المشكوك في تحصيلها 

 (3,735,013)  (5,113,710) االستهالك الضريبي

 (3,053,109)  (4,928,836) مدفوعات منافع نهاية الخدمة 

 (31,337,223)  (132,710,435) صافي الدخل )الخسارة( المعدلة للسنة 

 -  - (%4,58)حصة المساهمين األجانب  %20الضريبة 
 

جزء من األسهم المملوكة  % من الدخل الخاضع للضريبة المعدل على 20يتم احتساب إلتزام ضريبة الدخل للعام الحالي بواقع 

 كانت حركة مخصص الضريبة للسنة كما يلي: ,للمساهمين األجانب
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2021  2020 
    

 -  - يناير 1

 -  - التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة

 -  - مدفوعات خالل السنة

 -  - ديسمبر 31

 

 تم الجمع بين حركة الزكاة والضريبة للسنة كما يلي:

 2021  2020 

    

 2,769,769  19,958,958 يناير 1الرصيد, 

 3,761,241  - التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة

 2,451,731   2,000,000  محمل خالل السنة 

 -  15,621,219 

 (4,645,002)  (1,886,010)  مدفوعات خالل السنة 

 19,958,958  20,072,948  ديسمبر 31الرصيد, 
 

 الربوط موقف .ج

 

،  2020. في يوليو 2020حصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من الهيوة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى 

مليون لاير سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية  7.1بمبلغ  2014أستلمت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام 

بشكل رئيسي إلى عدم موافقة الهيوة العامة للزكاة والدخل على بعض األرصدة المتعلقة بالمطالبات القائمة، المطالبات المتكبدة التي 

عنها، ارصدة معيدي تأمين دائنة، والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من وعاء الزكاة. تقدمت الشركة باستوناف لم يتم اإلبالغ 

مليون لاير سعودي. كما قدمت الشركة استونافًا إلى  3.3ضد الربط األولي للهيوة العامة للزكاة والدخل واستلمت ربًطا محدثًا بمبلغ 

،  2020لمنازاعات الضريبية وتعتقد أن نتيجة هذا االستوناف ستكون لصالح الشركة. خالل عام لجنة الفصل في المخالفات وا

مليون لاير سعودي. تعود الفروق الزكوية  10.25بمبلغ  2018حتى  2015استلمت الشركة أيًضا ربط الزكاة وضريبة الدخل للعام 

ة للزكاة والدخل على بعض األرصدة المتعلقة بالودائع ألجل حسب الربوط األولية بشكل رئيسي إلى عدم موافقة الهيوة العام

وبالتوازي قدمت استونافًا ضد الربط  مليون لاير سعودي 1.9واالستثمارات من وعاء الزكاة. اثبتت الشركة مخصص إضافي قدره 

تلمت الشركة تقييمات معدلة للسنوات األولي للهيوة وتعتقد أن نتيجة هذا االستوناف ستكون لصالح الشركة. الحقًا لنهاية العام ، اس

. ودفعت هذا المبلغ إلى الهيوة العامة للزكاة والدخل مليون لاير سعودي 8.36مع التزام زكاة إضافي بقيمة  2018حتى  2015من 

الشركة. وبناًء عليه لهيوة وتعتقد أن نتيجة هذا االستوناف ستكون لصالح المراجع من قبل ااستونافًا ضد الربط في طور تقديم  اإلدارة

 ، لم يتم تكوين مخصص إضافي لمثل هذه الربوط اإلضافية في القوائم المالية المرفقة.
 

مليون لاير سعودي. ترجع الفروق الزكوية وفقًا  3.9بمبلغ  2020تلقت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام  2021خالل عام 

لهيوة العامة للزكاة والدخل على بعض األرصدة المتعلقة بتكلفة االستحواذ المؤجلة األولية بشكل أساسي إلى عدم موافقة ا للربوط

محدثة بمبلغ  ربطوتلقت  هذا الربط، قدمت الشركة استونافًا بخصوص  2021ديسمبر  31واالستثمارات من وعاء الزكاة. كما في 

 النهائي حتى تاريخه. الربطمليون لاير سعودي ولم تتلق الشركة  2.7
 

يخضع حاليًا للمراجعة من قبل الهيوة العامة للزكاة والدخل. يمكن أن يختلف  2019الزكاة وضريبة الدخل للشركة لعام إن ربط 

التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تحسبه الشركة عن التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تم ربطه من قبل الهيوة العامة للزكاة والدخل 

 رفع الربوط الخاصة بها من قبل الهيوة العامة للزكاة والدخل.للسنوات التي لم يتم 
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 موقف الربوط )تتمة( .ج
 

مليون لاير سعودي.  2.1بقيمة  2012و  2011، استلمت الشركة األهلية  ربط الزكاة وضريبة الدخل لعامي  2018في عام 

 تقدمت الشركة األهلية باستوناف ضد ربط الهيوة العامة للزكاة والدخل إلى األمانة العامة للجان الضريبية )"اللجنة العليا"( وال تزال

إلى  2015، استلمت الشركة األهلية ربوط الزكاة وضريبة الدخل ل)عوام من  2020ى ذلك ، خالل عام النتيجة معلقة. عالوة عل

لاير سعودي. تقدمت الشركة األهلية باستوناف أمام اللجنة العليا والتزال النتيجة معلقة. تعود الفروق الزكوية  9.5بمبلغ  2018

لى عدم سماح الهيوة العامة للزكاة والدخل بشكل رئيسي إ 2018إلى  2015و  2012و  2011حسب الربوط األولية ل)عوام 

ألرصدة معينة متعلقة باالستثمارات والودائع النظامية والخسائر المتراكمة المعدلة من وعاء الزكاة. تعتقد اإلدارة أن الهيوة العامة 

 للزكاة والدخل ستعيد النظر في 
 

النهائية. ومع ذلك ، قدمت إدارة الشركة األهلية طلب تسوية  الربوط األولية وستسمح ببعض الحسومات من وعاء الزكاة في الربوط

مليون لاير سعودي ، وترى أن مستوى المخصصات الحالية  7.8إلى الهيوة العامة للزكاة والدخل لجميع الربوط المعلقة بمبلغ 

يوة العامة للزكاة والدخل للسنوات للزكاة كاف  في الوقت الحالي. حصلت الشركة األهلية على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من اله

 قيد المراجعة حاليًا من قبل الهيوة العامة للزكاة والدخل. 2019، كما أن ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام  2019حتى عام 
 

مليون لاير سعودي. ترجع الفروق الزكوية  2.1بمبلغ  2019تلقت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام  2021خالل عام 

الهيوة العامة للزكاة والدخل لبعض األرصدة المتعلقة باالستثمارات والودائع  قبولب التقييمات األولية بشكل رئيسي إلى عدم حس

لهيوة العامة للزكاة والدخل وتعتقد أن نتيجة هذا االستوناف ستكون لصالح لاألولي  الربطمن وعاء الزكاة. قدمت الشركة استونافًا ضد 

 المالية المرفقة. القوائمليه ، لم يتم عمل مخصصات إضافية لمثل هذه التقييمات اإلضافية في الشركة. وبناًء ع

 

 لموظفين ا منافع التزامات  -22

 

 الوصف العام للخطة  22-1

  .السعوديةفي المملكة العربية العمل  متطلبات قانون ما يتماشى معتدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها ب

احتساب مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين على اساس اخر راتب للموظف باالضافة الى جميع البدالت التي يستلمها خالل يتم 

على النحو المحدد في الشروط المنصوص عليها في قوانين العمل المملكة العربية  ،سنوات عمله بالشركة حتى تاريخ انتهاء خدماته

 للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم الوفاء بالتزام دفع المزايا عند استحقاقها عند إنهاء الخدمة.السعودية. خطط منافع نهاية الخدمة 

 

 2021  2020 

    

 يناير  1

 
20,659,103  15,595,370 

 6,585,890  - (4)ايضاح االندمال  اضافات من 

 2,012,810  2,882,796 تكاليف الخدمة الحالية

 420,541  349,327  تكاليف مالية

 (3,053,109)  (4,928,836) خالل السنة  مدفوعة منافع 

 (902,399)  (2,034,710) محمل الى قائمة الدخل الشامل

 20,659,103  16,927,680 ديسمبر 31

 

 وقائمة الدخل الشامل  عترف بها في قائمة الدخلالمبالغ الم 22-2

 كما يلي:   منافع الموظفين  المتعلقة بالتزاماتوقائمة الدخل الشامل  لمعترف بها في قائمة الدخللمبالغ اا

 2021  2020 

    
 2,012,810  2,882,796  تكاليف الخدمة الحالية

 420,541  349,327  تكاليف مالية

 2,433,351  3,232,123  مجموع المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل

    إعادة قياس:

 (902,399)  (2,034,710) اكتوارية من تعديالت الخبرة)ربح( خسارة 

 (902,399)  (2,034,710) مجموع المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

- 67 - 

 

 التزامات منافع الموظفين )تتمة( -22

 

 اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية 22-3

 :في تقييم مكافأة نهاية الخدمةتم استخدام النطاق التالي من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة 
 

 2021  2020 
    

 %1.65  %2.30 معدل  تقييم الخصم  
 %1.65  %2.30 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف األعمار

 

 تراضات االكتواريةفتحليل الحساسية لال 22-4

 تأثير التغيرات في الحساسيات على القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة كما يلي: 
 

التأثير على إلتزام المزايا   التغيير في االفتراضات 

زيادة في   والمنافع المحددة

 االفتراض

نقص في 

 االفتراض

زيادة في  

  االفتراض
نقص في 

 االفتراض
       

  632,691    )591,644(  %0.5- %0.5+ تقييم الخصم معدل 
المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف 

 األعمار
+0.5% -0.5%  

 629,508  
 

)594,454(  
 

من غير المحتمل  من الناحية العملية,األخرى. يعتمد تحليل الحساسية على تغيير في االفتراض مع االحتفاظ بجميع االفتراضات 

عند حساب حساسية التزام المزايا والمنافع المحددة  .في بعض االفتراضات مرتبطة التغيرات أن يحدث ذلك, وقد تكون 

)القيمة الحالية اللتزام المزايا والمنافع المحددة محسوبة بطريقة ائتمان الوحدة المتوقعة في نهاية  لالفتراضات االكتوارية الهامة

 .تم تطبيق الطريقة ذاتها عند حساب التزام منافع الموظفين فترة اعداد التقارير(

 

 االستحقاق المتوقعتحليل  22-5

 الموظفين غير المخصومة:فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات مزايا 

 

  سنه 2-1من  سنهاقل من 

 5 - 2من 

  سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي سنوات

 2021ديسمبر،  31
 

1,709,882 

 

3,298,035 

 

5,448,821  
 

10,862,817  21,319,555 

 6,857,593 1,854,079 2020ديسمبر،  31
 

6,140,962  9,894,761 24,747,395 

 
 رأس المال -23

 

: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  229.4بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

مليون سهم(  22.9: 2020ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31في  مليون سهم 22.9مليون لاير سعودي( يتكون من  229.4

 4.أنظر الى االيضاح رقم  .رياالت للسهم الواحد 10بقيمة 

 

 :حصة المساهمين بالشركة على النحو التالي

 المدفوع  المصرح به والمصدر  

 لاير سعودي  عدد األسهم  :2021ديسمبر  31
     

 24,750,000  24,750,000 2,475,000 شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة
 204,724,640  204,724,640 20,472,464 أخرى

 229,474,640  229,474,640 22,947,464 المجموع

 

 المدفوع  المصرح به والمصدر  

 لاير سعودي  عدد األسهم  :2020ديسمبر  31
     

 24,750,000  24,750,000 2,475,000 شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة
 204,724,640  204,724,640 20,472,464 االخرى

 229,474,640  229,474,640 22,947,464 المجموع
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                 فائض توزيع دائن -24

 2021  2020 

    

 11,343,469  13,748,722 يناير  1
 1,470,696  - (4)ايضاح  إضافات من االندمال

 934,557  - المستحقةإجمالي فائض التوزيع غير المطالب به المستحق من المصروفات 
 -  - المدفوع خالل السنة

 13,748,722  13,748,722 ديسمبر  31

 

 مصاريف عمومية وإدارية  -25

 

 1202  2020 
    

 44,075,363  57,072,069 رواتب ومزايا

 4,417,217   13,330,223 (17,  16, 15استهالك وإطفاء )ايضاح 

  4,573,268   5,955,865 مصاريف تأمين

 10,184,725   4,538,087 أتعاب مهنية

  4,522,647   4,143,229 تقنية المعلومات

  3,929,403   4,003,030 سفر

  2,447,686   3,988,559 إيجار

  5,278,129   3,856,945 رسوم إشراف وفحص 

 2,012,810   2,882,796 (22التزامات منافع الموظفين )ايضاح 

 734,479  1,911,010  هاتف وبريد
 1.229,479  1,778,211 إصالح وصيانة

  133,269   324,226 قرطاسية ومطبوعات دورية وإشتراكات

 1,887,757  80,915 ترويج وإعالن

 16,227,091  9,723,836 أخرى
 

 

 

 

113,589,001  101,653,336 

 والعموالت ستثماراتمن االالدخل  -26

 

 1202  2020 

    الموجودات المالية المتاحة للبيع:

 7,591,653  8,425,862 استثمارات ودخل توزيعات أرباح

    ودائع:

 4,681,376  9,329,379 دخل عموالت خاصة

 17,755,241  12,273,029 
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 لقيمة العادلة لألدوات الماليةا -27

 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: ,القياس

 , أوالسوق المبدئية التي يمكن الوصول إليها ل)صل أو المسؤوليةفي  -

 .مزايا السوق التي يمكن الوصول إليها ل)صول أو االلتزامات، معظم وجود سوق مبدئي في حالة عدم -

 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة ل)دوات المالية والكشف عنها:

 ان الوصول إليها في تاريخ القياس.أداة متطابقة التي يمكن للكي في األسواق النشطة لنفس األداة أوالمدرجة : األسعار 1المستوى 

في األسواق النشطة اللتزامات األصول المماثلة أو تقنيات التقييم األخرى التي تستند جميع المدرجة : األسعار 2المستوى

هامة بشأنها مدخالت الى أي  : تقنيات التقييم التي ال تستند3المستوى التي يمكن مالحظتهاإلى بيانات السوق المدخالت الهامة 

 .إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  .أ

الهرمي للقيم العادلة ل)دوات يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة ل)صول المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل 

أي تسويات ائتمانية تقديرية  ناقًصاة القيم االسمي، يُفترض أن 2020و  2021ديسمبر  31في ,المالية التي تقاس بالقيمة العادلة

المالية  طلوباتللم تعتبر القيم العادلة. ل)صول والخصوم المالية التي يقل أجل استحقاقها عن سنة واحدة تقريبية لقيمها العادلة

 .غير المتداولة تقريبية لمبالغها الدفترية ألنها تحمل أسعار الفائدة التي تستند إلى أسعار الفائدة في السوق

 

 2021ديسمبر  31 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     :الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 48,138,850   - - 48,138,850   متاحة للبيع –صناديق االستثمار 
 190,296,857  - - 190,296,857 متاحة للبيع –صكوك 

 3,846,156 3,846,156 - - متاحة للبيع –أسهم عادية 

     :الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة

 35,484,769 - 23,482,756 12,002,013 محتفظ بها حتى االستحقاق 

 277,766,632 3,846,156 23,482,756 250,437,720 مجموع االستثمارات 

 

 قياس القيمة العادلة  .ب

 2020ديسمبر  31 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     :الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 44,503,994 - - 44,503,994 متاحة للبيع –صناديق االستثمار 

 175,655,332 - - 175,655,332 متاحة للبيع –صكوك 

 3,846,156 3,846,156 - - متاحة للبيع –أسهم عادية 

     الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة:

 33,053,732 - 21,051,719 12,002,013 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 257,059,214 3,846,156 21,051,719 232,161,339 مجموع االستثمارات 
 

 .3والمستوى  2والمستوى  1خالل العام ، لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

 

على سعر السوق الختامي لتلك الورقة المالية اعتباًرا من تاريخ  1يعتمد تقييم االستثمارات المتداولة علنًا المصنفة تحت المستوى 

التقييم ، ناقًصا الخصم إذا كانت الورقة المالية مقيدة. يتم الحصول على القيمة العادلة الستثمارات وصناديق الدخل الثابت من 

، عند  3ادر موثوقة وطرف ثالخ. يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات األخرى المصنفة في المستوى من مص 2المستوى 

: 3المستوى .االقتضاء ، على أساس التدفقات النقدية المخصومة ، والتي تتضمن االفتراضات المتعلقة بفارق ائتماني مناسب 

: 2020سهم من سهم نجم لخدمات التأمين )نجم( ) 384,616المتاحة للبيع استثمار أسهم بقيمة  ستثماراتتشمل اال

اعتبرت اإلدارة أن المعلومات المتاحة  ، تم تنفيذ االستثمار بسعر التكلفة حيخ2020و  2021ديسمبر  31في ,سهم(384,616

 .وتمثل التكلفة أفضل تقدير للقيمة العادلة في الظروف الحالية .مؤخًرا غير كافية لتحديد القيمة العادلة

 

 –جهات ذات عالقة -أقساط تأمين مدينة  ،بالصافي –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ،االيداعات القصيرة األجل ،يماثلهنقد وما 

 والمطلوبات المالية ايرادات مستحقة على الوديعة النظامية ،وديعة نظامية¸القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات  ،بالصافي

.تقاس بالتكلفة المطفأة جميعها ،ظفينالمو عدا التزامات منافع
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 إدارة المخاطر -28

 

 مخاطر التأمين  28-1

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد أو توقيتها ، 

هذا بتكرار المطالبات وشدة المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة يتأثر . تختلف عن التوقعات

 .لذلك، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات .األجل

 

دة التأمين على أساس تناسبي وغير يتم إسناد إعا .تقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر

إن غالبية إعادة التأمين النسبي هي إعادة التأمين على حصة الحصص التي يتم اتخاذها للحد من تعرض الشركة الكلي  .تناسبي

إعادة التأمين غير التناسبي هي في المقام األول  فائض  خسارة إعادة التأمين المحددة لتخفيف تعرض  .لفوات معينة من األعمال

 .تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمين الزائدة عن الخسائر حسب خط المنتج والمنطقة .الشركة لصافي خسائر الكوارث

 

وتتوافق مع عقود إعادة   القائمةريقة تتوافق مع مخصص المطالبات يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بط

على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين ، إال أنها ال تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق  .التأمين

ة التأمين ، إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي معيد التأمين الخاصة بها، وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق بإسناد عمليات إعاد

وع عمليات إعادة التأمين لدى الشركة بحيخ ال يعتمد . تتنتأمين الوفاء بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه

 .على معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد

 

 وشدة المطالباتتكرار 

يمكن أن يتأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات البيوية واالقتصادية ، 

حددت  .تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله .وتركز المخاطر ، وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك

الشركة مخاطرها من خالل فرض أقصى مبالغ للمطالبات على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد 

 كتتابالغرض من استراتيجيات اال .من التعرض ل)حداث الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(

قد يقرر مجلس اإلدارة  .من التعرض للكوارث بناًء على تقبل الشركة للمخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارةوإعادة التأمين هذه هو الحد 

تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين في . زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى

واألقساط غير المكتسبة )من حيخ النسبة المووية(  القائمةالمطالبات  ويبين الجدول أدناه تركيز. المقام األول حسب فوة األعمال

 :المركز المالي قائمة حسب فوة األعمال التجارية في تاريخ
 

 2021 2020 

  

اجمالي 

المطالبات 

 المستحقة

 

صافي 

المطالبات 

 المستحقة

اجمالي 

األقساط 

غير 

 المكتسبة

صافي 

األقساط 

غير 

 المكتسبة

 

اجمالي 

المطالبات 

 المستحقة

 

صافي 

المطالبات 

 المستحقة

اجمالي 

األقساط 

غير 

 المكتسبة

صافي 

األقساط 

غير 

 المكتسبة
         

 %67 %60 %25 %14 %53 %44 %35 %23 صحي 
 %27 %29 %34 %32 %38 %42 %23 %28 مركبات 

 %6 %11 %41 %54 %9 %14 %42 %49 ممتلكات ومعدات

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 تركيز مخاطر التأمين

 .التركيز الرئيسي يكمن في القطاعات الطبية والمركبات .تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فوة النشاط

 

بالنسبة لمخاطر  .الجغرافيتراقب الشركة أيًضا تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في نفس الموقع 

بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات ، يعتبر المبنى المعيّن  ,الفيضانات أو الزالزل ، يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد

المخاطر وبالمثل ، بالنسبة للمخاطر البحرية ، تعتبر  ,والمباني المجاورة ، التي يمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة ، موقعًا واحدًا

تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض  ,المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر

لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى 

كة تعمل بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ، بالتالي ، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بالوثائق نظًرا ألن الشر. الشركة

 .المكتتبة في المملكة العربية السعودية
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 )تتمة( إدارة المخاطر  -28

 
 )تتمة( مخاطر التأمين 28-1

 تركيز مخاطر التأمين )تتمة(

 

تم اإلبالغ عنها أم ال، ويشمل ، سواء  القائمةبتقييم المطالبات  التقريريتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ 

االفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطوير المطالبات المستقبلية  ,تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة

تكاليف المطالبة يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط  ,ًطا مشابًها لخبرة تطوير المطالبات السابقةللشركة سوف يتبع نم

يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى  ,وتكاليف تسوية المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث

على سبيل المثال: حدث لمرة واحدة ؛ التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف  عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ،

العام من المطالبة: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط وثائق التأمين وإجراءات تسوية 

 .رات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديراتيستخدم القرار كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرا ,المطالبات

 

جوهري في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشوة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود يتطلب من اإلدارة حكم 

تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما جوهرية من التقدير  .التأمين

تستخدم  .وعدم اليقين ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة

االتجاهات السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغيرات في  األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق

كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية  يستخدم القرار .عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية

 .مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات

 

والتكلفة  التقريرى وجه الخصوص، يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ عل

 .التقريرالنهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ  

 

 العمليات المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر ترجيًحا  القائمةالمطالبات احتياطي تهدف العمليات المستخدمة لتحديد افتراضات 

تجعل طبيعة العمل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية  ,أو المتوقعة

يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة  ,إلبالغ عنهاللمطالبات التي تم ا

تتم مراجعة تقديرات الحالة  ,لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المساحين واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة

 .جديدةبانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات 

 

يخضع تقدير المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها عموًما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات 

تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط  ,التي تم إاإلبالغ عنها بالفعل للشركة ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة

 .ة التأمينالمطالبات السابق وتفاصيل برامج إعادتقارير 

 

باستخدام مجموعة من أساليب إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية ، مثل طريقة سلم  القائمةيتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات 

 .السلسلة وطريقة برونهويتر فيرجسون

 

أنه يمكن استخدام تجربة تطوير المطالبات السابقة للشركة إلظهار تطوير االفتراض الرئيسي الذي تستند إليه هذه التقنيات هو 

على هذا النحو ، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة  ,المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية

يتم تحليل  ,ظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعةتكاليف كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على التطور الملحو، ومتوسط 

تطوير المطالبات التاريخية بشكل أساسي من خالل سنوات الحوادث ، ولكن يمكن أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية ، وكذلك 

بشكل منفصل ، إما عن طريق  عادةً ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة ,عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة

في معظم الحاالت ، ال  ,االحتفاظ بالقيمة االسمية لتقديرات خبراء تقدير الخسائر أو بشكل منفصل إلظهار تطورها في المستقبل

بدالً من ذلك ، فإن االفتراضات  ,توجد افتراضات صريحة فيما يتعلق بالمعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة

يستخدم الحكم النوعي اإلضافي  ,خدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعاتالمست

لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، )على سبيل المثال ، لتعكس األحداث التي تحدث لمرة واحدة ، والتغيرات 

وقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظروف االقتصادية ، ومستويات التضخم في المطالبات في العوامل الخارجية أو الس

، القرارات والتشريعات القضائية ، وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة ، وميزات وثيقة التأمين وإجراءات تسوية 

لمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من مجموعة من النتائج المحتملة المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة ل

 .، مع مراعاة جميع الشكوك المعنية
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 )تتمة( مخاطر التأمين 28-1

 العمليات المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات )تتمة(

 

عجز األقساط احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي األقساط بحيخ يكون إجمالي مخصصات األقساط )تم تحديد مطلوبات 

نتيجة اختبار كفاية االلتزام( كافياً لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في وثائق 

يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات  ,الماليالتأمين غير المنتهية كما في تاريخ قائمة المركز 

 .بناًء على الخبرة المكتسبة خالل السنة المنتهية في العقود وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة
 

 تحليل الحساسية

ومع ذلك ، فهذه المبالغ غير مؤكدة وقد . بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافية القائمةتعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات 

التزامات مطالبات التأمين حساسة لمختلف  .تختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها في القوائم المالية

 .التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير التغيرات ل لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير معين مث ,االفتراضات

 

 على النحو التالي:من عمليات التأمين  الدخل% في نسبة المطالبة ، بعد إعادة التأمين ، سيؤثر على 10تغيير افتراضي بنسبة 

 صافي دخل المساهمين 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 1202  2020 

    :% 10المطالبة بنسبة + أثر التغيير في نسبة 

 (12,302,201)  (13,953,143)  صحي

 (5,378,911)  (4,921,939)  مركبات

 (3,027,726)  (3,641,552)  ممتلكات وممتلكات

  (22,516,634)  (20,708,838) 

    %: 10نسبة التغير في متوسط تكلفة المطالبات + 

 (517,663)  (721,006)  صحي

 (71,762)  (504,317)  مركبات

 (1,225,323)  (589,425) 
 

% في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمين ، سيكون له تأثير مساو  تقريبًا ولكن معاكس على 10إن االنخفاض االفتراضي بنسبة 

 .صافي دخل االكتتاب

 

على مطالبات االلتزامات مع الحفاظ على جميع االفتراضات األخرى ثابتة ،  ,الحساسية للتغيرات في االفتراض األكثر أهمية

 :والقطاعات الصحية على النحو التالي ركباتعلى الم
 

 التأثير على التزامات المطالبات  

التغيير في نسبة  

الخسارة النهائية 

 للعام الحالي

1202 2020 

    :القطاع

 17,039,861  17,928,429  %5زيادة بنسبة  صحي
 (17,039,861) (17,928,429)  %5نقص بنسبة  صحي

 3,728,210  8,859,382  %5 زيادة بنسبة مركبات
 (3,728,210) (8,859,382)  %5نقص بنسبة  مركبات

 

 مخاطر اعادة التأمين 28-2

 

دورة األعمال العادية ، في اتفاقيات مع من أجل تقليل التعرض المالي الناشئ عن المطالبات الكبيرة ، تدخل الشركة ، في سياق 

 .أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين

 

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من عجز معيدي التأمين عن السداد ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين 

 .ة أو خصائص اقتصادية لشركات إعادة التأمينالخاصة بها وتراقب تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن مناطق جغرافية أو أنشط
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 )تتمة( إدارة المخاطر  -28

 )تتمة( مخاطر اعادة التأمين 28-2

 

يمكن  ,يتم اختيار معيدي  التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين

 تلخيص المعايير على النحو التالي:

 عن المنصوص عليه في اللوائح,الحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف التي ال تقل  -

 سمعة بعض شركات إعادة التأمين -

 عالقة العمل الحالية أو السابقة مع معيدي التأمين -

 

الية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لشركات إعادة التأمين ، حيثما عالوة على ذلك ، تتم مراجعة القوة الم

ينطبق ذلك ، بشكل كامل من قبل الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين قبل 

% من رصيد ذمم إعادة التأمين مستحق من طرف 58 ،2021ديسمبر  31في كما  ,ادة التأمينالموافقة عليها لتبادلها أعمال إع

 % مستحق من طرفين(.54: 2020ديسمبر  31واحد )

 

إن عقود إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين ، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولة عن 

المعاد تأمينها إلى الحد الذي يعجز فيه معيد التأمين في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة جزء من المطالبات تحت التسوية 

 .التأمين

 

 مخاطر السوق   82-3

 

 ,مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل)داة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق

تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العمالت( ، وأسعار الفائدة في 

 .السوق )مخاطر أسعار الفائدة( وأسعار السوق )مخاطر األسعار(

 

لتزام بالس  ياس  ة ويتم تتم مراقبة اال ,حدد س  ياس  ة مخاطر الس  وق في الش  ركة تقييم وتحديد ما يش  كل مخاطر الس  وق للش  ركةت -

 التغيرات تتم مراجعة الس  ياس  ة بانتظام للتأكد من مالءمتها و ,اإلبالغ عن التعرض  ات واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الش  ركة

 ,في بيوة المخاطر

يتم وض  ع مبادئ توجيهية لتخص  يص األص  ول وهيكل حدود المحفظة ، لض  مان أن األص  ول تدعم التزامات حاملي وثائق  -

 .المحددة وأن األصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق التي تتماشى مع توقعاتهم التأمين

 

بينما  ,يضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات حكيمة ومتسقة مع رأس المال المتاح

ً ، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي مسؤولية فريق لجنة  ً وأهدافا ً إستراتيجيا يعطي مجلس اإلدارة توجيها

يقوم الفريق بإعداد تنبؤات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة  ,االستثمار بشكل رئيسي

تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم  ,فيف هذا الخطر من خالل االختيار الصحيح ل)وراق الماليةيتم تخ ,بالتعرض للمخاطر

باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات  ,بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة

 .والمالي للشركات المستثمر فيها سوق األسهم والصكوك ، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي 

 

 مخاطر العمالت  -أ

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

تعتقد اإلدارة أنه يوجد حد  ,يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على الدوالر األمريكي المرتبط بالريال السعودي

أدنى من مخاطر الخسائر الكبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف وبالتالي فإن الشركة ال تقوم بالتحوط من تعرضها للعمالت 

 .األجنبية

 

 مخاطر معدل  العموالت  -ب

تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في  ,تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت

 .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

نقطة أساس في عوائد الفائدة إلى زيادة أو نقصان إجمالي الخسارة للسنة السابقة على إسناد  500ؤدي الزيادة أو النقصان بمقدار ت

 مليون لاير سعودي(. 0.5: 2020مليون لاير سعودي ) 0.6الفائض والزكاة وضريبة الدخل بمقدار 

:2020و  2021مبر ديس 31كما في  لشركة التي تحمل عموالت وبدون عموالتفيما يلي استثمارات ا
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 )تتمة( إدارة المخاطر -28
 

 )تتمة( السوقمخاطر  26-3
 

 )تتمة( مخاطر معدل  العموالت -ب
 

    مع عمولة 

 

 

 أقل من سنة 1202

من سنة الى 

 خمس سنوات

أكثر من خمس 

 اإلجمالي  بدون عمولة سنوات

       عمليات التأمين  :

       القروض والذمم المدينة

 40,666,697   10,386,905 - - 30,279,792 نقد وما يماثله  

 30,279,792 - - 10,386,905   40,666,697 

 استثمارات متاحة للبيع
103,595,632    21,282,378 

 
 

124,878,010  

استثمارات محتفظ بها 

 -   9,931,031   5,002,013  حتى تاريخ االستحقاق
 

 14,933,044  

 1202ديسمبر  31
138,877,437 9,931,031  31,669,283 

 
 

180,477,751  

       عمليات المساهمين :

       القروض والذمم المدينة

  74,315,396    2,999,940  - - 71,315,456 نقد وما يماثله  

 40,032,877  - - 40,032,877 - األجل طويلةودائع 

 34,421,196  - - - 34,421,196 وديعة نظامية

 105,736,652 40,032,877 - 2,999,940  148,769,469 

 استثمارات متاحة للبيع
 86,697,193  - - 

 

30,706,660  
 

 

117,403,853  

استثمارات محتفظ بها 

  7,000,000   1,458,425  حتى تاريخ االستحقاق

12,093,30

0  - 
 

 20,551,725  

 1202ديسمبر  31
 

193,892,270 
 

47,032,877 
 

12,093,30

0  33,706,600 

  

286,725,047  

2020       

       عمليات التأمين

       القروض والذمم المدينة

 67,832,004  36,768,829 - - 31,063,175 نقد وما يماثله  

 86,516,962  - - - 86,516,962 ودائع قصيرة األجل

 117,580,137 - - 36,768,829  154,348,966 
 109,187,954  20,311,690 78,962,264 9,914,000 - استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها 

 - - 5,002,013 - حتى تاريخ االستحقاق
 

5,002,013 

 268,538,933  57,080,519 78,962,264 14,916,013 117,580,137 2020ديسمبر  31

       عمليات المساهمين

       القروض والذمم المدينة

 111,655,835  5,152,503 - - 106,503,332 نقد وما يماثله 
 40,053,779  - - - 40,053,779 ودائع قصيرة األجل

 52,871,196  - - - 52,871,196 وديعة نظامية

 199,428,307 - - 5,152,503  204,580,810 
 114,817,528  17,689,662 66,019,241 - 31,108,625 للبيع استثمارات متاحة

استثمارات محتفظ بها 

 - 12,093,300 15,958,419 - حتى تاريخ االستحقاق
 

28,051,719 

 347,450,057  22,842,165 78,112,541 15,958,419 230,536,932 2020ديسمبر  31
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 )تتمة( المخاطرإدارة  -28

 )تتمة( مخاطر السوق 82-3
 مخاطر األسعار  -ج

مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل)دوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق 

ناتجة عن عوامل محددة  التغيرات )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( ، سواء كانت هذه 

 .للفرد أداة مالية أو مصدرها،  أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق

 

مليون لاير سعودي( معرضة لمخاطر أسعار السوق  224: 2020مليون لاير سعودي ) 242.3الشركة البالغة  استثماراتإن 

تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع  .الناشوة عن عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية ل)وراق المالية المستثمرة

 .محفظتها المستثمرة ومراقبة التطورات في األسواق بنشاط

 

% على الدخل الشامل 5بنسبة  ستثماراتأسعار السوق لال% وانخفاض 5يادة بنسبة االفتراضي الذي يمثل زسيكون تأثير التغير 

 للمساهمين كما يلي:
 

 2020 1202 % تغير القيمة العادلة 
   

+5 11,921,785 11,007,966 
-5 (11,921,785) (11,007,966) 

 

وبناء على ذلك، فإن تحليل الحساسية الذي ,2020 2021ديسمبر  31على وضع المحفظة في  يعتمد تحليل الحساسية المعروض

 .التي تحتفظ بها الشركة ستثماراتتم إعداده ال يشير بالضرورة إلى تأثير التحركات المستقبلية على أصول الشركة في قيمة اال

 

 مخاطر االئتمان 82-4

يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة  تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال عجز أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما مما

بالنسبة لجميع فوات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة ، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو  .مالية

 .القيمة الدفترية كما هو موضح في قائمة المركز المالي

 

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

 

 1202  2020 

 :عمليات التأمين  موجودات

 
   

  67,832,004    40,646,507  نقد ومايماثله

  86,516,962   - ودائع قصيرة األجل 

 255,531,118    212,174,720  ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

  10,038,075    5,936,160  ذمم أقساط  تأمين ألطراف ذات عالقة 

  48,489,107    34,230,197  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ 

 اإلبالغ عنها عنها
 21,446,416    20,062,991  

  114,189,967    139,811,054  االستثمارات 

 8,156,104  6,512,875  مصاريف مدفوعة مسبقا"وموجودات أخرى 

 460,757,929  610,816,328 

 موجودات المساهمين  :

 
   

 111,655,835   74,315,396  نقد وما يماثله

    40,053,779   - ودائع قصيرة األجل 

 -  40,032,877 ودائع طويلة األجل

 5,550,000    1,691,833  مصاريف مدفوعة مسبقا"وموجودات أخرى 

  142,869,247   137,955,578  االستثمارات 

  52,871,196    34,421,196  ودائع نظامية 

  7,562,956    7,584,087  الدخل المستحق على الوديعة النظامية

  296,000,967  360,563,013 

 المجموع

 

 

 

 

 

 

756,758,896  971,379,341 
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 إدارة المخاطر)تتمة( -28

 

 مخاطر االئتمان)تتمة( 82-4

 

 ركيز مخاطر االئتمانت

 

يتركز تركيز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو التشغيلية على مجموعات األطراف المقابلة التي 

يتم تنفيذ جميع أنشطة التأمين في الشركة  .تعرضها االئتماني اإلجمالي كبيًرا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركةيكون 

 .تقريبًا في المملكة العربية السعودية

 

، مما يقلل تتنوع محفظة أدوات الشركة المالية على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع مختلف األطراف المقابلة الجديرة باالئتمان 

 .من أي تركيز جوهرى لمخاطر االئتمان

 

يقدم الجدول أدناه معلومات حول تعرض الشركة للمخاطر االئتمانية من خالل تصنيف األصول وفقًا للتصنيف االئتماني للشركة 

ا ار على أنهيتم تصنيف األصول التي تقع خارل نطاق درجة االستثم. ويعتبر درجة االستثمار أعلى تصنيف ممكن ,للنظراء

 درجة غير استثمارية )مرضية( أو مستحق ولكن غير مخفض القيمة.

 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 مستحق ولكن غير مخفض القيمة  مرضي  درجة اإلستثمار 

            :عمليات التأمين

 -  -  -  -  67,832,004  40,646,507 نقد ومايماثله

 -  -  -  -  86,516,962  - ودائع قصيرة األجل

 -  -  -  -  -  - ودائع طويلة األجل

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 
  95,923,792  20,987,428  35,540,059 صافي –مدينة 

108,328,10

4  80,710,869  

126,215,58

6  

ذمم أقساط تأمين ألطراف ذات 
 6,085,822  4,087,783  3,952,253  1,848,377  -  - صافي –عالقة 

حصة معيدي التأمين من 
 -  -  -  -  48,489,107  34,230,197 المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من 

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 -  -  -  -  20,062,991  21,446,416 عنها

مصاريف مدفوعة مسبقا" 
 -  -  8,156,104  6,512,875  -  - وموجودات أخرى

 -  -  1,923,078  1,923,078  112,266,889  137,887,976 االستثمارات

 اإلجمالي
269,751,155  356,155,381  106,208,122  

122,359,53

9   84,798,652  

132,301,40

8 

 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

  مرضي  درجة اإلستثمار 
مستحق ولكن غير 

 مخفض القيمة

            عمليات المساهمين:

 -  -  -  -  111,655,835   74,315,396  نقد وما يماثله

 -  -  -  -  40,053,779  - ودائع قصيرة األجل

       -    46,032,877 ودائع طويلة االجل 

مصاريف مدفوعة مسبقا" 

 - وموجودات أخرى
 
- 

 
 1,691,833  

 
5,550,000 

 -  - 

 -  -  1,923,078   1,923,078   140,946,169   136,032,500 االستثمارات

 -  -  -  -  52,871,196   34,421,196 ودائع نظامية

الدخل المستحق على الوديعة  

 7,584,087  النظامية
 

7,562,956 
 
- 

 
- 

 -  - 

 -  -  7,473,078   3,614,911   353,089,935  298,386,056 اإلجمالي
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 )تتمة( مخاطر االئتمان 82-4

 

 ديسمبر: 31جودة االئتمان لالستثمار في 

 1202 2020 

عمليات  عمليات التأمين 

 المساهمين

عمليات  عمليات التأمين

 المساهمين
     

  أ وما فوق

137,887,976   127,574,077 110,751,889 109,290,252 
 31,655,287 -  1,458,423  - ب

 1,923,708 3,438,078 8,923,078   1,923,078  غير مصنفة لكنها تعتبر مرضية 

  

139,811,054   137,955,578  114,189,967  142,869,247 

 

بشكل عام. التصنيف المعلن هو حسب تصنيفات البنوك  P-1بالنسبة للبنوك ، يتم قبول األطراف ذات التصنيف األدنى من 

. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم األداء من قبل هؤالء األطراف خدمة المستثمرين من وكالة موديزالعالمية من قبل 

 المقابلة.

 

 مخاطر السيولة  28-5

 

للوفاء بااللتزامات وااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة في جمع األموال 

لدى الشركة نظام مناسب إلدارة النقد ، حيخ يتم مراقبة وتحصيل عمليات تحصيل المدفوعات النقدية اليومية بشكل  ,المالية

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على استحقاقات األصول المالية والخصوم المالية واالستثمار في  ,منتظم

 باالضافة الى ذلك, تقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة كما يلي: .األصول المالية ذات االستحقاق قصير األجل

تتم مراقبة االلتزام  .قييم وتحديد ما يشكل مخاطر السيولة للشركةسياسة مخاطر السيولة الخاصة بالشركة والتي تحدد ت -

تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من  ,بالسياسة ويتم اإلبالغ عن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة

 .مالءمتها والتغيرات في بيوة المخاطر

واريخ استحقاق األصول لضمان التمويل الكافي المتاح تم وضع إرشادات لتخصيص األصول وهياكل حدود المحفظة و ت -

 .للوفاء بالتزامات عقود التأمين واالستثمار

توجد خطط تمويل للطوارئ ، والتي تحدد الحد األدنى من نسب األموال لتلبية حاالت الطوارئ وكذلك تحديد األحداث  -

 .التي قد تتطلب مثل هذه الخطط

مين عن الكوارث على إدرال بنود تسمح بالسحب الفوري ل)موال للوفاء بمدفوعات تحتوي عقود فائض خسارة إعادة التأ -

 .المطالبات إذا تجاوزت أحداث المطالبة حجما معينا

 31يلخص الجدول أدناه  تواريخ استحقاقات االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المالية كما في 

التدفقات النقدية التعاقدية لاللتزامات فإن ان الشركة ليس لديها أية التزامات تتضمن عموالت, بما , 2020و  2021ديسمبر 

 .قيمتها الدفترية تقاربالمالية 
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 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة  المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

        موجودات

        : أمينعمليات الت

 67,852,194 - 67,852,194  40,666,697   40,666,697 نقد ومايماثله

 86,516,962 - 86,516,962  -  - ودائع قصيرة األجل

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 

 161,223,340  161,223,340 صافي –مدينة 
 

206,568,729 - 206,568,729 

ذمم أقساط  تأمين ألطراف ذات 

  4,452,622   4,452,622  صافي –عالقة 
 

8,311,277 - 8,311,277 

حصة معيدي التأمين من 

  34,230,197   34,230,197  المطالبات القائمة
 

48,489,107 - 48,489,107 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

  21,446,416   21,446,416  متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 

20,062,991 - 20,062,991 

مصاريف مدفوعة مسبقاً 

  6,512,875  6,512,875  وموجودات أخرى

8,156,104 - 8,156,104 

 االستثمارات
129,880,023  

 

9,931,031  139,811,054  
 

109,187,954 5,002,013 114,189,967 

 
398,412,170 

 

9,931,031  408,343,201 
 

555,145,318 5,002,013 560,147,331 
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 2021  2020 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة   المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  

        موجودات

        :عمليات المساهمين 

 111,655,835 - 111,655,835   74,315,396 -  74,315,396  نقد ومايماثله

 40,053,779 - 40,053,779  - - - ودائع قصيرة األجل

  - ودائع طويلة االجل

40,032,87

7 40,032,877  
 

   

مصاريف مستحقة 

  1,743,442 -  1,743,442  وموجودات أخرى 
 

5,550,000 - 5,550,000 

 االستثمارات 

 

118,862,278 
 

19,093,30

0  

137,955,578 
 

 

114,817,528 28,051,719 142,869,247 

 - ودائع نظامية 

34,421,19

6  34,421,196  
 

- 52,871,196 52,871,196 

ايرادات مستحقة على ودائع 

 7,738,807 - 7,738,807 نظامية
 

7,562,956 - 7,562,956 

 المجموع
202,659,92

3 93,547,373 296,207,296 
 

279,640,098 80,922,915 360,563,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021  2020 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة   المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  

        مطلوبات

        : عمليات التأمين

 ذمم دائنه

117,346,288 - 

 

117,346,28

8 

 

72,108,216 - 72,108,216 

مصاريف مستحقة 

 14,500,495  -  14,500,495  ومطلوبات أخرى
 

32,675,666 - 32,675,666 

 15,379,852 - 15,379,852   14,478,470  -  14,478,470  أرصدة إعادة تأمين دائنه

 104,742,560 - 104,742,560   93,994,985  -  93,994,985  إجمالي المطالبات القائمة

مطالبات متكبدة لم يتم 

 186,847,969 اإلبالغ عنها
 - 

 

186,847,96

9  

 

170,897,914 - 170,897,914 

 11,295,391 - 11,295,391   22,019,563  -  22,019,563  احتياطات اقساط اضافية

 11,211,593 - 11,211,593   17,984,038  -  17,984,038  احتياطات فنية اخرى

 8,666,499 6,560,999 2,105,500   8,155,439  4,925,696  3,229,743  مطلوبات عقود االيجار

مكافات نهاية الخدمة 

 21,319,555  19,609,673  1,709,882 المدفوعة
 

- 20,659,103 20,659,103 

 مجموع المطلوبات
 

472,111,433 24,535,369 496,646,802 
 

420,416,692 27,220,102 447,636,794 

 مجموع فجوة السيولة

 

(73,699,263

) 

   

(14,604,33

8) 

    

(88,303,601) 

 

134,728,626 (22,218,089)  112,510,537 
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 2021  2020 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة   المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  مطلوبات

        عمليات المساهمين:
مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 352,460  -  352,460 أخرى
 

779,764 - 779,764 

ايرادات عموالت مستحقة 

 السعودي البنكالدفع الى 

 7,738,807  -  7,738,807 المركزي

 
7,652,956 - 7,652,956 

 8,432,720 - 8,432,720  8,091,267  -  8,091,267 المجموع

 352,130,293 80,922,915 271,207,378  288,116,029 93,547,373 194,568,656 مجموع فجوة السيولة

 

 مخاطر التشغيل 28-6

 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشوة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات 

والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة إما داخليًا داخل الشركة أو خارجيًا لدى مزودي خدمات الشركة ، ومن 

مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشوة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة االئتمان ،  غيرعوامل خارجية 

ديسمبر  31عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. تعود الخسارة للسنة المنتهية في 

 31مليون الير سعودي في القطاع الطبي خالل السنة المنتهية في  73.9بشكل رئيسي إلى صافي خسارة االكتتاب بمبلغ  2021

(. قامت اإلدارة بصياغة وتنفيذ تدابير ، على النحو الذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة ، والتي تشمل 7)إيضاح  2021ديسمبر 

، وتنويع محفظة التأمين وتحسين  استراتيجيات تسعير أفضل لكل من السياسات الطبية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عمليات إدارة المطالبات ، من بين أمور أخرى. تتوقع اإلدارة أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية 

 .2022للربع األول من عام 

 

ال تفرض هذه القوانين الموافقة على األنشطة ومراقبتها  .تخضع عمليات الشركة للمتطلبات القانونية في المملكة العربية السعودية

فحسب ، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر التخلف عن السداد واإلعسار من جانب 

الشركة إلى حد كبير لهذه  التزمتفي رأي اإلدارة ،  ،شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها

 .28.8و  1باستثناء متطلبات هام  المالءة في اإليضاحات  المتطلبات التنظيمية

 

هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها 

تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على  .عوائد للمستثمرينمع تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق 

 تشمل هذه المسؤولية عناصر الضوابط في المجاالت التالية: .المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة

 

 .متطلبات الفصل المناسب للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات  -

 .متطلبات التسوية و مراقبة المعامالت  -

 .االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية  -

 .توثيق الضوابط واإلجراءات  -

 متطلبات التقييم السنوي للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ، وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة ؛ -

 تشغيلية ؛ والمعايير األخالقية و ال -

 .سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر -

 

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

 .التشغيلية

 

 تطور المطالبات  28-7

 

يعكس التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة, من ضمنها المطالبات المبلغ عنها والمتكبدة غير المبلغ عنها لكل سنة حدوث تم بها 

إن تطور التزامات التأمين تقدم مقياس  .، وكذلك المبالغ المسددة المتراكمة لتاريخهقائمة المركز الماليالمطالبة كما في تاريخ 

 تقدير قيمة المطالبة النهائية. لىلمقدرة الشركة ع

  

تهدف الشركة إلى الحفاظ على االحتياطيات الكافية فيما يتعلق بأعمال التأمين لديها من أجل الحماية مقابل عكس خبرة تطور 

 تي تمتد لعدد من السنوات المالية.يتم تحليل المطالبات عن طريق سنوات الحوادث ال .المطالبات المستقبلية
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 )تتمة(ادارة المخاطر  -28

 

 )تتمة(تطور المطالبات  28-7
 

 جدول إجمالي تطور المطالبات إلعادة التأمين
 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 وما قبلها 2016 :الحادثسنة 

        :1202ديسمبر  31تقدير المطالبات النهائية كما في

 640,483,767 640,483,767 571,906,479 438,596,441 213,002,984 233,617,530 1,162,890,096 الحدثفي نهاية سنة 

 573,566,458 - 573,566,458 614,650,320 212,549,612 218,679,449 1,723,579,592 بعد سنة

 599,164,752 - - 599,164,752 327,502,575 193,979,220 2,060,247,428 بعد سنتين

 327,976,997 - - - 327,976,997 287,261,193 2,043,800,293 سنوات 3بعد 

 291,846,369 - - - - 291,846,369 3,034,031,217 سنوات 4بعد 

 3,052,870,048 - - - - - 3,052,870,048 سنوات 5بعد 

 5,485,908,391  640,483,767 573,566,458  599,164,752  327,976,997  291,846,369 3,052,870,048 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه 
(3,034,459,547) (288,552,145) 

(321,845,63

6) (585,924,649) (535,666,812) (405,673,857) (5,172,122,646) 

 313,785,745 234,809,910 37,899,646 13,240,103 6,131,361 3,294,224 18,410,501 االلتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي
 (32,942,791)       االستبعاد وحلول التعويضات

 22,019,563       احتياطي عجز أقساط التأمين 
 17,984,038       إحتياطيات فنية أخرى 

 320,846,555       المطالبات القائمة واإلحتياطيات  
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 )تتمة(ادارة المخاطر  -28

 
 )تتمة(تطور المطالبات  28-7

 

 جدول إجمالي تطور المطالبات إلعادة التأمين
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 وما قبلها 2015 سنة الحادث:

        :2020ديسمبر  31تقدير المطالبات النهائية كما في

 571,906,481 571,906,481 438,596,441 213,002,984 233,617,530 126,614,153  1,102,856,469 الحدث في نهاية سنة

 614,650,320 - 614,650,320 212,549,612 218,679,449 109,048,762  1,036,275,943 بعد سنة

 327,502,575 - - 327,502,575 193,979,220 101,084,360  1,614,530,830 بعد سنتين

 287,261,193 - - - 287,261,193 93,194,437  1,959,163,068 سنوات 3بعد 

 218,251,440 - - - - 218,251,440  1,950,605,856 سنوات 4بعد 

 2,815,779,777 - - - - -  2,815,779,777 سنوات 5بعد 

 4,835,351,786 571,906,481 614,650,320 327,502,575 287,261,193 218,251,440  2,815,779,777 التقدير الحالي للمطالبات التراكمية

 إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاريخه
(2,807,292,650)  (214,378,392) (282,749,241) 

(318,115,489

) (569,326,090) (344,327,525) (4,536,189,387) 

 299,162,399 227,578,956 45,324,230 9,387,086 4,511,952 3,873,048  8,487,127 االلتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي

 (23,521,925)       االستبعاد وحلول التعويضات

 11,295,391       احتياطي عجز أقساط التأمين 

 11,211,593       إحتياطيات فنية أخرى 

 298,147,458       المطالبات القائمة واإلحتياطيات  
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 )تتمة(ادارة المخاطر  -28

 
 )تتمة(تطور المطالبات  28-7

 

 جدول صافي تطور المطالبات إلعادة التأمين
 

 المجموع 2021 2020 9201 8201 7201 وما قبلها 2016 سنة الحادث:

        1202ديسمبر  31تقدير المطالبات النهائية كما في

 549,949,231 549,949,231 504,828,898 312,428,907 111,629,600 124,678,068 668,003,070 في نهاية سنة الحدث

 509,542,555 - 509,542,555 487,046,104 118,514,302 124,642,361 1,069,777,592 بعد سنة

 468,339,235 - - 468,339,235 235,166,896 115,879,647 1,063,503,093 بعد سنتين

 230,920,345 - - - 230,920,345 209,964,590 1,056,306,725 سنوات 3بعد 

 207,498,381 - - - - 207,498,381 2,019,225,810 سنوات 4بعد 

 2,063,501,267 - - - - - 2,063,501,267 سنوات 5بعد 

  4,029,751,014  549,949,231  509,542,555  468,339,235  230,920,345  207,498,381 2,063,501,267 التقدير الحالي للمطالبات التراكمية

 إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاريخه
(2,050,910,42

3) 

(204,916,06

1) (226,922,740) (460,047,410) (479,866,046) (351,314,223) (3,773,976,903) 

 255,774,111 198,635,008 29,676,509 8,291,825 3,997,605 2,582,320 12,590,844 المركز الماليااللتزامات المعترف بها في قائمة 

 (30,607,770)       االستبعاد وحلول التعويضات

 22,019,563       احتياطي عجز أقساط التأمين 

 17,984,038       إحتياطيات فنية أخرى 

 265,169,942       المطالبات القائمة واإلحتياطيات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
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 )تتمة(ادارة المخاطر  -28

 
 )تتمة(طور المطالبات ت 28-7

 

 جدول صافي تطور المطالبات إلعادة التأمين

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 وما قبلها 2015 سنة الحادث:

        :2020ديسمبر  31تقدير المطالبات النهائية كما في

 504,828,898 504,828,898 312,428,907 111,629,600 124,678,068 67,087,167 617,717,306 في نهاية سنة الحدث

 487,046,104 - 487,046,104 118,514,302 124,642,361 57,685,438 600,915,903 بعد سنة

 235,166,893 - - 235,166,893 115,879,647 56,802,356 1,012,092,154 بعد سنتين

 209,964,590 - - - 209,964,590 54,735,854 1,006,700,737 سنوات 3بعد 

 178,678,700 - - - - 178,678,700 1,001,570,871 سنوات 4بعد 

 1,840,547,110 - - - - - 1,840,547,110 سنوات 5بعد 

 3,456,232,295 504,828,898 487,046,104 235,166,893 209,964,590 178,678,700 1,840,547,110 التقدير الحالي للمطالبات التراكمية

 إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاريخه
(1,835,785,101) (175,520,115) 

(206,028,808

) 

(228,852,554

) (463,713,834) (317,846,547) (3,227,746,959) 

 228,485,336 186,982,351 23,332,270 6,314,339 3,935,782 3,158,585 4,762,009 الماليااللتزامات المعترف بها في قائمة المركز 

 (21,396,960)       االستبعاد وحلول التعويضات

 11,295,391       احتياطي عجز أقساط التأمين 

 11,211,593       إحتياطيات فنية أخرى 

 229,595,360       المطالبات القائمة واإلحتياطيات  
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 مساهمة سعودية ( ) شركة
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 )تتمة(دارة المخاطر إ -28

 

 ادارة مخاطر رأس المال  28-8

 

 .يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة القيمة للمساهمين

 

خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس تدير الشركة متطلبات رأس مالها من 

منتظم, يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة 

وزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو الشركة, من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ ت

 .إصدار األسهم

 

 أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي:

 

 3االمتثال لمتطلبات رأس المال التأميني المنصوص عليها في القانون. رأس المال الحالي المدفوع للشركة يتوافق مع المادة • 

 من القانون ؛

نشأة مستمرة حتى تتمكن من االستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومزايا ألصحاب لحماية قدرة الشركة على االستمرار كم• 

 المصلحة اآلخرين ؛ و

 توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر.• 

 

 

 :الطرق الثالث التاليةمن الالئحة ، يجب أن تحتفظ الشركة بهام  مالءة يعادل أعلى من  66وفقًا للمادة 

  الحد األدني لمتطلبات رأس المال 

 للمطالباتهام  المالءة المالية هام  المالءة ألقساط التأمين 

، كان مستوى هام  المالءة المالية للشركة أقل من الحد األدنى لهام  المالءة المطلوب بموجب  2021ديسمبر  31اعتباًرا من 

 مراقبة شركات التأمين التعاوني ، وتتخذ الشركة تدابير لتعويض النقص.اللوائح التنفيذية لقانون 

 

 .1انظر أيًضا المالحظة 

 

 



 شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية ( ) شركة
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
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 معلومات إضافية -29

 التدفقات النقدية بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين على النحو التالي: وقائمةالدخل  وقائمةالمركز المالي  قائمة، يتم اإلفصاح عن  للبنك المركزي السعوديوفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية 

 قائمة المركز المالي

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31  1202ديسمبر  31 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        الموجودات 

 179,508,029  111,655,835  67,852,194   114,982,093 74,315,396  40,666,697  ومايماثلهنقد 

 126,570,741   40,053,779  86,516,962   - - - ودائع قصيرة األجل

 206,568,729  - 206,568,729  161,223,340  - 161,223,340  بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

 8,311,277  - 8,311,277   4,452,622  - 4,452,622  بالصافي –جهات ذات عالقة -تأمين مدينة أقساط 

 36,474,798  - 36,474,798   44,001,521  - 44,001,521  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 48,489,107  - 48,489,107   34,230,197  - 34,230,197  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 20,062,991  - 20,062,991   21,446,416  - 21,446,416  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 29,474,599  - 29,474,599   17,232,872  - 17,232,872  تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 257,059,214   142,869,247 114,189,967   277,766,632  137,955,578 139,811,054 استثمارات 

 30,821,365 4,466,093  26,355,272    45,713,164  3,744,992  41,968,172  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

 - - -  40,032,877  40,032,877  - ودائع طويلة األجل 

 10,770,393  - 10,770,393   8,854,908  - 8,854,908  ممتلكات ومعدات

 9,278,773  - 9,278,773   7,584,087  - 7,584,087  موجودات حق االستخدام

  48,195,745 - 48,195,745  43,378,547 - 43,378,547 موجودات غير ملموسة 

 67,697,750 67,697,750 -  67,697,750 67,697,750 - شهرة

 52,871,196   52,871,196  -  34,421,196 34,421,196 - وديعة نظامية 

 7,562,956 7,562,956 -  7,738,807 7,738,807 - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 

 130,215,034 - 130,215,034  207,825,300 - 207,825,300 مستحق من المساهمين

 1,269,932,697 427,176,856 842,755,841  1,138,582,329 365,906,596 772,675,733 مجموع الموجودات

 (130,215,034) - (130,215,034)  (207,825,300) - (207,825,300) ناقصاً: إلغاء العمليات البينية

 1,139,717,663 427,176,856 712,540,807  930,757,029 365,906,596 564,850,433 مجموع الموجودات

 )تتمة(
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 مساهمة سعودية ( ) شركة
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 )تتمة( معلومات إضافية -29
 

 )تتمة( قائمة المركز المالي
 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31  1202ديسمبر  31 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المجموع المساهمين
 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين

        المطلوبات

 72,108,216  - 72,108,216   117,346,288 - 117,346,288 ذمم دائنة

 27,905,430  779,764  27,125,666  14,500,495  352,460  14,148,035 مستحقات ومطلوبات أخرى

 15,379,852  - 15,379,852   14,478,470  - 14,478,470 أرصدة إعادة تأمين دائنة

 375,588,801  - 375,588,801   255,996,173  - 255,996,173 مكتسبةأقساط تأمين غير 

 8,825,885  - 8,825,885   10,342,959  - 10,342,959 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة

 104,742,560  - 104,742,560   93,994,985  - 93,994,985 مطالبات قائمة

 170,897,914  - 170,897,914   186,847,969  - 186,847,969 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 11,295,391  - 11,295,391   22,019,563  - 22,019,563 احتياطات أقساط تأمين اضافية

 11,211,593  - 11,211,593   17,984,038  - 17,984,038 احتياطيات فنية أخرى

 7,500,772  - 7,500,772   6,732,810  - 6,732,810 مطلوبات عقود اإليجار

 20,659,103  - 20,659,103   16,927,680 - 16,927,680 التزامات منافع الموظفين 

 19,958,958  19,958,958  -  20,072,948 20,072,948 - الزكاة وضريبة الدخل

 13,748,722  - 13,748,722   13,748,722 - 13,748,722 فائض توزيع دائن

 7,562,956   7,562,956  -  7,738,807 7,738,807 - إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى )ساما( 

 130,215,034 130,215,034 -  207,825,300 207,825,300 - مستحق إلى عمليات التامين 

 997,601,187 158,516,712 839,084,475  1,006,557,207 235,989,515  770,567,692 مجموع المطلوبات 

 (130,215,034) (130,215,034) -  (207,825,300) (207,825,300) - ناقصاً: إلغاء العمليات البينية

 867,386,153 28,301,678 839,084,475  798,731,907 28,164,215 770,567,692 مجموع المطلوبات 

 )تتمة(
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 )تتمة( معلومات إضافية -29
 

 )تتمة( قائمة المركز المالي
 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31  1202ديسمبر  31 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

      حقوق الملكية:

 229,474,640 229,474,640 -  229,474,640 229,474,640 - رأس المال

 89,488,445 89,488,445 -  - - - عالوة إصدار

 4,885,691 4,885,691 -  4,885,691 4,885,691 - احتياطي نظامي

 )59,541,995( )59,541,995( -  )111,242,809( )111,242,809( - )خسائر متراكمة( أرباح مبقاة

 )2,203,061( - )2,203,061(  )168,351( - )168,351( مكلفات نهاية الخدمةاحتياطي إعادة قياس 

 10,227,790 4,353,363 5,874,427  9,075,951 6,799,559 2,276,392 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 272,331,510 268,660,144 3,671,366  132,025,122 129,917,081 2,108,041 مجموع حقوق المساهمين

 1,139,717,663 296,961,822 842,755,841  930,757,029 158,081,296 772,675,733 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 (ةمعلومات إضافية )تتم -29

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  قائمة الدخل

 1202  2020  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع

        االيرادات

 557,123,448 - 557,123,448  572,523,050 - 572,523,050 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        أقساط إعادة تامين المسندة :

 (74,022,314) - (74,022,314)  (95,031,930)  - (95,031,930) أجنبية  -
 (11,768,967) - (11,768,967)  (12,326,543)  - (12,326,543)  محلية   -

        فائض خسارة أقساط التأمين:

 (18,324,130) - (18,324,130)  (20,873,767)   (20,873,767)  أجنبية  -
 (541,159) - (541,159)  (1,577,658)   (1,577,658)  محلية   -

 452,466,878 - 452,466,878  442,713,152  442,713,152 بةتصافي أقساط التأمين المكت

        

 (10,100,450) - (10,100,450)   119,592,628  -  119,592,628  التغيرات باالقساط غير المكتسبة
 (7,482,291) - (7,482,291)   7,526,723  -  7,526,723  المكتسبةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 

 434,884,137 - 434,884,137   569,832,503  -  569,832,503  صافي أقساط التأمين المكتسبة

        

 24,321,796 - 24,321,796   24,156,018  -  24,156,018  عموالت اعادة تأمين
 223,292 - 223,292   408,443  -  408,443  ايرادات رسوم من التأمين

 459,429,225 - 459,429,225   594,396,964  -  594,396,964  مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:

 (400,562,089) - (400,562,089)  (623,680,031) - (623,680,031) إجمالي المطالبات المدفوعة
 60,988,058 - 60,988,058  89,703,315 - 89,703,315 التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعةحصة معيدي 

 (5,894,252) - (5,894,252)  (12,253,228) - (12,253,228) المصاريف المتكبدة المتعلقه بالمطالبات

 (345,468,283) - (345,468,283)  (546,229,944) - (546,229,944) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

        

 7,135,094 - 7,135,094   10,747,575  -  10,747,575  التغيرات في المطالبات القائمة
 5,785,459 - 5,785,459  (14,258,910)  - (14,258,910)  التغيرات في حصة معيد التامين من المطالبات القائمة

 (32,845,218) - (32,845,218)  (15,950,055)  - (15,950,055)  يتم االبالغ عنهامطالبات متكبدة لم التغيرات في 
 (4,754,324) - (4,754,324)   1,383,425  -  1,383,425  مطالبات متكبدة ولم يتم االبالغ عنها التغيرات في حصة معيد التامين من

 صافي المطالبات والمنافع المتكبدة األخرى
 

(564,307,909) -  (564,307,909)  (370,147,272) - (370,147,272) 
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 معلومات إضافية )تتمة( -29

 )تتمة( ديسمبر 31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

 

 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

        

 (41,894,747) - (41,894,747)  (52,413,225)  - (52,413,225)  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 8,445,579 - 8,445,579  (10,724,172)  - (10,724,172)  التغيرات في احتياطات أقساط تأمين اضافيةة

 (4,014,927) - (4,014,927)  (6,772,445)  - (6,772,445)  التغيرات في احتياطات فنية اخرى

 (2,795,926) - (2,795,926)  (7,930,297)  - (7,930,297)  اخرىمصاريف اكتتاب 

        

 (410,407,293) - (410,407,293)  (642,148,048) - (642,148,048) صافي –مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

 49,021,932 - 49,021,932  (47,751,084) - (47,751,084) صافي الدخل من اإلكتتاب

        

        )مصاريف( / إيرادات التشغيل األخرى:

 (8,952,215) - (8,952,215)  (2,627,528)  - (2,627,528)  مخصص الديون مشكوك في تحصيلها

 (101,653,336) (4,407,139) (97,246,197)  (113,589,001)  (3,287,141) (110,301,860)  مصاريف ادارية وعمومية

 12,273,029 4,622,832 7,650,197  17,755,241 11,236,759 6,518,482  وعموالتإيرادات استثمار 

 (675,141) - (675,141)  (624,886)  - (624,886)  تكاليف تمويلية 

 10,621,610 - 10,621,610  7,647,999 - 7,647,999 ايرادات اخرى

        

 (88,386,053) 215,693 (88,601,746)  (91,438,175)   7,949,618  (99,387,793)  التشغيل االخرى ( ربح عملياتمصاريف)مجموع 

        

 (39,364,121) 215,693 (39,579,814)  (139,189,259)   7,949,618  (147,138,877) صافي الدخل / )الخسارة( عن السنة قبل تخصيص الفائض, الزكاة وضريبة الدخل

 (6,212,972) (6,212,972) -  (2,000,000) (2,000,000) - مصاريف الزكاة

 - - -  - - - مصاريف ضريبة الخل

 (45,577,093) (5,997,279) (39,579,814)  (141,189,259) 5,949,618 (147,138,877) صافي الربح )الخسارة( العائد للمساهمين

 (39,579,814) (39,579,814) -  (141,189,259) (147,138,877) - العجز المحول الى عمليات المساهمين

 (45,577,093) (45,577,093)  -   (141,189,259) (141,189,259)  مجموع الخسارة للسنة بعد تخصيص العجز

  15,566,121    22,947,464  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

        بالريال السعودي لكل سهم(:خسارة السهم )

  (2.93)    (6.15)  السهم االساسية خسارة

  (2.93)    (6.15)  خسارة السهم المخفض
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 ديسمبر 31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 
 1202  2020 

 المجموع المساهمين عمليات عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        

 )45,577,093( )45,577,093( -  (141,189,259) (141,189,259)  مجموع الخسارة  للسنة العائد إلى عمليات المساهمين

        )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر:

        البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى  قائمة الدخل في السنوات الالحقة

 902,399  902,399  2,034,710 - 2,034,710 إعادة قياس )خسارة( إلتزامات منافع الموظفين 

        البنود التي سيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة

 (1,304,345) (39,457) (1,264,888)  (140,129) (140,129) - المكاسب المحققة المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل

 4,844,771 48,148 4,796,623  (1,011,710)  2,586,325  (3,598,035) تغيرات القيمة العادلة غير المحققة لالستثمارات المتاحة للبيع ، بالصافي

 4,442,825 8,691 4,434,134  882,871 2,446,196 (1,563,325) مجموع الدخل الشامل اآلخر

 (41,134,268)  (45,568,402)  4,434,134  (140,306,388) (138,743,063) (1,563,325) مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة
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 (ةمعلومات إضافية )تتم -29
 

 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 1202  2020 

 
 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع
 

 عمليات

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (39,364,121) (39,364,121) -  (139,189,259) (139,189,259) - الدخلالزكاة وضريبة ،الفائضصافي خسارة السنة قبل 

        تعديالت على البنود غير النقدية :

 1,392,991 - 1,392,991   2,903,594  -  2,903,594  الممتلكات والمعداتاستهالك 

 1,908,012 - 1,908,012   8,587,426  -  8,587,426  اطفاء الموجودات غير الملموسة

 1,116,214 - 1,116,214   1,839,203  -  1,839,203  استهالك حق استخدام األصول

 675,141 - 675,141  624,886   - 624,886  تكاليف التمويل 

 (11,061,522) (4,676,213) (6,385,309)  (17,615,112) (11,096,630)  (6,518,482)  ايراد استثمار وعمولة

 8,952,215 - 8,952,215  2,627,528  - 2,627,528  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 2,012,810 - 2,012,810  2,882,796  - 2,882,796  مخصص التزامات منافع الموظفين

 772 - 772  (112,288)  - (112,288)  مكاسب من عدم االعتراف بالتزامات االيجار

 (1,211,507) 53,381 (1,264,888)  (140,129) (140,129) - بالصافي -الخسارة من بيع الممتلكات و المعدات 

        

        التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 12,741,313 - 12,741,313   42,717,861  -  42,717,861  اقساط وأرصدة اعادة التأمين مدينة

 1,506,068 - 1,506,068   3,858,655  -  3,858,655  اطراف ذات عالقة -أقساط تأمين مدينة 

 7,482,291 - 7,482,291  (7,526,723)  - (7,526,723)  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 (5,785,459) - (5,785,459)   14,258,910  -  14,258,910  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت القائمة

 4,754,324 - 4,754,324  (1,383,425)  - (1,383,425)  حصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (2,388,883) - (2,388,883)   12,241,727  -  12,241,727  اقتناء وثائق تأمين مؤجلةتكاليف 

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 

(19,954,880)  6,292,846   (13,662,034) 
 

3,770,269   737,147 4,507,416  

 6,341,847 - 6,341,847  45,238,072  - 45,238,072  ذمم دائنة

 ومطلوبات اخرىمستحقات 
 

(12,977,631)  (427,304)  (13,404,935) 
 

(5,452,003) 104,938  (5,347,065) 

 )تتمة(
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 (ةمعلومات إضافية )تتم -29

 )تتمة( ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 1202  2020 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات  المجموع

        :)تتمة( التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 7,521,114 - 7,521,114  (901,382)  - (901,382)  ارصدة معيدي تأمين دائنة
 10,100,450 - 10,100,450  (119,592,628) - (119,592,628)  اقساط تأمين غير مكتسبة

 (1,938,258) - (1,938,258)   1,517,074  -  1,517,074  عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 (7,135,094) - (7,135,094)  (10,747,575)  - (10,747,575)  مطالبات قائمة

 32,845,218 - 32,845,218   15,950,055  -  15,950,055  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 (8,445,579) - (8,445,579)   10,724,172  -  10,724,172  احتياطات اقساط اضافية

 4,014,927 - 4,014,927   6,772,445  -  6,772,445  احتياطات فنية اخرى
 (3,053,109) - (3,053,109)  (4,928,836) - (4,928,836) مكافات نهاية الخدمة المدفوعة

 (4,645,002) (4,645,002) -  (1,886,010) (1,886,010) - الزكاة المدفوعة
 - - -     فائض توزيعات مدفوعة

 17,497,524  (47,789,870) 65,287,394  (158,345,932) (146,446,486) (11,899,446) صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (217,489,709) (8,456,250) (209,033,459)  - - - ايداعات في ودائع قصيرة األجل
 225,309,094    9,844,520  215,464,574     126,570,741   40,053,779   86,516,962  متحصالت ودائع قصيرة األجل

     (40,032,877)  (40,032,877)   متحصالت الودائع طويلة األجل 

 20,159,854 - 20,159,854  - - - الودائع طويلة األجل ايداع
  147,359,189   109,589,862   37,769,327   - - - نقد وما في حكمه من خالل عملية االندمال 

 (90,728,131)  (15,436,583)  (75,291,548)   (29,288,091)  (10,000,000)  (19,288,091)  شراء االستثمارات المتاحة للبيع
 (5,000,000) - (5,000,000)  (9,931,031)    - (9,931,031)  شراء االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق

  12,638,483   7,312,500   5,325,983   10,000,000 10,000,000 - عوائد من بيع استثمارات متاحة للبيع
  11,291,665   7,750,000   3,541,665   7,499,994 7,499,994 - االستحقاقعوائد من بيع استثمارات المحتفظ بها حتى 

 6,426,825  4,916,461  1,510,364   16,385,347 11,074,885   5,310,462  ايرادات من استثماروعمولة مستلمة
 (2,276,995)  -  (2,276,995)   (988,109)  (988,109) شراء ممتلكات و معدات

 (3,870,327)  -  (3,870,327)   (3,770,228) - (3,770,228) األصول غير الملموسة إضافات على
 (6,371,196)   (6,371,196) -   18,450,000 18,450,000 - متحصالت الوديعة النظامية

 97,448,752 109,149,314  (11,700,562)    94,895,746 37,045781 57,849,965 صافي النقد الناتج )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

 )تتمة(       
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 معلومات إضافية )تتمة( -29
 

 ديسمبر )تتمة( 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 1202  2020 

 المجموع المساهمينعمليات  عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (2,244,614)  -  (2,244,614)   (1,023,355) - (1,023,355) العناصر الرئيسية لمدفوعات االيجار

 (56,386) - (56,386)  (52,395) - (52,395) تكلفة التمويل المدفوعة

 - 47,828,016 (47,828,016)  - 72,060,266 (72,060,266) المستحق من / إلى عمليات المساهمين

 (2,301,000) 47,828,016 (50,129,016)    (1,075,750) 72,060,266 (73,136,016) صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

 112,645,276   109,187,460   3,457,816   (64,525,936) (37,340,439) (27,185,497) صافي التغير في نقد وما في حكمه 

 66,862,753 2,468,375  64,394,378  179,508,029 111,655,835 67,852,194 نقد وما في حكمه كما في بداية السنة

 179,508,029  111,655,835   67,852,194   114,982,093 74,315,396 40,666,697 نقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

        األنشطة اإلستثمارية غير النقدية

 3,579,883 48,818 3,531,735    (1,151,839)  2,446,196  (3,598,035)  صافي التغيرات في القيمة العادلة الحتياطي االستثمارات المتاحة للبيع

 (902,399) - (902,399)  (2,034,710) - (2,034,710) إعادة قياس )خسارة( إلتزامات منافع الموظفين 

        

 (4اندمال األعمال )إيضاح 

 (17)ايضاح  والتزامات عقود اإليجار موجودات حق االستخدام
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 مستحقات و مطلوبات أخرى -30

 
 1202  2020 

    

 12,470,668  3,294,659 مصاريف مستحقة الدفع
 7,222,979  8,057,515 ضرائب استقطاع دائنة
 7,014,715  2,856,180 أتعاب اشراف مستحقة
 1,197,068  292,141 منافع موظفين مستحقة

 14,500,495  27,905,430 

 

 الوديعة النظامية -31

 

يتعين على الشركة االحتفاظ ,  )ساما( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن  58وفقا" لمتطلبات المادة 

رأس المال المدفوع. تم ايداع هذه الوديعة النظامية لدى أحد البنوك في المملكة و يمكن سحبه فقط بعد % من 10بوديعة قانونية ال تقل عن 

 .)ساما( موافقة 

 

العمولة المتوجبة من الوديعة النظامية  , قامت الشركة باالفصاح عن2016مارس  1بموجب التعميم الصادر بتاريخ  )ساما( وفقا لتعليمات 

 في جانب الموجودات و المطلوبات في القوائم المالية. 2021ديسمبر  31كما في 

 

 األحداث الالحقة -32

 
من خالل إصدار حقوق أولوية )انظر إيضاح  مال الشركةزيادة رأس لموافقة هيوة السوق المالية على  الشركة  حصلتبعد تاريخ التقرير، 

وقبل تاريخ توقيع تقرير مدقق الحسابات المستقلين، والتي قد يكون لها تأثير كبير  2021ديسمبر  31أي أحداث أخرى بعد  تحدث(. لم 1

 .2021ديسمبر  31المالية كما في  القوائمعلى 

 

 التعهدات و االلتزامات المحتملة -33

 

مليون لاير سعودي تتعلق بتنفيذ برنامج جديد لديها أي التزامات  1.8، لدى الشركة ارتباطات رأسمالية تبلغ  2021ديسمبر  31كما في   (1

 : ال شيء(.2020رأسمالية )

 
 لمعرفة االحتماالت المتعلقة بربط الزكاة وضريبة الدخل. 21انظر إيضاح  (2

 
اوى قضائية في سياق األعمال االعتيادية. و حيخ أنه ال يمكن التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية تعمل الشركة في قطاع التأمين و تتعرض لدع (3

لجميع الدعاوي القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل عملي. ان االدارة ال تعتقد أن مثل هذه الدعاوي )بما في ذلك الدعاوي 

 ج الشركة أو مركزها المالي.القضائية( سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائ
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 .م2022مارس  20هـ الموافق 1443 شعبان 17هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في إصدار  تمت الموافقة على

 

 

 

 


