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 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المنشأة واألنشطة الرئيسية .1

 

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  –شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )الشركة( 
م(. إن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للشركة كما 2007أبريل  26هـ )الموافق 1428ربيع اآلخر  8بتاريخ  1010231925التجاري رقم 

 يلي:
 

 ميدغلف للتأمين
 برج فوتورو

 طريق الملك سعود
 2302ص.ب. 
 ، المملكة العربية السعودية11451الرياض 

 

التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. ويشمل نشاطها تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة 
هـ 1428ربيع األول  28الرئيسي التأمين الطبي والتأمين على المركبات والتأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( في 

 .م(2007إبريل  16)الموافق 
 
 أسس اإلعداد .2

 

 العرضأسس 
ت زميلة والتي تسجل أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة واالستثمار في شركا

 بطريقة حقوق الملكية.
 

 بيان االلتزام
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي  )"المعايير"( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا

 الشركات في المملكة العربية السعودية. نظامو للمراجعين والمحاسبيناألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
 

 القوائم، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض في المملكة العربية السعوديةكما تقتضي أنظمة التأمين 
ً لذلك )راجع االيضاح رقم  ً بكافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل 34المالية وفقا (. تحتفظ الشركة فعليا

يتم تحديد أساس توزيع اإليرادات والمصاريف  ذين النشاطين في الحسابات ذات العالقة.االيرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من ه
 األخرى من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض
باللاير السعودي وتقرب إلى أقرب ألف )آالف إن العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض للشركة هي اللاير السعودي. يتم عرض القوائم المالية 

 الرياالت السعودية( ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 توزيع الفائض .3
 

٪ المتبقية لمساهمي الشركة وفقاً لنظام 90٪ من صافي فائض عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين وتخصيص 10يجب على الشركة توزيع 
 .. في حالة الخسارة، فإن الخسارة يتحملها المساهمين)ساما( البنك المركزي السعودي التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن
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 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  .4
 

نوية للسنة المنتهية تتفق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الس
 :ييل ما م، باستثناء2021ديسمبر  31في 

 

 المعايير الجديدة، التعديالت على المعايير والتفسيرات

 م.2021يناير  1 من إعتباراً  المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير السنوياعتمدت الشركة 
 

 -تصحيح قياس سعر الفائدة  بشأن 16المحاسبة رقم  ومعيار 4عيار المحاسبة الدولي رقم مو 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المرحلة الثانية.

آخر بديل. توفر تعديالت المرحلة الثانية  بمعياربما في ذلك استبدال معيار  اإلصالحات،عديالت المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ تعالج ت
عالقات على  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  39إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي 

 . لم تحدد الشركة أي تأثير مادي نتيجة لهذا التعديل.معدل الفائدة المطبق بين البنوكالتحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح 

 

 معايير وتعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد
 

 عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار  اإلثباتم، ويحدد المعيار مبادئ 2017مايو  18تم نشر هذا المعيار في 
 ( "عقود التأمين".4الدولي للتقرير المالي )

 

ار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثم
 المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: 

 (  المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،1
 ( عناصر االستثمار المميزة، و 2
 بالتأمين.دمات ال تتعلق وخ سلع لتقديم تعهد( أي 3
 

 (.15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9 رقم يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 القياس
السياسات المحاسبية ألغراض االستمرار في استخدام لشركات التأمين ( ، والذي يسمح 4من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )عكس على 

 ( نماذج القياس المختلفة التالية:17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2015القياس القائمة قبل يناير 
 

 يعتمد نموذج القياس العام على "العوامل األساسية" التالية:
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: (أ

  المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،التقديرات المرجحة 

 الخصم( و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  نقدل الذي يعكس القيمة الزمنية للالتعدي( 

  .وتعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

 :ةهامش الخدمة التعاقدي (ب
الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن  ةيمثل هامش الخدمة التعاقدي

ضمن أن يكون هامش الخدمات التعاقدي بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد 
 كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:قائمة الدخل. في نهاية 

 د التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدي لمجموعة عقو
 التأمين في ذلك التاريخ؛ و

 بات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.التزام المطال   

 العقود المتبقية في المحفظة . 
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( .4

 معايير وتعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة(
 عقود التأمين )تتمة( -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
ألن هامش الخدمة يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا وذلك مقابل التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات التعاقدية المستقبلية. نظًرا 

امش الخدمة التعاقدية المتبقية يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ذات القيمة األكبر من قيمة هسالبة التعاقدية ال يمكن أن يكون بقيمة 
األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في  اإلثباتبمعدالت مثبتة عند  ةفي قائمة الدخل. كما تتراكم الفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدي

في الربح أو الخسارة بناًء على وحدات  ةمة التعاقديالبداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إثبات هامش الخد
 التغطية، مما يعكس كمية الفوائد المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

 

كة المباشرة"(. يتم إجراء يعد نموذج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزاميًا لقياس العقود بمزايا المشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "عقود المشار
القياس العام، يتم  هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. لهذه العقود، باإلضافة إلى نموذج

 تعديل هامش الخدمة التعاقدي أيًضا من أجل:

  للعناصر األساسية،حصة الشركة من التغيرات في القيمة العادلة 

 .تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية 

 .تتوقع المنشأة بنسبة كبيرة من أن تتغير المبالغ التي سيتم دفعها لحامل الوثيقة مع التغير في القيمة العادلة للعناصر األساسية 
 

عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهريًا  االلتزاماتلقياس  أقساط التأمينالنموذج المبسط لتخصيص باإلضافة إلى ذلك، يُسمح ب
ط عن نموذج القياس العام لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هو سنة واحدة أو أقل. مع تطبيق النموذج المبس

األولي مخصوًما منها التدفقات النقدية لتكاليف  اإلثباتالمستلمة عند  أقساط التأمين، فإن االلتزام بالتغطية المتبقية يتوافق مع نأقساط التأميلتخصيص 
قات عن المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة ضبط التدف االلتزاماتوثائق التأمين. يظل نموذج القياس العام ساريًا في قياس  اكتتاب

واحدة أو أقل من  النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه التدفقات النقدية / استالمها في سنة
 تاريخ تكبد المطالبات.

 

 السريانتاريخ 
من  اقتراحاتوتلقى  م2019خالل يونيو  17للتقرير المالي رقم لمعيار الدولي تعديالت التعرض لأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة 

ي تعديالت مختلف األطراف المعنية. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليًا بإعادة النظر في المسائل التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة أل
المعتادة لوضع المعايير. إن  نظاميةحاسبة الدولية إجراءاته المعايير الم، سوف يتبع مجلس  17مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المعيار الدولي للتقرير المالي  واإلعفاء المؤقت من 9وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17تاريخ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ً  هو 4رقم  "اإليرادات من العقود مع العمالء"  15لتقرير المالي رقم لالمبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي . يُسمح بالتطبيق م2023يناير  1 حاليا
 األدوات المالية". تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه.“ 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

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

 فإن الشركة ملزمة باختيار إما نموذج معدل بأثر رجعي أو نموذج القيمة العادلة.
 

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

 

 التأثير
والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما  17الشركة حاليًا في مرحلة تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد مرحلة وتقي 17في ذلك أي تطوير للنظم مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 التصميم وسير العمل الذي تم إحرازه من قبل الشركة حتى اآلن:
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( .5

 )تتمة( بعد معايير وتعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ
 عقود التأمين )تتمة( -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 )تتمة( التأثير
 

 ملخص التأثير  لمرحلة التصميم  ت الرئيسيةمجاالال

والذي يتضمن  17لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ا لتطبيق الشركة برنامج حوكمة شاملوضعت  إطار الحوكمة والرقابة
 ذ.إنشاء لجنة إشرافية لمتابعة ورصد التقدم المحرز في التنفي

الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات  تنفيذتحرز الشركة تقدماً في  مجال العمليات
لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت  فنيةتصاميم بتنفيذ للبيانات. كما تقوم الشركة شاملة وقاموس 

 على تنفيذ متطلبات العمل.وتعمل حاليًا الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات العمل 

سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات  وضع أكملت الشركة المجال الفني والمالي 
 الخاصة قراراتال. يتم اتخاذ 17السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. حاليًا، تمت الموافقة على غالبية العالقةبعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب  بالسياسات
التابعة  17لتقرير المالي رقم للمشروع المعيار الدولي  اإلشرافيةالسياسات من قبل اللجنة  داتمستن

 للشركة.

نظًرا ألنه  الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين خطة التأكيد للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ. طورت خطة التأكيد
 األقساط، فمن المتوقع أن يكون التأثير معتدالً.سيتم قياس غالبية عقود الشركة وفقًا لمنهج تخصيص 

 

أكملت الشركة أول و 17بدأت الشركة في عملية التنفيذ وأنشأت لجنة إشرافية ومجموعة عمل خاصة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
. لقد خططت الشركة للتشغيل التجريبي الثاني الذي كان الموعد النهائي لتبسبط الدورة التجريبة االولىدورة تجريبية لها بناًء على افتراضات معينة 

 يجب على اإلدارة تقييم النتائج واتخاذ اإلجراءات وفقًا لذلك. الثانية،. بناًء على التجربة التجريبية 2022مايو  31له هو 
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 :باألدوات المالية يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2014يوليو  24في  نُشر هذا المعيار 
 :التصنيف والقياس (أ

خالل الدخل الشامل  منهًجا واحًدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من 9 رقم يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي
 اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:

 باألصل ضمن نموذج عمل الغرض منه هو االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و يحتفظ 

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

 

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

  عاقدية وللبيع وتمن أجل تحصيل تدفقات نقدية  باألصلاالحتفاظ  الغرض منه هويحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل 

 والفوائد المستحقة عليه حصراً  المبلغ صلمدفوعات أل الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي. 
 

المبدئي، يمكن  اإلثبات. باإلضافة إلى ذلك، عند الربح أو الخسارةمن هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل  التي ال تفي بأي الموجوداتيتم قياس 
الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيض الفروقات للمنشأة استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل 

 هري.المحاسبية بشكل جو
 

يرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغ
األرباح في  الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات

 الربح أو الخسارة.
 

عادلة لاللتزام إضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة ال
إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتمان  المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال

 الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى حالة من عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( .4

 معايير وتعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة( 
 

 :انخفاض القيمة  (ب
كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة ية المتوقعة ، اإلئتمانالخسائر  9يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 إثبات، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل 9كخسائر إئتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39الدولي رقم 
 اإلئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر اإلئتمانمتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر ال اإلئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر اإلئتمانخسائر 

 األولي. اإلثباتمنذ  اإلئتمانالمتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر 
 

 محاسبة التحوط: (ج
متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط والتي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تحدد  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لقيمة ت االمتطلبات نهًجا أكثر اعتماًدا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطا
لشركة في تطبيق العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه ، قد تستمر ا

ر المحاسبة الدولية يعالج مجلس معايي لكون. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير 39متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.

وفحص تأثيره المحتمل على القوائم المالية للشركة. كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير  9يجري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي  – 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م. ومع ذلك ، إال أن التعديالت على 2018يناير  1هو  9المالي رقم  

م ، تسمح للمنشآت 2016سبتمبر  12عقود التأمين ، المنشورة في  - 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9للتقرير المالي رقم 
للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4يار الدولي للتقرير المالي رقم التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المع

( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت 17قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد ) 9
 خيارين بديلين وهما:

 حتى 9 رقم عفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليتطبيق إ (1
 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو (أ
م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء المؤقت 2022يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

 1إلى  4 رقم في المعيار الدولي للتقرير المالي 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم و 17 رقم للتقرير الماليلتاريخ سريان المعيار الدولي 
م. هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط 2023يناير 

 سابقا؛ أو: 9رقم ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي أنشطتها بشكل دائم بالتأمين 
 

، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المحددة، يتم إستبعاد آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تطبيق  (2
عقود التأمين( من قائمة الدخل. خالل الفترة  - 17رير المالي رقم التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد )المعيار الدولي للتق

 ، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.األولية
 

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

 حتى تاريخ تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة. يتم إدراج اإليضاحات 9وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.

 

مليون لاير سعودي 2,329,676لدى الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بقيمة  م،2021ديسمبر  31كما في 
المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه  الموجوداتمليون لاير سعودي على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون  1,036,320و

 1,482: م2020مليون لاير سعودي ) 1,667قصيرة األجل والذمم المدينة وأقساط إعادة التأمين والذمم المدينة األخرى بمبلغ  الثابتة والودائع
مليون لاير  590: م2020مليون لاير سعودي ) 622المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ  الموجوداتن لاير سعودي(. تتكون مليو

المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما  الموجوداتسعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلهذه 
كانت أوراق علق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا يت

لمخاطر  التعرض تم توضيح. 9الدين تستوفي اختباراألصل والفوائد المستحقة عليه حصراً كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية 
ئتمانية إالمالية للشركة لديها مخاطر  الموجودات. 33 رقم المالية في اإليضاح الموجوداتلهذه  اإلئتمانئتمان وجودة وتركيز مخاطر اإل اإلئتمان

. يستند 9 رقم . يستند ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى عال من المعيار الدولي للتقرير الماليم2020و م2021ديسمبر  31في كما منخفضة 
معقولة وداعمة  هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو معلومات إضافية

 رقم المعيار الدولي للتقرير المالييتم توفيرها للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في 
ة لم تقم بعد : ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيًرا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق المعيار الجديد ألن الشرك9

 بإجراء مراجعة مفصلة.
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( .4

 معايير وتعديالت صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة( 
 تمديد الوسيلة العملية 19-كوفيد جائحةبـ ةالمتعلقامتيازات اإليجار  -"عقود اإليجار"  ،16على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تتعديال

 
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،2020تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين. في مايو  ،(COVID-19)فيروس كورونا  لجائحةنتيجة 

(IASB تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير )يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار  16رقم  المالية
( تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ IASBنشر مجلس معايير المحاسبة الدولية ) ،2021مارس  31يعد تعدياًل لعقد اإليجار. في  COVID-19المتعلق بـ 

. ويمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا 2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30الوسيلة العملية من 
سينتج عن ذلك محاسبة االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات(  الحاالت،في كثير من  ..سيفعلون بها إذا لم تكن تعديالت اإليجار
 أدت إلى الدفع المخفض. التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي

 
 تاريخ السريان

 ."2021أبريل  1"الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 األثرتقييم 
 .جوهريلم يتم تحديد أي تأثير 

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

 .16و 41و 9و 1المالية 
ِّث مرجعًا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية دمج األعمال" ،3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  لإلطار  3" تُحد 

 .األعمال جالندماالمفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية 
 

واآلالت والمعدات  "الممتلكات والمنشآت والمعدات" تمنع الشركة من الخصم من تكلفة الممتلكات ،16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات  ذلك،المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود. بدالً من 

 هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
 

زامات الطارئة واألصول المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند "المخصصات وااللت ،37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.

 
"التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير  ،1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

"الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار  ،41ومعيار المحاسبة الدولي  "،"األدوات المالية ،9والمعيار الدولي للتقارير المالية  "،المالية
 "عقود اإليجار". ،16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 تاريخ السريان

 ."2022 يناير 1"الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 األثرتقييم 
 .جوهريلم يتم تحديد أي تأثير 
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 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  .5

 الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية 
 

 عقود التأمين
التأمين  تقوم الشركة بإصدار عقود تامين لتحمل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود التي تقوم الشركة بإصدارها عندما تقبل تحمل مخاطر

في حال أثرت بعض األحداث سلبياَ على حامل الوثيقة. وبصفة عامة تحدد جوهرية عن حامل الوثيقة وذلك بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة 
أكثر من المنافع  %10الشركة إحتمالية مخاطر التأمين الجوهرية وذلك بمقارنة المنافع المدفوعة لحدوث حدث مؤمن عليه بأن يكون على األقل 

 المستحقة في حالة عدم حدوث الحدث المؤمن عليه.
 

 حكمه ما فيو النقد
 من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء. النقد وما في حكمهتكون ي
 

 شهرةال
تقوم اإلدارة بإجراء اختبار الشهرة تمثل الشهرة القيمة العادلة للمقابل المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المقتناة. 

قابلة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة ال
الة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. وفي ح

لها الشهرة،  للنقد )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقد( التي خصصت
 قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية. ب المتعلقة ، إن وجدت،فاضعندئذ يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخ

 

 األرض والممتلكات والمعدات
ً تدرج األرض بالتكلفة  ً أي انخفاض في القيمة وال يتم استهالكها. وتقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة  ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض  ناقصا

لى أساس في القيمة. إن التكلفة تتضمن نفقات مرتبطة بشكل مباشر بشراء األصل. يحمَّل االستهالك على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم ع
 القسط الثابت بناًء على نسب االستهالك التالية:

 

 فئة الموجودات  نسبة ال

  
 المباني المستأجرة تحسينات %25ـ  15%
 األثاث والتجهيزات المكتبيةمعدات مكتبية،  %15ـ  10%
 اجهزة حاسب آلي  25%
 مركبات  25%

 
 

والمعدات )يحسب بالفرق بين صافي المتحصالت عن استبعاد بند معين والقيمة الدفترية( ويتم  الممتلكات واالآلتأي ربح أو خسارة من بيع بند من 
 اثباته في قائمة الدخل.

ذه الموجودات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة الدفترية له
خفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية، وإذا وجد ذلك المؤشر، وعندما لتحري اإلن

 تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المتوقع إستردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد.
 

 الموجودات غير الملموسة
ً يتم عرض الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخية. الموجودات غير الملموسة لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها الحقاَ بالتكلفة  اإلطفاء  ناقصا

دد بإستخدام طريقة القسط الثابت على المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تستهلك الشركة الموجودات غير الملموسة ذات العمراإلنتاجي المح
 الفترات التالية:

    
  النسبة

  
 برامج وتطوير نظام المعلومات %25ـ  15%
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 االستثمارات

ة باقتناء االستثمارات يتم إثبات كافة االستثمارات، مبدئياً، بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة شاملة تكاليف المعاملة المتعلق
اء العالوات والخصومات الناتجة وفق أسس منتظمة حتى تاريخ استحقاقها. فيما عدا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إطف

د اإلقفال كما في بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى االسعار المتداولة بالسوق عن
 الت.تاريخ قائمة المركز المالي بدون خصم تكاليف المعام

 استثمارات متاحة للبيع (أ
ير المقتناة يتم قياس االستثمارات المصنفة كـ "استثمارات متاحة للبيع" الحقاً بالقيمة العادلة. إن االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات غ
 إثباتيتم حتى تاريخ االستحقاق او ألغراض المتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن التحوط في مخاطر قيمتها العادلة، 

او الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمين و/أو الدخل الشامل للمساهمين  المكاسب
عمليات  -ل او انخفاض قيمتها، وعندئذ يتم ادراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن فائض الدخ االعتراف بهالحين التوقف عن 

عمليات المساهمين  -عمليات المساهمين الشامل ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم و/أو قائمة الدخل  -التأمين و/أو قائمة الدخل 
ً للسنة. يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة المطفأة  خصص االنخفاض في م ناقصا

 القيمة.
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (ب

االستحقاق  يتم قياس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوجد لدى الشركة النية االيجابية والمقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ
ً مخصص االنخفاض في القيمة. تحتسب ا لتكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم او العالوة عند االقتناء. يتم بالتكلفة المطفأة ناقصا

عمليات المساهمين عند التوقف عن االعتراف بهذه االستثمارات  -االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل 
 أو انخفاض قيمتها.

 استثمارات في شركة زميلة (ج
٪ من حقوق التصويت و/أو تمارس عليها تأثير 50٪ إلى 20زميلة هي عبارة عن منشآت تمتلك فيها الشركة حصة تتراوح بين الشركات ال

افي هام. تظهر االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي، مضافاً إليها التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة من ص
 يلة بعد االستحواذ، ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات بشكل منفرد.موجودات الشركة الزم

 

 االحتياطي النظامي
ل  ً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحوِّ  ٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى هذا االحتياطي النظامي إلى أن 20وفقا

في ضوء الخسائر المتراكمة، لم يتم إجراء مثل هذا التحويل للسنة  عات األرباح.غير قابل لتوزي يساوي هذا االحتياطي رأس المال. إن االحتياطي
 م.2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير الممكن تحصيلها
خفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي للتحقق من إمكانية وجود دليل موضوعي على ان

 عمليات المساهمين. يتم تحديد االنخفاض كالتالي: -المالية. وعند وجود مثل هذا الدليل، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في قائمة الدخل 

  في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة )القيمة العادلة تكون أقل من التكلفة(،  االنخفاضبالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل
 عمليات المساهمين. -ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في قائمة الدخل 

 القيمة الحالية تكون أقل من التكلفة( للتدفقات )ة بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالي
 النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل.

 ساس معدل بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أ
 العمولة الخاصة الفعلي األصلي.

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 الموردين.ثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل إيتم 

 

 دخل عمولة خاصة
 الودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.يتم إثبات دخل العمولة الخاصة من 

 

 دخل من توزيعات األرباح
 األرباح عند وجود حق للشركة باستالم تلك المبالغ. دخل توزيعاتيتم إثبات 

 

 مخصصات
ة وأن يكون من المرجح أن يتطلب تسوي( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ضمنيأو نظامي يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات )

ال يتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية لتسوية هذه االلتزامات ويمكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها.  اقتصاديةااللتزام تدفقات لمنافع 
 المستقبلية.
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 محاسبة تاريخ التداول
إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء  الغاءيتم اثبات او 

خالل جودات أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن تتم تسوية تلك المو
 فترة زمنية تنص عليها االنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
الخدمة لموظفيها استناداً إلى نظام العمل السعودي السائد. يتم احتساب المستحقات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية  نهايةتنفذ الشركة برنامج مكافآت 

المتوقعة. يتم دفع المبلغ حسب  االئتمانبالخدمة المقدمة من قبل الموظفين حتى نهاية الفترة المالية باستخدام طريقة وحدة المتوقعة فيما يتعلق 
ام عائدات مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة وتواريخ ترك الموظف للخدمة ومدة الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخد

جال وعمالت تطابق بقدر كبير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع دفعات آفي نهاية الفترة المالية للسندات المؤسسية عالية الجودة بالسوق 
تراضات االكتوارية التزام المكافأة عند استحقاقها. إن إعادة قياسات )األرباح / الخسائر االكتوارية( كنتيجة للتعديالت التاريخية والتغيرات في االف

 لعمليات المساهمين. -يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل 
 

 العمالت األجنبية
ودات يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة عند إجراء المعامالت. ويعاد تحويل الموج

األجنبية إلى اللاير السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في  والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت
جنبية األعملة للمساهمين. يتم تحويل البنود غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لا عملياتعمليات التأمين والفائض المتراكم و -قوائم الدخل

وخسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة  مكاسب ثباتباستخدام أسعار التحويل كما في تاريخ المعاملة األولي وال يتم تعديلها الحقاً. يتم إ
اهمين. عمليات المس - الدخل الشامل اآلخرقائمة و ،عمليات التأمين -باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن "فائض عمليات التأمين" في قائمة الدخل 

 والخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية. المكاسببما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، إن 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
بالمقاصة وعندما يكون لدى تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم للقيام 

ليات الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عم
 المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من أي معيار محاسبي أو تفسيره.

 

 عمولةخل الأقساط التأمين المكتسبة ود
إلى الدخل على مدى فترات وثائق التامين المتعلقة على اساس نسبي. بالنسبة لمشاريع البناء الهندسية ذات فترات وثائق التأمين  أقساط التأمينترحل 

 أقساط التأمينغير المكتسبة الحصة في التأمين  أقساطإلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين. تمثل  أقساط التأمينالتي تتجاوز سنة واحدة، ترحل 
 المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول. 

المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة التأمين أقساط  اكتتابتمثل نتائج 
ً مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المستحقة المتعلقة بالسنة، بعد خصم المبا لغ الخاضعة إلعادة التأمين، ناقصا

 المفعول.
 يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التأمين. 

مكتسبة، ويتم تأجيلها  غير تأمين لما بعد نهاية السنة المالية كأقساط المخاطر القائمةوالتي تتعلق بالمحتفظ بها ودخل العمولة  التأمين تظهر أقساط
 باستعمال الطرق التالية:

 عدد األيام الفعلية لكافة قطاعات األعمال، باستثناء 

 اطر خطياً على مدى فترة الوثيقة.وثائق مشاريع البناء الهندسية ذات الفترات التي تزيد على سنة واحدة، من المفترض تزايد المخ 

  بالنسبة للشحن البحري. أقساط التأمينآخر ثالثة أشهر من 
 

 أقساط تأمين مدينة
قبض. يتم مراجعة يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق ال
كانية استرداد قيمتها القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إم

 الغاءإثبات أقساط التأمين المدينة عند تلبية معايير  إلغاءالدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم 
 المالية. إثبات الموجودات
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 المطالبات
ردادات تشمل المطالبات المبالغ المستحقة للجهات المتعقد معها واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالست

يتكون إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي  عمليات التأمين والفائض/)العجز( المتراكم عند تكبدها. -األخرى، وتحمل على قائمة الدخل 
عنها وغير مخصصات مقابل المطالبات المبلِّغ  تكوينالتكلفة المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال. يتم 

ً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، ال يكونالمدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده. كما  مخصص وفقا
أو تقل عن المخصص الذي مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلِّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد 

في السنة الالحقة في حساب االكتتاب  المكونةيتم ادراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات  تم تجنيبه.
سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز لتلك السنة. ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل 

 المالي.
 

 الخردة والتعويضات المستردة
َ أن  مقتناهتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع ممتلكات  )تكون متضررة بشكل عام( عند تسوية المطالبة )مثل الخردة(. ويحق للشركة أيضا

 .تالحق أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )مثل التعويضات(
 

بشكل معقول  استردادهالتزامات المطالبات تحت التسوية. يمثل المخصص القيمة التي يمكن اكمخصص عند قياس  ةتدرج تقديرات استرداد الخرد
 .األصل استبعادبعد 
 

من الطرف  ردادهاستلتزامات المطالبات تحت التسوية. وهذا المخصص تقييم للمبلغ الذي يمكن اتعتبر التعويضات المستردة مخصصاَ عند قياس 
 الثالث.

 

 عقود إعادة التأمين المبرمة
او على أساس الزيادة في الخسائر. إن العقود المبرمة بين  اختياريةإن عمليات إعادة التأمين موزعة بين عقود إعادة تأمين ذات شروط محددة أو 

ي الشركة ومعيدي التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر الناتجة عن عقد أو أكثر من عقود تأمين الشركة المصدرة، والتي تف
تصنيف العقود التي ال تستوفي متطلبات التصنيف كموجودات  ( كعقود تأمين محتفظ بها. يتم4بمتطلبات التصنيف لعقود التأمين باإليضاح رقم )

أمين. يتم مالية. يتم تضمين عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي يكون حامل العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين الوارد( مع عقود الت
لتمثل الدفعات المطلوبة من معيدي التأمين، والحصول على الخسائر  –ن عمليات التأمي –تسجيل الموجودات أو المطلوبات في قائمة المركز المالي 

 التزامالمطلوبة من معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التامين بطريقة ثابتة مع أقساط التأمين من معيدي التأمين و لالستردادالقابلة 
 أو عند نقل العقد لطرف آخر.    التعاقديةالحقوق  انتهاءودات ومطلوبات إعادة التامين عند المطالبات المصاحبة لألطراف المؤمنة. يلغى إثبات موج

 

في القيمة خالل سنة التقرير.  االنخفاضفي القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظهر المؤشر حدوث  االنخفاضتتم مراجعة 
المبالغ القائمة وفقاَ ألحكام العقد وعندما يكون  استردادفي القيمة عند وجود دليل موضوعي على ان الشركة قد ال تكون قادرة على  االنخفاضيحدق 

القيمة في قائمة الدخل  انخفاضباإلمكان قياس التأثير على المبالغ التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة 
 .4 رقم د تكبدها. التفاصيل بإيضاحعن
تجاه حاملي الوثائق. يتم إدراج أقساط التأمين والمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين  التزاماتهاإعادة التامين المسندة ال تعفي الشركة من  اتفاقياتإن 

 االعتبارتأمين من األعمال التجارية المباشرة. مع األخذ في المفترضة كإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها اعتبارها من قبل معيد ال
 تصنيف منتجات شركة معيد التأمين.

 

 إعادة التأمين المفترضة
القتضاء. يتم تحمل الشركة أيًضا مخاطر إعادة التأمين في سياق العمل المعتاد لعقود التأمين على الحياة وعقود التأمين غير المتعلقة بالحياة عند ا

والمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين المفترضة كإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها اعتبارها من قبل معيد  أقساط التأمين إدراج
لمستحقة تصنيف منتجات شركة معيد التأمين. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة ا االعتبارالتأمين من األعمال التجارية المباشرة، مع األخذ في 

والمطالبات على أساس  لشركات التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتوافق مع ما يتعلق بها. عقد إعادة التأمين. يتم تقديم أقساط التأمين
دما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو إجمالي إلعادة التأمين التي تم التنازل عنها والمفترض. يتم إلغاء االعتراف بأصول أو مطلوبات إعادة التأمين عن

 .تنتهي صالحيتها أو عند نقل العقد إلى طرف آخر
 

لية يتم يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر التأمين الهامة مباشرةً من خالل قائمة المركز المالي. هناك ودائع أو مطلوبات ما
يتم احتساب  .لمستلم ناقًصا أي أقساط أو رسوم محددة صريحة يتم إعادة احتفاظها بواسطة معيد التأميناالعتراف بها بناًء على المقابل المدفوع أو ا

 .إيرادات االستثمار في هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عند استحقاقها
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 فحص كفاية المطلوبات
 قات النقديةتقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء تقييم للتأكد من كفاية مطلوبات التأمين المثبتة باستخدام التقديرات الحالية للتدف

جلة( غير كافية بناًء المستقبلية المتعاقد عليها. وإذا ما تبين من التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين )ناقصاً تكاليف شراء الوثائق المؤ
مخصص لقاء  ونكَ لمتراكم، ويعمليات التأمين والفائض ا -على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة الدخل 

 المخاطر القائمة.
 

 تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة
ة يتم تأجيل العموالت ورسوم ساما ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني ورسوم وشركة نجم لخدمات التأمين وجزء من تكاليف اإلدارة )المتعلق

وتجديد عقود تأمين وتطفأ على مدى مدة عقود التأمين التي المتعلقة بها بطريقة مماثلة باكتتاب وإصدار وثيقة( وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة بشراء 
 عمليات التأمين والفائض المتراكم. -لألقساط المكتسبة. يتم إثبات كافة تكاليف الشراء األخرى كمصروف عند تكبدها. ويقيد اإلطفاء في قائمة الدخل 

 

المقدَّر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي
 فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض.  يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر،
لب ذلك إجراء وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فأنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتط

تؤخذ تكاليف شراء الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء شطب إضافي لالنخفاض في القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. كما 
 اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل سنة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

 

 إعادة التأمين
إعادة التأمين. تقدَّر تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين خالل دورة اعمالها العادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات 

 المبالغ القابلة لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات تحت التسوية وعقود إعادة التأمين.
 

 تتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظهر المؤشر حدوث االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير.
لقيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تكون قادرة على استرداد المبالغ القائمة وفقاً ألحكام العقد وعندما يحدث االنخفاض في ا

قائمة يكون باإلمكان قياس التأثير على المبالغ التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في 
 ت التأمين والفائض المتراكم.عمليا -الدخل 

 

يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل  إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.
 ين االعتبار تصنيف العمل المعاد التأمين عليه.ومصروف بنفس الطريقة المستخدمة إذا ما اعتبرت عملية إعادة التأمين نشاطاً مباشراً، مع األخذ بع

 

 دة التأمين.تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعا
 

إثبات موجودات أو  الغاءيتم  المفترضة. وأقساط التأمينالمسددة  ألقساط التأمينوالمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة  أقساط التأمين عرضيتم 
 مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو انتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر. 

 

 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
ي قائمة الدخل يتم تأجل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء ف

 عمليات التأمين والفائض المتراكم.  -
 

 ضريبة الدخل:
المعتمدة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير أو التي من المتوقع بشكل يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس األنظمة الضريبة 

ييم المواقف كبير صدورها بالدول التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة والزميلة لها وتولد دخالً خاضعًا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتق
تي يخضع فيها النظام الضريبي المطبق للتفسير. يتم تكوين المخصصات، حسب االقتضاء، المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالمواقف ال
 على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.

هو تسجل التسويات الناشئة عن ربوط ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط. إن مصروف ضريبة الدخل على الفترة 
ت لضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية بناًء على معدل ضريبة الدخل المطبق المعدِّل للتغيرات في موجودات ومطلوباا

 الضريبة المؤجلة العائدة إلى الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.
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 :)تتمة( ضريبة الدخل

 "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
 12التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم التأكد الذي يؤثرعلى تطبيق معيارالمحاسبة الدولي رقم  يتناول

، وال تشمل بالتحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد 12ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 عقوبات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:وال

 ما إذا كانت المنشأة تأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حدة؛ 

  االفتراضات التي تضعها الشركة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية؛ 

 لتي تحدد بها المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الكيفية ا
 غير المستغلة ومعدالت الضريبة.

 .الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حسبانها التغيرات في الحقائق والظروف 
بغي النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية يتعين على الكيان تحديد ما إذا كان ين

 غير المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع بشكل أفضل حل حالة عدم التأكد.
 تطبق الشركة حكماً هاماً في تحديد أوجه عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل.

 

 المؤجلة: ضريبة الدخل
راض يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغ

تسوية القيم الدفترية  التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو
جلة للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم إثبات الموجودات الضريبة المؤ

. يتم تخفيض موجودات فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام الرصيد الدائن
 الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المنافع الضريبية ذات الصلة.

األجنبية  ال يتم إثبات المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات
 قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المرجح أال يتم عكس الفروق في المستقبل المنظور. حيث تكون الشركة

لية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق نظامي واجب النفاذ لمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية الحا
المؤجلة بالسلطة الضريبية نفسها. يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية عندما يكون للمنشأة حق وحيث تتعلق أرصدة الضريبة 

 نظامي واجب التنفيذ للمقاصة وتعتزم إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
خسارة، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو ال إثباتيتم 

 الملكية. في هذه الحالة، يتم التعرف على الضريبة أيًضا.
 

 الزكاة:
سارة. ال يتم حساب الزكاة . يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخوفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والضرائب والجماركتخضع الشركة للزكاة 

 كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة دخل مؤجلة تتعلق بالزكاة.
 

 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 -ي قائمة الدخليتم تأجل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء ف

 عمليات التأمين والفائض المتراكم. 
 

 تصنيف المنتج
بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها المؤمن مخاطر تأمين هامة من تصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين 

 حامل وثيقة التأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل
 لديها، كاحتمال وجوب دفع مزايا في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه. الهامةوثيقة التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين 

 

 إلغاء إثبات األدوات المالية
اة، إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األد ألغاءيتم 

 نقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.أو عند انتقال التدفقات ال
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 القيم العادلة
للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة تحدد القيمة العادلة 

 للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.
 

المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند بالنسبة للموجودات 
ت هذه صعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخال

 من السوق القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام بالتقدير لتحديد القيمة العادلة.النماذج 
 

 التقارير القطاعية
منفصلة متاحة يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي يقوم بأعمال ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية 

ون الشركة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد لتقييم األداء. وألغراض إدارية، تتك
 من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها كما يلي:

 حي، ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والعقاقير وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية.التأمين الص 

 .تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر والمطلوبات المتعلقة بالمركبات 

 .ًفئات التأمين األخرى، ويشمل فئات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفا 
غيلي. إن الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات. تم تحميل تعتبر عمليات المساهمين قطاع غير تش

بعض مصاريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات 
 التأمين على هذا القطاع على أساس مناسب.

لمالية ويتم تقييم أداء القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التي، في بعض الجوانب، تقاس بشكل مختلف عن األرباح أو الخسائر في القوائم ا
 المرفقة.

غيلية قد حددت على لم تبرم أي معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين القطاعات التش
أساس تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري 

 بين القطاعات التشغيلية والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
يرات وإفتراضات تؤثر على القيم المقررة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطالبات وإفصاح إعداد القوائم المالية يتطلب من اإلدارة تقد

الَ جوهرياَ اإللتزامات الطارئة، في تاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن عدم التيقن لهذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتيجة قد تتطلب تعدي
 لتزام المتأثر بالمستقبل.على القيمة الدفترية لالصل أو اال

 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .6

 

التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن  فياألخرى لعدم التأكد المصادر فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية و
 أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

 

 االلتزام النهائي الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين (أ
المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية ويتضمن على درجة كبيرة من ات النهائية الناتجة عن بوليعتبر تقدير المط

لشركة الحكم التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير المطلوبات التي يتعين على ا
ص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخص

لجميع  المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تستند المطلوبات على أفضل تقدير للتكلفة النهائية
تم تسويتها في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة. إن المطالبات المتكبدة ولكن لم ي

المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس  ةالطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المتكبد
 لبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.طرق سداد المطا

حديد فيما يلي األمور الهامة للتقدير واألحكام لألعمال الطبية وخدمة المركبات التي تحصل الشركة ألجلها على خدمات خبير اكتواري مستقل لت
 هذه االحتياطيات.

لقطاعي الطبي والمركبات، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد احتياطيات كخطوة أولى نحو إعداد احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 المطالبات في تاريخ التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية.

تخدام الطرق تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باس
 التالية:

  وهذا يتراكم، باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية التي تم تكبدها في سنة معينة مقارنة  -طريقة سلم السلسلة
 مع تلك التي تم دفعها في نهاية السنة المالية.

 ت السابقة الفعلية وأي معلومات أو توقعات سابقة قد تكون متاحة فيما يتعلق يجمع هذا األسلوب بين تاريخ المطالبا -طريقة بورنهتر فيرجسون
 بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.
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 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .6
 

 )تتمة( االلتزام النهائي الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين (أ

  يتم استخدام هذه الطريقة حيث يحدد هذا األسلوب المبلغ المتوقع للمطالبات المتعلقة بأقساط التأمين المكتسبة.  –طريقة نسبة الخسارة المتوقعة

التأمين إلى بيانات حدوث المطالبة السابقة المناسبة بسبب التغييرات في عروض المنتجات، والتغيرات في عمليات تسوية  تفتقر شركة

 المطالبات، إلخ.
المستقلين بتقدير مطالبات الممتلكات. تقوم تم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فردي. يقوم خبراء تسوية الخسائر 

 اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها على أساس ربع سنوي.
ر تتعرض الشركة إلى خالفات مع شركات إعادة التأمين، وإمكانية تعثر معيدي التأمين عن سدادها. تراقب الشركة بشكل ربع سنوي تطو

 النزاعات وقوة شركات إعادة التأمين الخاصة بها.
 

 أقساط التأميناحتياطي عجز  (ب
لمركبات كثيراً بعدد االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث أنه يستند على نسبة ايتأثر تقدير عجز اقساط األعمال الطبية و

ئق التأمين المكتتبة. وللوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير الخسارة المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثا
 المتوقع تحقيقها مستقبالً. أقساط التأمينعالقة المطالبات وفي االكتواري 

 
 خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة (ت

ية تقوم الشركة بتقييم الموجودات ذات األهمية الفردية والذمم المدينة المضمنة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائتمان
متماثلة لتحري االنخفاض في قيمتها. إن الذمم المدينة التي تخضع للتقييم بشكل فردي لتحري االنخفاض في قيمتها والتي تدرج لها خسائر 

فاض في القيم ال تدرج ضمن التقييم المجمع النخفاض القيمة. وهذا التقييم يتطلب إصدار أحكام. وعند إصدار هذه األحكام، تقوم الشركة انخ
 بتقييم خصائص 

کة رلشقامت ا ية.المخاطر االئتمانية التي تعتبر متأخرة الدفع على أنها مؤشر على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقد
بمراجعة منهجها الخاص بالمخصصات وزادت بشكل كبير مستوى المخصصات المتعلقة بالذمم المدينة للتأمين وشركات  2017ل سنة خال

 إعادة التأمين بسبب الزيادة في مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة.
 

 شهرةال (ث
لألصل أو الوحدة المدرة للنقد المبلغ القابل لالسترداد، وهو أعلى من قيمته العادلة ناقًصا يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية 

خدمة، وبالتالي، تكاليف البيع وقيمته المستخدمة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع توفر قيمة أعلى مقارنة مع القيمة المست
اقًصا تكلفة عمليات البيع للتقييم لتقييم االنخفاض في القيمة. استخدمت اإلدارة خبيراً في تقييم القيمة العادلة ناقًصا يتم استخدام القيمة العادلة ن

لسهم التكلفة للبيع تعتمد على سعر ب الة ناقصاً حسادلعاالقيمة تحليل تكلفة البيع من خالل منهج قائم على السوق الختبار انخفاض القيمة. إن ا
س. في التوصل إلى تقييم تحت نهج السوق، وتطبيق الخبير أيضا بعض لقياايخ رلتالية حتى تااث األحدة والفترق اغالإحتى آء شرلمعلن للا

 األحكام والعوامل بما في ذلك تحليل مضاعفات القيمة الدفترية للسهم من الشركات المماثلة والمعامالت المماثلة. 
 

 إعادة التأمين (ج
 امالت إعادة التأمين الخاصة بها بناًء على فهم اإلدارة للشروط التعاقدية التفاقيات إعادة التأمين.تقوم الشركة باحتساب مع
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 حكمه في وما النقد .7
:يليالمدرج في بيان التدفقات النقدية مما يتكون النقد وما في حكمه   

 بآالف الرياالت السعودية    
 عمليات التأمين    
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31    
       

 152,505  87,035    النقد وأرصدة لدى البنوك
 120,084     -    أشهر من تاريخ االقتناء 3ودائع تستحق خالل 

 272,589  87,035    النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية

 78,844  120,679    وديعة مقابل خطابات ضمان

    207,714  351,433 
       

 بآالف الرياالت السعودية    
 عمليات المساهمين   
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31    
      

 16,054  54,968    لدى البنوكالنقد وأرصدة 
 50,022  335,000    أشهر من تاريخ االقتناء 3ودائع تستحق خالل 

    389,968  66,076 
 417,509  597,682    رصيد النقد وما في حكمه

 338,665  477,003    النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية
 

 
 
 

 لطريقة وفقا" ب ب ب" إلى+" أ" معدالت يعادل ائتماني تصنيف ذات أخرى أطراف لدى مودعة األجل قصيرة والودائع البنوك لدى النقد إن
 ".ومودي وفيتش بورز آند ستاندرد" قبل من المتبعة التصنيف درجات

 
 من أقل خالل وتستحق السعودية، العربية المملكة في للعمل مرخصة أجنبية بنوك وفروع محلية بنوك لدى األجل قصيرة الودائع إيداع يتم

ً ٪  0.08 مقداره متوسط بمعدل خاصة عموالت دخل وتحقق اقتناؤها، تاريخ من أشهر ثالثة ً ٪  0.59: م 2020) سنويا  (.سنويا
 
 .المالي المركز قائمة بتاريخ العادلة القيمة تقارب أعاله عنها المفصح الدفترية القيمة إن
 

 ومقدمي الشركة عمالء لصالح دفع ضمانات اصدار مقابل المحلية البنوك أحد لدى مودعة مبالغ من الضمان خطابات مقابل الودائع تتكون
 .طبيعتها في مقيدة وهي الضمان نهاية قبل سحبها يمكن ال الضمان خطابات مقابل الودائع إن(. 31 إيضاح انظر) الخدمات

 
 األجل قصيرة الودائع .8
 

 من المتبعة التصنيف لمنهجية وفقا" ب ب ب" إلى+" ب ب ب" تصنيفات يعادل ائتماني تصنيف ذات أخرى أطراف لدى مودعة ألجل الودائع إن
 ".فيتش"و" موديز"و" بورز آند ستاندرد" قبل
 
 ثالثة عن تزيد فترة خالل وتستحق السعودية، العربية بالمملكة للعمل مرخصة أجنبية بنوك وفروع محلية بنوك لدى األجل قصيرة الودائع إيداع يتم

 (.سنويا%2.13: م 2020) سنويًا %1 بنسبة متوسط بمعدل خاصة عموالت دخل عليها ويستحق األصلي، اقتنائها تاريخ من أشهر
 .المالي المركز قائمة تاريخ في العادلة للقيمة معقول بشكل األجل قصيرة للودائع الدفترية القيم تقارب م،2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 المدينة التأمين إعادة وأرصدة أقساط .9

 

 :يليمما  المطلوبة المبالغ من المدينة الذمم تتكون
 

 بآالف الرياالت السعودية    
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31    

  373,784    279,061     حاملي وثائق التأمين

  549,284    495,831     الوسطاء والوكالء

  923,068    774,892     ذمم أقساط تأمين مدينة

 (101,662)   (82,540)     ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
     692,352    821,406  

  207,275    302,531     أرصدة معيدي تأمين مدينة
 (161,698)   (156,306)     ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

     146,225    45,577  

 866,983  838,577    أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي
 

 وأرصدة معامالت فصل في التعاوني، التأمين إعادة مركز مع جنب إلى جنبًا الشركة، شرعت فقد ،(ج) 10 رقم اإليضاح في موضح هو كما
 59.4 مبلغ تحديد وتم العملية هذه من االنتهاء تم. العالقة ذات األخرى باألطراف الخاصة تلك عن المعنيين والوسطاء التأمين معيدي مع الشركة
 المستحق ضمن عنه فصاحباإل وقامت الرصيد، بكامل مخصص بتكوين الشركة قامت ذلك ومع عالقة، ذات أطراف من مدينة كذمم لاير مليون
 .10 رقم إيضاح في عالقة ذات أطراف من
 

 :يلي كما المدينة التأمين إعادة وأرصدة ألقساط تحصيلها في المشكوك الديون مخصص حركة فإن ،2021 ديسمبر 31 في كما
 :تحصيلها في المشكوك الذمم مخصص في الحركة

 

 الرياالت السعوديةبآالف     
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31    

  467,230    263,360     يناير 1الرصيد في 

 (230,615)      -     شطب خالل السنة

  26,745   (24,514)     مخصص السنة)إسترداد( / 

  263,360    238,846     ديسمبر 31الرصيد في 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( المدينة التأمين إعادة وأرصدة أقساط .9

 

 :يلي كما ديسمبر 31 في كما المدينة التأمين إعادة وأرصدة التأمين أقساط أعمار تحليل
 

                                     

  المجموع 
غير متأخرة 
السداد و غير 
 منخفضة القيمة

 أقل من 
 يوما30 

 إلى 31 
 يوما 90

 
متأخرة السداد 
ومنخفضة 
 القيمة

 بآالف الرياالت السعودية :أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

  57,208   45,863   58,932    117,058   279,061 حملة وثائق التأمين

  46,621   20,242   220,134    208,834   495,831 الوكالء والوسطاء

  103,829   66,105   279,066    325,892   774,892 أرصدة أقساط تأمين مدينة

  219,132   3,714   79,685      -   302,531 أرصدة إعادة تأمين مدينة

  322,961   69,819   358,751    325,892   1,077,423 2021ديسمبر  31كما في 

 
                                      

  المجموع 
غير متأخرة 
السداد و غير 
 منخفضة القيمة

 أقل من 
 يوما30 

 إلى 31 
 يوما 90

 
متأخرة السداد 
ومنخفضة 
 القيمة

 بآالف الرياالت السعودية :أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

  149,854   15,792   36,707   205,081  373,784 حملة وثائق التأمين

  151,183   25,240   27,210   145,255  549,284 الوكالء والوسطاء

  301,037   41,032   63,917   350,336  923,068 أرصدة أقساط تأمين مدينة

  260,594   23,582   23,032   -  207,275 أرصدة إعادة تأمين مدينة

  561,631   64,614   86,949   350,336  1,130,343 2020ديسمبر  31كما في 

 

 معظمها تأمين إعادة شركات إلى باإلضافة السعودية العربية المملكة في معظمهم العمالء من كبير عدد من المدينة التأمين معيدي وأرصدة أقساط تتألف
 األجنبية، بالعمالت مستحق( سعودي لاير مليون 80.1: م 2020) سعودي لاير مليون 33.4 المدينة التأمين معيدي وأرصدة أقساط تتضمن. أوروبا في

 ترتيبات تتطلب. المعاملة تاريخ من يوم 90الى 30 خالل األقساط سداد يتم أن على بالشركة الخاصة العمل شروط تنص. األمريكي بالدوالر معظمها
 ديسمبر 31)٪ 39.8 عمالء خمسة أكبر أرصدة تشكل. عليه المتفق المبلغ الرصيد تجاوز حالة في السداد يتم أن العادة، في التأمين، معيدي مع السداد
 سعودي لاير مليون 250.7 بلغ حكومية جهات من المدينة المبالغ إجمالي فإن كذلك. 2021 ديسمبر 31 في كما المدينة األقساط من٪( 37.3: 2020

 .المدينة التأمين أقساط إجمالي من٪( 24.03: 2020 ديسمبر 31) ٪32.43تشكل ( سعودي لاير مليون 221.8: 2020 ديسمبر 31)
 

 على الحصول الشركة سياسة من ليس. بالكامل القيمة منخفضة غير المدينة التأمين معيدي وأرصدة أقساط تحصيل السابقة، الخبرة على وبناءً  يتوقع
 ال التي المبالغ فإن وبالتالي داخلي، ائتمان تصنيف نظام الشركة لدى يوجد ال. ضمانات بدون معظمها فإن وبالتالي المدينة، األقساط بشأن ضمانات
 من المستحقة األرصدة إن. مصنَّفة غير وشركات أفراد من المستحقة المدينة التأمين وأرصدة األقساط بشأن القيمة منخفضة أو السداد متأخرة تعتبر
 .خارجية تصنيف وكاالت قبل من صادرة جيد ائتماني تصنيف ذات أخرى أطراف مع هي التأمين معيدي

 
 
 
 
 
 
 
 

السداد وغير منخفضة القيمةمتأخرة   

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت .10

 :  2021ديسمبر  31الجدول التالي يوضح معامالت االطراف ذات العالقة خالل العام وارصدتهم كما في  ب - 10
 

 الرصيد المدين/)الدائن( كما في المعامالت للسنة المنتهيةمبالغ   طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

ديسمبر  31
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

       ذات عالقة أطرافمستحق من/ إلى 

 2,453 2,453    -  -  رصيد مستحق في نهاية السنة - )ش.م.ب( -ميدغلف 

 (2,390) (2,390)    -  -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - حساب المقر الرئيسي

 63 63    -  -  ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة (مساهم رئيسي)
       

 - -  1,870  -  ـ أقساط تأمين لموظفي شركة تابعة ميدي فيزا السعودية )شقيقة(
 - -  19,867  -  ـ أتعاب خدمات إدارية لطرف ثالث 

 - -  344  -  ـ مطالبة متكبدة 

 - -    -  -  ـ دفعة مستلمة 

 - -  1,335  -  ـ أقساط تأمين مستردة 

 - -  6,996  -  ـ دفع رسوم خدمات إدارية لطرف ثالث 
 1,931 1,931    -  -  ـ رصيد مستحق من/ إلى في نهاية السنة 
   5,309  6,485    

 - -    -  -  رسوم إدارة المطالبات - أس بي( )شقيقة(وصيل )أيه 
 (751) (2,048)    -  -  ـ رصيد مستحق من/ )إلى( في نهاية السنة 

 1,994 1,994    مجموع المستحق من أطراف ذات عالقة

 (751) (2,048)    مجموع المستحق إلى أطراف ذات عالقة

      المستحقة من/)إلى( -العالقة  المعامالت واألرصدة األخرى مع األطراف ذات

)مساهم  -البنك السعودي لالستثمار 
 مؤسس(

  173   2,061  (3,764)   1,888   ـ حساب جاري وودائع ألجل

  146,626   147,830   7,119   1,204   ((1أ)-10ـ وديعة نظامية )إيضاح  

 - -  5,428   6,937   ـ إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 

 - -    -     -   أقساط تأمين )مستردة(ـ  

 - - (4)   81   ـ مطالبات متكبدة 

 - -  23,152   23,142   ـ مطالبات تحت التسوية 

 - -    -     -   ـ رصيد مستحق من/ )إلى( في نهاية السنة 

 - -    -     -   ـ مطالبات متكبدة / تعديالت 
       

    -     -     -     -   األردن/ رصيد -ـ مطالبة تأمين طبي  )شقيقة(ميدي فيزا السعودية 

 (654)  (654)  (654)     -   لبنان/ رصيد -ـ مطالبة تأمين طبي  

 (81)  (81)  (81)     -   مصر/ رصيد -ـ مطالبة تأمين طبي  
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت .10
 

 الرصيد المدين/)الدائن( كما في مبالغ المعامالت للسنة المنتهية  طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة
 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

ديسمبر  31
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

      المستحقة من/)إلى( -المعامالت واألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة 

االستثمار كابيتال )شركة تابعة للبنك 
 مساهم مؤسس( -السعودي لالستثمار 

  ((2أ )-10ـ اتفاقية محفظة تقديرية )إيضاح
 -     -    - - 

 2,542 2,542  2,542     -   ـ حساب جاري 
 - - -    -   ـ أقساط تأمين مستردة 
       

شركة أبونيان التجارية )تحت اإلدارة 
 المشتركة(

  4,992  (281)   ـإجمالي أقساط التأمين المكتتبة
- - 

 255 (111)    -     -   ـ أقساط التأمين المدينة 
 - -    -     -   ديون مشكوك في تحصيلهامخصص  - 
 255 (111)    -     -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 - -  5,215  -     ـ مطالبات متكبدة 
       

 شركة كي اس بي العربية للمضخات
 )تحت اإلدارة المشتركة(

 - - 782 (1)  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 684 (9) -   -    التأمين المدينةـ أقساط  
 - - -   -    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - 
 684 (9) - -    ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 - - 447 -    ـ مطالبات متكبدة 
       

توراي ميبران الشرق األوسط )تحت 
 اإلدارة المشتركة(

 - - 984 162  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 544 - -         -   ـ أقساط التأمين المدينة 
 - - - -   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - 
 544 - - -   ¤ ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 - - 389 -   ـ مطالبات متكبدة 
       
       

 - - - -  ـ مطالبات مستردة ميدغلف )ش.م.ب( )مساهم رئيسي(
 5,302 5,203 - -  ((3أ)-10إعادة تأمين مستردة )إيضاح  - 
 (3,902)  (3,902) - -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - 
  1,301  1,301 - -  ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
       

شركة أنظمة القياس والتحكم 
 الصناعية

 )تحت إدارة المشتركة(
 - - 532 (11)  المكتتبةـ إجمالي أقساط التأمين 

  307  (11) - -  ـ أقساط التأمين المدينة 
    -  - - -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - 
  307  (11) - -  ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 - - 237 -  ـ مطالبات متكبدة 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت .10
 

مبالغ المعامالت للسنة   طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة
 المنتهية

 الرصيد المدين/)الدائن( كما في

 السعوديةبآالف الرياالت    

ديسمبر  31   
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

ديسمبر  31
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

      المستحقة من/)إلى( -المعامالت واألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة 

اديسون برادلي أوفرسيز/ اديسون برادلي 
 اند كو )شقيقة(

 3,856 3,856 - -  ـ رصيد الذمم المدينة في نهاية السنة

 (3,856) (3,856) - -  ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 - - - -  ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

سيتي سكيب )تحت  -شركة تنسيق المدن 
 اإلدارة المشتركة(

  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (131) 1,717 - - 

 1,353 (95) -    -   ـ أقساط التأمين المدينة 

 - - -    -   ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 1,353 (95) -    -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

 - - 812 -     ـ مطالبات متكبدة 

شركة الشرق األوسط للزراعة )تحت 
 اإلدارة المشتركة(

  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (23) 545 

- - 

 477 (7) -    -   المدينةـ أقساط التأمين  

 - - -    -   ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 477 (7) -    -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 - - 767   ـ مطالبات متكبدة 

شركة الصناعة اإللكترونية والكهربائية 
 )تحت اإلدارة المشتركة(

 241  21   ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
- - 

 233 5 -   -    ـ أقساط التأمين المدينة 

 - (1) - -    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - 

 233 4  -    صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة - 

 - - 915 -    ـ مطالبات متكبدة 

اديسون برادلي العالمية/ ميدغلف لبنان 
 )شقيقة(

 - - - -    ـ المسترد من معيدي التأمين

ـ رصيد الذمم المدينة في نهاية السنة )إيضاح  
 جـ(10

  -     - 59,498 59,498 

 (59,498) (59,498) - -    ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 - - - -    ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

 - - 446 (48)  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة شركة القدرة العربية )تحت إدارة مشتركة(

 408 (8) - -   ـ أقساط التأمين المدينة 

 - - - -   ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 408 (8) - -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

 - - 437   ـ مطالبات متكبدة 

السعودي الفرنسي كابيتال )تحت اإلدارة 
 المشتركة(

 423,600 - 288,600 (423,600)  محفظة االستثمار -
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت .10
 

 الرصيد المدين/)الدائن( كما في المعامالت للسنة المنتهيةمبالغ   طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

ديسمبر  31
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

      المستحقة من/)إلى( -المعامالت واألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة 

)تحت إدارة  جوبار الدوليةشركة 
 مشتركة(

 - - 837 (42)   ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  721  (54)  -    -   ـ أقساط التأمين المدينة 

    -     -  -    -   ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  721  (54)  -    -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

 - - 742   ـ مطالبات متكبدة 

أديسون برادلي المملكة العربية 
 السعودية )شقيقة(

    -   ـ دفعة مستلمة خالل السنة
- - - 

ـ المسترد من معيدي التأمين المستحق  
 ((4أ)-10)إيضاح 

 
 (191) (453) 

- - 

  15,814   15,623  -    -   ـ الرصيد في نهاية السنة 

 (11,853)  (11,718)  -    -   ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  3,961   3,905  -    -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

)تحت الشركة العقارية السعودية 
 إدارة مشتركة(

  1   ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
74 - - 

 32 - -    -   ـ أقساط التأمين المدينة 
 - - -    -   ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 32 - -    -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 - - -  4   ـ مطالبات متكبدة 

)تحت  القابضة مجموعة العيسى
 إدارة مشتركة(

  118,472   71,559   ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
- - 

  30,231   29,290     -     -   ـ أقساط التأمين المدينة 

 (189)  (1,168)     -     -   مشكوك في تحصيلهاـ مخصص ديون  

  30,042   28,122     -     -   ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

 - -  52,068   46,556   ـ مطالبات متكبدة 

لالستثمار  عالميةشركة الرؤية ال
 )تحت إدارة مشتركة(

 - - 515 12  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 341 - - -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ـ 
 - - - -  ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
 341 - - -  ـ أقساط التأمين المدينة 

 - - - -  ـ مطالبات متكبدة 

مكتب العييدي محاسبون 
ومراجعون قانونيون ) تحت إدارة 

 مشتركة(
 - - - 73  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 - - - -  ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 - - - -  ـ صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 

 - - - -  ـ أقساط التأمين المدينة 

 - - - 17  ـ مطالبات متكبدة 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت .10
 

   طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة
مبالغ المعامالت للسنة 

 المنتهية
 الرصيد المدين/)الدائن( كما في

 بآالف الرياالت السعودية      

     
ديسمبر  31

 م2021
 ديسمبر 31

 م2020
ديسمبر  31

 م2021
 ديسمبر 31

 م2020

المعامالت واألرصدة األخرى مع 
المستحقة  -األطراف ذات العالقة 

 من/)إلى(

         

أديسون برادلي العربية القابضة 
 ذ.م.م اإلمارات )شقيقة(

                          ـ رصيد المستحق في نهاية السنة 
-  

                         
-  

                  
1,472  

                    
1,472  

                          ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
-  

                         
-  

                
(1,472) 

                   
(1,472) 

ـ ـصافي الرصيد المستحق في نهاية السنة  
 (( 5أ)-10)إيضاح 

                         
-  

                         
-  

                           
-  

                            
-  

       

ادات السعودية )تحت دشركة الع
 إدارة مشتركة(

                     ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(1)   

                    
179  

                           
-  

                            
-  

                          ـ أقساط التأمين المدينة 
-  

                         
-  

3 
                         

146 

                          ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
-  

                         
-  

                           
-  

                            
-  

                          ـ ـصافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
-  

                         
-  

                     
3  

                        
146 

                       ـ مطالبات متكبدة 
-  

                        
83  

                           
-  

                            
-  

       

شركة تامبين السعودية )تحت 
 إدارة مشتركة(

                  ـ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(152) 

                 
2,473  

                           
-  

                            
-  

                          ـ أقساط التأمين المدينة 
-  

                         
-  

                   
(116) 

                     
2,090 

                          ـ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
-  

                         
-  

                           
-  

                            
-  

                          ـ ـصافي الرصيد المستحق في نهاية السنة 
-  

                         
-  

                   
(116) 

                     
2,090 

                  ـ مطالبات متكبدة 
                      

2,255  
                           

-  
                            

-  

 
 .سنويًا٪ 0.5 عمولة بنسبة لالستثمار السعودي البنك في النظامية الوديعة إيداع تم (1)أ-10

 . دين أدوات في واستثمارات ملكية حقوق وتتضمن م2011 فبراير 11 في االختيارية المحفظة إدارة اتفاقية توقيع تم (2)أ-10

 .تامين إعادة عقود من البحرين ميدغلف إلى المسندة التأمين أقساط من الزائدة الدفعات يمثل المبلغ (3)أ-10

 لسنوات التصفية بإتفاقيات المتعلقة التأمين إعادة مطالبات مستردات معظم تحصيل تم. العالمية برادلي اديسون من المستردة التأمين إعادة مطالبات تمثل (4)أ-10

 (.ج-10 إيضاح) وسيط خالل من أو مباشر بشكل إما العالقة ذي الطرف قبل من 2014 حتى االكتتاب

 .تحصيلها العالقة ذي الطرف على يجب والتي التأمين معيدي من مستردة مطالبة توجد. المذكور العالقة ذو الطرف ذلك قبل من التأمين بإعادة القيام تم (5)أ-10

 
 
 



 

36 

 
 
 
 

 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت .10

 اإلدارة موظفي كبار تعويضات ب - 10
 

 :م2020و م2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء السنوية والبدالت والمكافآت الرواتب التالي الجدول يوضح
 

     

 م2021ديسمبر  31  

 بآالف الرياالت السعودية  

  
أعضاء مجلس 
اإلدارة )غير 
 التنفيذيين(

 

كبار التنفيذيين بما 
ذلك الرئيس  في

التنفيذي والمدير 
 المالي

  8,970      -   رواتب وتعويضات

    -    315   بدالت

    -    3,170   المكافآت السنوية

  494      -   مكافـآت نهاية الخدمة للموظفين

   3,485    9,464  

   

 م2020ديسمبر  31  
 بآالف الرياالت السعودية  

  
أعضاء مجلس 
اإلدارة )غير 
 التنفيذيين(

 

كبار التنفيذيين بما 
في ذلك الرئيس 
التنفيذي والمدير 

 المالي

  9,476      -   رواتب وتعويضات
    -    308   بدالت

    -    3,490   المكافآت السنوية

  266      -   مكافـآت نهاية الخدمة للموظفين

   3,798    9,742  

 
 وهو ،ميد غلف لمجموعة التابع الجماعي التأمين إعادة مركز قبل من 2014 - االكتتاب سنة حتى التأمين إعادة اتفاقيات جميع إدارة تم .جـ - 10

 التأمين معيدي مع موحد أساس على العالقة، ى ذو األخرى األطراف معامالت جانب إلى الشركة، معامالت مع تعامل والذي عالقة، ذو طرف
 معيدي مع األرصدة تسوية تم كما التعاوني، التأمين إعادة مركز خالل من والوسطاء التأمين معيدي مع المعامالت جميع توجيه تم. والوسطاء
ً  التعاوني، التأمين إعادة مركز قبل من والوسطاء التأمين  معامالت بين للفصل التعاوني، التأمين إعادة مركز مع بالتعاون الشركة، ت بدأ أيضا
 59.4 مبلغ حديدت وتم العملية هذه من االنتهاء تم. العالقة ي ذو األخرى باألطراف الخاصة المعنيين والوسطاء التأمين معيدي مع الشركة وأرصدة
 .الرصيد هذا بكامل مخصص بتكوين الشركة قامت فقد ذلك، ومع. عالقة ذوي أطراف من مدينة كذمم لاير مليون
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مطالبات .11

 

 عنها مبلغ وغير متكبدة التسوية تحت مطالبات( أ)
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

معيدي  حصة  اإلجمالي في نهاية السنة
 التأمين

حصة معيدي   اإلجمالي  الصافي 
 التأمين

 الصافي

            

  211,490   474,022))   685,512    197,267   (546,540)   743,807  مطالبات تحت التسوية

  352,219   (261,982)   614,201    284,336   (179,028)   463,364  مطالبات متكبدة وغير ُمبلغ عنها

 1,207,171 
 

 ((725,568   481,603   1,299,713  (736,004)   563,709  

 1,210,937  (498,315)  1,709,252  1,439,774  (624,777)  2,064,551 مطالبات مدفوعة خالل السنة

            في بداية السنة

  131,781   334,829))   466,610    211,490   (474,022)   685,512  مطالبات تحت التسوية

  528,583   222,617))   751,200    352,219   (261,982)   614,201  مطالبات متكبدة وغير ُمبلغ عنها

 1,299,713  
  

 (736,004)   563,709   1,217,810 
 

((557,446   660,364  

 1,114,282  (676,873)  1,791,155  1,357,668  (614,341)  1,972,009 مطالبات متكبدة

 
 أخرى فنية احتياطيات( ب)

 

 بآالف الرياالت السعودية 

ديسمبر  31 
2021 

ديسمبر  31 
2020 

    

 31,456   77,810  احتياطي عجز أقساط التأمين

 أخرى
 65,942   27,294 

 احتياطات أخرى في نهاية السنة
 

143,752  
 58,750 

 
 الحوادث سنة حسب المطالبات تطور تحليل( جـ)
 

 وأصبحت المطالبة تطورت وكلما المستقبلية، للمطالبات السلبية التطورات لمواجهة وذلك التأمين بعمليات تتعلق كافية باحتياطيات الشركة تحتفظ
 الحوادث سنوات في المجنبة االحتياطيات من جزء عكس ذلك على يترتب مما ستقل السلبية التطورات فإن تأكيداً، أكثر لها النهائية التكلفة
 للسنوات الحوادث احتياطيات إلى سابقة سنوات في المعكوسة االحتياطيات مبالغ بتحويل الشركة تقوم كافية، باحتياطيات ولالحتفاظ. السابقة
 .للمطالبات النهائية بالتكلفة يتعلق أكبر تأكد عدم وهناك درجة أقل سيكون المطالبات تطور أن حيث الحالية

 
 .المالية السنوات من لعدد تمتد التي الحوادث من سنوات نتيجة هو المطالبات تطور تحليل إن
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( مطالبات .11
 الحوادث )تتمة( سنة حسب المطالبات تطور تحليل( جـ)

 اإلجمالي أساس على( 1)
 

  
 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالي م2021 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 سنة الحوادث
               

 في نهاية سنة الحادث
 

1,148,965  

 
1,525,392  

 1,759,169   
2,030,375  

 
2,865,129  

 
3,196,139  

 
3,553,993  

 
2,821,668  

 
2,281,556  

 
1,776,365  

 
2,154,612  

 
1,926,543  

 2,071,059   2,071,061  

 سنة واحدة من الحادثبعد 
 

1,166,831  

 
1,538,465  

 1,887,696   
2,355,342  

 
3,006,147  

 
3,446,409  

 
3,403,193  

 
2,818,050  

 
2,446,353  

 
1,784,344  

 
2,051,212  

 
1,743,140  

  1,743,140  

 بعد سنتين من الحادث
 

1,165,977  

1,509,521   1,967,919   
2,319,794  

 
3,056,802  

 
3,430,507  

 
3,413,046  

 
2,838,429  

 
2,430,527  

 
1,780,521  

 
2,003,519  

 
  2,003,519  

 بعد ثالث سنوات من الحادث
 

1,145,562  

 
1,537,038  

 1,950,795   
2,321,681  

 
3,082,282  

 
3,453,587  

 
3,438,152  

 
2,846,770  

 
2,442,873  

 
1,783,441  

  
  1,783,441  

 أربع سنوات من الحادثبعد 
 

1,281,007  

 
1,537,201  

 1,948,513   
2,323,884  

 
3,021,821  

 
3,453,723  

 
3,465,713  

 
2,829,804  

 
2,440,708  

   
  2,440,708  

 بعد خمس سنوات من الحادث
 

1,257,000  

 
1,543,934  

 1,945,686   
2,331,979  

 
3,015,807  

 
3,453,423  

 
3,445,523  

 
2,821,641  

    
  2,821,641  

 بعد ست سنوات
 

1,238,429  

 
1,544,369  

 1,942,946   
2,338,689  

 
3,015,089  

 
3,451,383  

 
3,565,542  

     
  3,565,542  

 بعد سبع سنوات
 

1,238,219  

 
1,538,549  

 1,942,017   
2,339,764  

 
3,011,525  

 
3,444,036  

      
  3,444,036  

 ثمان سنواتبعد 
 

1,233,679  

 
1,537,916  

 1,942,388   
2,331,726  

 
3,036,140  

       
  3,036,140  

 بعد تسع سنوات
 

1,233,062  

 
1,537,958  

 1,946,469   
2,331,655  

        
  2,331,655  

 بعد عشر سنوات
 

1,233,120  

 
1,542,909  

 1,945,891  
         

  1,945,891  

 احدى عشر سنةبعد 
 

1,234,378  

 
1,542,967  

            1,542,967  

  1,237,133               1,237,133 بعد أثنى عشر سنة

المطالبات النهائية المدفوعة 
 )مقدرة(

1,237,133 1,542,967 1,945,891 2,331,655 3,036,140 3,444,036 3,565,542 2,821,641 2,440,708 1,783,441 2,003,519 1,743,140 2,071,059 29,966,872 

 28,759,701 1,430,066 1,564,995 1,950,737 1,747,778 2,395,502 2,800,848 3,399,593 3,423,985 3,018,216 2,327,086 1,937,327 1,530,177 1,233,391 مطالبات مدفوعة متراكمة

ومطالبات مطالبات تحت التسوية 
 عنهامتكبدة وغير مبلغ 

3,742 12,790 8,564 4,569 17,924 20,051 165,949 20,793 45,206 35,663 52,782 178,145 640,993 1,207,171 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( مطالبات .11
 الحوادث )تتمة( سنة حسب المطالبات تطور تحليل( جـ)
 (التأمين إعادة من بالصافي) الصافي اساس على( 2) 
 

  
  بآالف الرياالت السعودية

 سنة الحوادث
 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009

 
 اإلجمالي م2021

 
              

  1,468,431   1,468,431   1,172,326   1,703,855   1,547,947   1,995,672   2,518,555   2,884,490   2,459,548   1,437,617   1,118,998   1,032,598   872,155   607,986  في نهاية سنة الحادث

  1,074,867    1,074,867   1,645,348   1,541,857   2,058,366   2,527,751   2,749,239   2,657,710   2,299,916   1,767,465   1,472,573   1,230,576   962,313  بعد سنة واحدة من الحادث

  1,633,770   1,540,674   2,039,561   2,548,626   2,769,138   2,637,623   2,337,043   1,790,733   1,500,727   1,253,029   976,888  بعد سنتين من الحادث
 

  1,633,770  

  1,536,810   2,034,719   2,550,553   2,782,439   2,634,880   2,343,241   1,797,190   1,505,277   1,256,681   979,244  بعد ثالث سنوات من الحادث
  

  1,536,810  

  2,034,451   2,550,351   2,791,543   2,635,323   2,345,967   1,796,803   1,505,267   1,258,037   980,249  بعد أربع سنوات من الحادث
   

  2,034,451  

  2,550,132   2,792,267   2,635,383   2,346,221   1,792,822   1,508,041   1,265,891   980,674  بعد خمس سنوات من الحادث
    

  2,550,132  

  2,794,371   2,636,318   2,345,494   1,797,794   1,506,466   1,265,159   980,908  بعد ست سنوات
     

  2,794,371  

  2,629,782   2,343,425   1,807,846   1,509,313   1,264,497   980,888  بعد سبع سنوات
      

  2,629,782  

  2,348,320   1,799,873   1,507,009   1,268,117   976,851  بعد ثمان سنوات
       

  2,348,320  

  1,799,805   1,511,084   1,263,807   980,708  بعد تسع سنوات
        

  1,799,805  

  1,510,502   1,270,686   976,818  بعد عشر سنوات
         

  1,510,502  

  1,270,744              1,270,744   978,076  بعد احدى عشر سنة
  980,831               980,831  أثنى عشر سنةبعد 

المطالبات النهائية المدفوعة 
 )مقدرة(

 980,831  1,270,744  1,510,502  1,799,805  2,348,320  2,629,782  2,794,371  2,550,132  2,034,451  1,536,810  1,633,770   1,074,867   1,468,431  23,632,816  

  23,151,213  1,062,657   1,038,047   1,621,383  1,531,672  2,026,074  2,546,357  2,790,299  2,633,726  2,345,308  1,797,297  1,509,256  1,268,823  980,314  متراكمةمطالبات مدفوعة 

مطالبات تحت التسوية ومطالبات 
 متكبدة وغير مبلغ عنها

 517   1,921   1,246   2,508   3,012   (3,944)  4,072   3,775   8,377   5,138   12,387   36,820   405,774   481,603  
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 زميلة شركة في االستثمار .12

 

 حقوق من٪ 25) سعودي لاير ألف11,799 بمبلغ االلكتروني للنقل الوصيل شركة ملكية حقوق في استثمارا زميلة شركة في االستثمار يتضمن
 .السعودية العربية المملكة في مسجلة"( الزميلة الشركة)" متداولة غير شركة في ،(سعودي لاير ألف 9,734: 2020( )الملكية

 

 بآالف الرياالت السعودية  

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  9,393    9,734   في بداية السنة

 (3,601)   (1,706)   توزيعات مستلمة من االستثمار في شركة زميلة

  3,942    3,771   الدخل من االستثمار في شركة زميلة

  9,734    11,799   في نهاية السنة

     

     شركة الوصيل للنقل اإللكتروني

     بلد التأسيس، المملكة العربية السعودية.

 بآالف الرياالت السعودية  

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  54,308    66,816   موجودات

  17,963    19,619   مطلوبات

  7,726    17,772   الربح

 ٪25  %25  المحتفظ بها الملكيةنسبة 

 
 
 للبيع متاحة استثمارات .13

 :يلي كما االستثمارات تصنيف يتم
 للبيع متاحة استثمارات – التأمين عمليات( أ)
 

 بآالف الرياالت السعودية  

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31 
2020 

     نوع االستثمار:

  10,502    10,789   صناديق استثمار -

    -    20,000   صكوك  -

   30,789    10,502  

 
 .السعودية العربية المملكة في المالية والمؤسسات الشركة عن الصادرة والصكوك والسندات المشتركة الصناديق من للبيع المتاحة االستثمارات تتكون

: 2020 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف 287بمبلغ  التأمين لعمليات للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيم في المتراكم التغير رصيد عرض تم
 .المالي المركز قائمة في المساهمين حقوق ضمن( سعودي لاير ألف 321
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( للبيع متاحة استثمارات .13
 )تتمة( للبيع متاحة استثمارات – التأمين عمليات( أ)

 :السنة خالل التأمين بعمليات والخاصة للبيع المتاحة االستثمارات حركة يلي فيما
 

 بآالف الرياالت السعودية  

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  10,181    10,502   في بداية السنة
    -    77,500   شراء خالل السنة
    -   (57,500)   المباع خالل السنة

  321    287   صافي التغير في القيم العادلة

  10,502    30,789   كما في نهاية السنة

 
 

 للبيع متاحة استثمارات – المساهمين عمليات( ب)
 

 بآالف الرياالت السعودية  

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31 
2020 

     االستثمار:نوع 

  1,923    2,860   محلية –حقوق ملكية غير متداولة 
  184,484   176,522   محلية –حقوق ملكية متداولة 

  134,086   132,250   محلية -صناديق استثمار غير متداولة 
  259,921   285,718   محلية –صكوك متداولة 
    -    34,300   دولية –صكوك متداولة 

   631,650   580,414  
 

 المملكة في مالية ومؤسسات شركات عن الصادرة واألسهم والصكوك والسندات المشتركة الصناديق من للبيع المتاحة االستثمارات تتكون
 .السعودية العربية

 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف -13,241 بمبلغ المساهمين لعمليات للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيم في المتراكم التغير رصيد إظهار يتم
 .المالي المركز قائمة في المساهمين حقوق ضمن( سعودي لاير ألف 16,654: 2020

 
 :السنة خالل المساهمين بعمليات والخاصة للبيع المتاحة االستثمارات حركة يلي فيما
       

 بآالف الرياالت السعودية    

ديسمبر  31    
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  469,264    580,414     في بداية السنة

  299,335    242,576     شراء خالل السنة

 (204,839)  (178,099)     المباع خالل السنة

  16,654   (13,241)     صافي التغير في القيم العادلة للسنة

  580,414    631,650     كما في نهاية السنة
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( للبيع متاحة استثمارات .13
 والتأمين المساهمين عمليات استثمارات تحليل يلي فيما( ج)
 :المقابلة األطراف قبل من والتأمين المساهمين عمليات استثمارات تحليل يلي فيما(  1)
 

 بآالف الرياالت السعودية    

ديسمبر  31    
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  388,300    251,090     حكومية وشبه حكومية

  160,826    211,968     بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  41,790    199,381     شركات

  590,916    662,439     المجموع

 
 :االستثمارية بالمحفظة المتعلقة االئتمان بجودة بيان يلي فيما  (2)
 

 بآالف الرياالت السعودية    

ديسمبر  31    
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  10,000    10,000     إلى أأأ -أأ

  433,311   416,210     إلى أ + -أ 

  58,960   124,630     إلى ب ب ب + -ب ب ب 

  88,645   111,599     ال ينطبق

  590,916   662,439     المجموع

 
ً  االئتماني التنصيف درجات تحدَّد ً  المصدر، أو وموديز وفيتش" بورز آند ستاندرد" وكالة قبل من المتبعة للمنهجية وفقا  تمثل" ينطبق ال" بأن علما

 .تصنيفها يتم لم التي االستثمارات مجموع
 
 العادلة القيمة(  3)

 أو الرئيسي السوق في المشاركين بين منظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه سيتم الذي أو أصل لبيع استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمة
ً  الرئيسي القياس تاريخ في( مالئمة األكثر السوق)  تقديره يتم أو مباشرة مراقبته يمكن السعر كان ما إذا النظر بغض للسوق الحالية للظروف وفقا

 تستند. المالية القوائم في المدرجة الدفترية القيم عن جوهري بشكل المثبتة المالية لألدوات العادلة القيم تختلف ال. أخرى تقييم أساليب باستخدام
 . توفرها عند السوق في المتداولة األسعار إلى المثبتة المالية لألدوات العادلة القيم
 :االستثمارات لهذه العادلة للقيم عرض يلي فيما

 من الهرمي التسلسل مستويات بين تحويالت هنالك كان إذا ما الشركة تحدد متكرر، أساس على العادلة بالقيمة المثبتة المالية لألدوات بالنسبة
 .تقرير سنة كل نهاية في( ككل العادلة القيمة لقياس بالنسبة جوهرية تكون والتي المدخالت من مستوى أدنى على بناءً ) التصنيف تقييم إعادة خالل
 
 من كجزء بها المحتفظ( سعودي لاير مليون 1.92: 2020 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 2.86 البالغة المدرجة غير المالية األوراق إن

 .عليها يعتمد التي العادلة القيمة قياس وسائل من غيرها أو النشطة األسواق غياب في بالتكلفة إدراجها تم الشركة مساهمي عمليات
 التحويل يتم ولم 2 ومستوى 1 مستوى من لكل العادلة القيمة قياس بين تحويالت أي هناك يكن لم ،2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل
 .العادلة القيمة قياس من 3 المستوى من أو إلى
 

ً  العادلة بالقيمة المسجلة المالية لألدوات تحليال التالي الجدول يعرض  :المساهمين وعمليات التأمين لعمليات العادلة للقيمة الهرمي للتسلسل وفقا
 العادلة القيمة وتسلسل تحديد
 :المالية لألدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح لتحديد التالي التسلسل الشركة تستخدم

 .نشطة أسواق في مماثلة مالية ألدوات معدلة غير متداولة بأسعار المالية األدوات: السوق في المتداولة األسعار: األول مستوى -
 بيانات إلى الهامة مدخالتها كافة تستند أخرى تقييم أساليب أو مماثلة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق في متداولة أسعار: الثاني المستوى -

 .للمالحظة القابلة السوق
 .للمالحظة القابلة السوق بيانات إلى الهامة مدخالتها من أي تستند ال تقييم أساليب: الثالث المستوى -
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( للبيع متاحة استثمارات .13
 )تتمة( والتأمين المساهمين عمليات استثمارات تحليل يلي فيما( ج)
 )تتمة( العادلة القيمة(  3)

 العادلة )تتمة( القيمة وتسلسل تحديد
 العادلة القيمة – التأمين عمليات (1)
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2021ديسمبر  31 
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

        للبيع:استثمارات متاحة 

  10,789        -    10,789  صناديق استثمار -

  20,000   -   20,000      -  صكوك -

  30,789    -   20,000    10,789  مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

        
 بآالف الرياالت السعودية 
 2020ديسمبر  31 
 المجموع  الثالثالمستوى   المستوى الثاني  المستوى األول 

        استثمارات متاحة للبيع:

  10,502   -  -   10,502  صناديق إستثمار

  10,502    -  -   10,502  مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 
 العادلة القيمة – المساهمين عمليات (2)
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 2021ديسمبر  31  
 المجموع  المستوى الثالث  الثانيالمستوى   المستوى األول  

         االستثمارات المتاحة للبيع

  132,250   -     -    132,250   سندات

  320,018   -   320,018      -   صكوك

  176,522   -     -    176,522   أسهم

  628,790   -   320,018    308,772   مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
         

 بآالف الرياالت السعودية  

 2020ديسمبر  31  

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

         االستثمارات المتاحة للبيع

  134,086      -      -    134,086   سندات

  259,921      -    259,921      -   صكوك

  184,484      -      -    184,484   أسهم

  578,491      -    259,921    318,570   مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 صافي أخرى، وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف .14

ً  مدفوعة مصاريف( أ)  صافي أخرى، وموجودات مقدما
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

عمليات   اإلجمالي 
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 
 اإلجمالي

مدفوعات مقدمة لمستحقات 
 المستشفيات

 95,546    -      95,546    144,419    -      
144,419  

أتعاب مؤجلة لـ ساما ومجلس الضمان 
طرف إداري نجم الصحي التعاوني و

 )ب(( 14)إيضاح  ثالث

 21,005  
 

 -    
 

 21,005  
 

 17,660  
 

 -    
 

 17,660  

  12,578      -    12,578    24,398      -    24,398  دفعات مقدمة للموردين
  12,559      -    12,559    13,081      -    13,081  سلف الموظفين

واتفاقية حصة  إيراد مستحق من منافذ
 العمرة

 -      -      -      5,260    -      5,260  

 ً   348      -    348    62      -    62  إيجار مدفوع مقدَّما
  3,146    3,104    42    5,946    5,929    17  دخل العمولة الخاصة المستحقة

 ً   1,981      -    1,981    5,259      -    5,259  مصاريف مدفوعة مقدما
  40,015      -    40,015    74,487      -    74,487  ضريبة القيمة المضافة

  6,321      -    6,321    6,272      -    6,272  أخرى
الديون المشكوك في مخصص 
 تحصيلها

 
(14,445) 

  -      (14,445)   (14,445)   -      
(14,445) 

 225,682   5,929   231,611   226,738    3,104    229,842 

 
 :ضريبة االستقطاعو التعاوني الصحي الضمان ومجلس نجم وساما لـ المؤجلة األتعاب حركة يلي فيما( ب)
 

 الرياالت السعوديةبآالف      

ديسمبر  31  2021ديسمبر  31     
2020 

    -    6,566      أتعاب نجم

  8,613    14,464      تكاليف متكبدة خالل السنة

 (2,047)   (14,653)      مطفأة خالل السنة 

  6,566    6,377      كما في نهاية السنة

 
 بآالف الرياالت السعودية     

ديسمبر  31   إيضاح  
2021 

ديسمبر  31 
2021 

  4,927    4,202      (ساما) البنك المركزي السعودي-أتعاب التفتيش واإلشراف

  4,388    10,250    25  تكاليف متكبدة خالل السنة

 (5,113)   (9,964)      مطفأة خالل السنة 

  4,202    4,488      كما في نهاية السنة

 
 

  



 

45 

 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( صافي أخرى، وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف .14

 :)تتمة( ضريبة االستقطاعو التعاوني الصحي الضمان ومجلس نجم وساما لـ المؤجلة األتعاب حركة يلي يما( ب)
 

 بآالف الرياالت السعودية     

ديسمبر  31  إيضاح   
2021 

ديسمبر  31 
2020 

        

مجلس الضمان الصحي –أتعاب التفتيش واإلشراف    5,816    6,892    التعاوني 
  19,489    14,879   25   تكاليف متكبدة خالل السنة

 (18,413)   (16,404)      مطفأة خالل السنة

  6,892    5,367      كما في نهاية السنة

        

 بآالف الرياالت السعودية     

ديسمبر  31  إيضاح   
2021 

ديسمبر  31 
2020 

        

    -      -      االستقطاعضريبة 

    -    9,539   25   تكاليف متكبدة خالل السنة

    -   (4,766)      مطفأة خالل السنة

    -    4,773      كما في نهاية السنة

 
لبنك المركزي نجم واإجمالي األتعاب المؤجلة ل

ضريبة والسعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني 
 االستقطاع 

    21,005   17,660  

 
 مكتسبة غيرن تأمي أقساط .15

 :السنة خالل المكتسبة غير األقساط حركة يلي فيما
 

 بآالف الرياالت السعودية   
 2021ديسمبر  31   

حصة معيدي   اإلجمالي   
 التأمين

 
 الصافي

  802,740   (220,301)    1,023,041    في بداية السنةالرصيد 

  1,462,744   (773,478)    2,236,222    أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة

 (1,628,686)    732,924   (2,361,610)   أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

  636,798   (260,855)    897,653    كما في نهاية السنةالرصيد 
       
 بآالف الرياالت السعودية   
 2020ديسمبر  31   

حصة معيدي   اإلجمالي   
 التأمين

 الصافي 

  694,818   (290,619)    985,437    في بداية السنةالرصيد 
  1,640,718   (893,783)    2,534,501    أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
 (1,532,796)    964,101   (2,496,897)   أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

  802,740   (220,301)    1,023,041    كما في نهاية السنة
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مؤجلة وثائق اكتتاب تكاليف .16
 :السنة خالل للعمليات المتكبدة العموالت حركة يلي فيما( أ)
 

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31 
2020 

      

  55,563    46,290    في بداية السنة

  93,095    86,266    تكاليف متكبدة خالل السنة
 (102,368)  (93,393)    مطفأة خالل السنة

  46,290    39,163    كما في نهاية السنة

 
 :السنة خالل المؤجلة اإلدارية التكاليف حركة يلي فيما( ب)
 

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  11,633    13,866    في بداية السنة

  2,233   (3,132)    مطفأة خالل السنة

  13,866    10,734    كما في نهاية السنة

 60,156  49,897  إجمالي تكاليف االكتتاب المؤجلة في نهاية السنة

 
 صافي االستخدام، حق أصل .17

 

 بآالف الرياالت السعودية   

 المجموع  مباني   

      التكلفة:

  35,250    35,250    2021يناير  1الرصيد في 
  1,402    1,402    اإلضافات خالل السنة

    2021ديسمبر  31الرصيد في 
36,652 

  36,652  

      اإلطفاء المتراكم:

    2021يناير  1الرصيد في 
18,965 

   
18,965  

  9,558    9,558    المحمل على السنة

  28,523   28,52    2021ديسمبر  31الرصيد في 

      صافي القيمة الدفترية:

  8,129    8,129    2021ديسمبر  31الرصيد في 

  16,285    16,285   2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 صافي ثابتة، موجودات .18

 صافي ملموسة، غير وأصول ومعدات ممتلكات
 

 أصول غير ملموسة   ممتلكات ومعدات 
      عمليات تأمين      عمليات مساهمين 

تحسينات على   أرض 
 العقارات المستأجرة

 
معدات وأثاث 
وتركيبات 
 مكتبية

أجهزة  
 حاسب آلي

برنامج   المجموع  سيارات 
 حاسب آلي

 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية 

                التكلفة:

  167,841    22,839    145,002    2,615    27,119   42,705   42,563  30,000 2021يناير  1في  الرصيد كما

  15,029    9,143    5,886    145    3,606    2,135   -  - خالل السنة إضافات

    -      -      -      -      -      -   -  - خالل السنة استبعادات

 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
30,000 

 
 42,563 

 
  44,840   30,725   2,760    150,888    31,982    182,870  

                االستهالك المتراكم:

  114,199    15,745    98,454    2,417    20,851    34,500    40,686   - 2021يناير  01الرصيد كما في 

  10,099    4,129    5,970    82    2,253    2,798    837   - (25المحمل على السنة )إيضاح 

    -      -      -      -      -      -      -   - خالل السنة استبعادات

  124,298    19,874   104,424    2,499    23,104   37,298    41,523   - 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

                صافي القيمة الدفترية:

  58,572    12,108    46,464    261    7,621    7,542    1,040   30,000 2021ديسمبر  31

  53,642    7,094    46,548    198    6,268    8,205    1,877   30,000  2020ديسمبر  31
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 نظامية وديعة .19

 

 )ساما( تقام وكما٪. 10 بقيمة نظامية بوديعة االحتفاظ الشركة على السعودية، العربية المملكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام وفقا
 سنة خالل ذلك، وبعد م،2021 في المنتهية المالية السنة وخالل. ساما موافقة بدون الوديعة هذه سحب يمكن ال ،٪ 5 بنسبة النظامية الوديعة بزيادة
 على أعاله المذكورة التعديالت بعد. األولوية حقوق إصدار طريق عن سعودي لاير مليون 1,050 إلى المدفوع رأسمالها الشركة زادت م،2021
 %0.5 قدره عموله بمعدل النظامية الوديعة وضع تم سعودي، لاير مليون 120 البالغ %11.4 بنسبة النظامية بالوديعة االحتفاظ يتم المال، رأس
 َ  (.%2.4: م2020) سنويا
 
 الشهرة .20

 

 العالقة ذات والمطلوبات األصول وصافي التأمين محفظة شراء على ووافقت م،2008 ديسمبر 22 في العادية العامة الجمعية اجتماع الشركة عقدت
 كانت االستحواذ عن الناتجة الشهرة إن. م2009 يناير 1 من المفعول سارية"( المحفظة)"  التعاوني التأمين وإعادة للتأمين والخليج المتوسط بشركة
 .سعودي لاير مليون 480 بمبلغ
 قيمة انخفاض تأثير لتقييم. بالشهرة المتعلقة للنقدية المولدة للوحدات المستردة للمبالغ تقديراً  قيمتها انخفضت قد الشهرة كانت إذا ما تحديد يتطلب
 واحدة كوحدة الشركة أن وباعتبار م،2021 فبراير 28 بتاريخ تقريره أصدر والذي مستشاراً  الشركة عينت ،م2021 ديسمبر 31 في كما الشهرة
 القيمة مقاييس باستخدام األرباح ورسملة الشركة ألسهم التجاري النشاط على" السوق"  و" السهم سعر"  منهجية المستشار طبق للنقدية، مولدة

ً . المتعددة االستحواذ وعملية الدمج وعمليات واسع نطاق على ةللمقارن القابلة المدرجة للشركات  للسنة المالية القوائم على الموافقة بتاريخ لذلك، طبقا
ً  م2021ديسمبر 31 في المنتهية  .الدفترية قيمتها من أكبر للشهرة األستردادية القيمة أن هي التقييم نتيجة كانت أعاله، المذكورة للمنهجية وفقا

 
 
 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى .21

 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

عمليات   اإلجمالي 
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 
 اإلجمالي

  19,969      -    19,969    42,787      -    42,787  للموردين وغيرهم أرصدة دائنة
  89,967      -    89,967    168,246      -    168,246 ضريبة القيمة المضافة مستحقة

  29,735    1,012    28,723    34,692    872    33,820  مصروفات مستحقة
  44,676      -    44,676    10,384      -    10,384  مستحقةضريبة االستقطاع 

  7,785      -    7,785    9,058      -    9,058  إجازات مخصص

 إجمالي
264,295  872  265,167  191,120  1,012  192,132 

 

 

  



 

49 

 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إيجار التزام .22
 

 بآالف الرياالت السعودية     

ديسمبر  31     
2021 

ديسمبر  31 
2020 

        المطلوبات

  33,433    16,596      الرصيد في بداية السنة

    -      -      16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
    -      -      استبعادات( / إضافات خالل السنة)
  761    401      كاليف التمويلت

  34,194    16,997      الرصيد في نهاية السنة
      المدفوع

 (17,598)  (8,463)     المدفوع خالل السنة

 16,596  8,534     الرصيد في نهاية السنة

      إلتزام اإليجار على مدة عقد اإليجار على النحو التالي:يقسم 

  9,537    7,100    أقل من سنة
  7,059    1,434    من سنة إلى خمسة سنوات
    -      -    أكثر من خمسة سنوات

 16,596  8,534     صافي –التزام اإليجار 

 
 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص .23

 

 لتقييم وفقًا المستحقات احتساب يتم. السعودية العربية المملكة في السائدة العمل قوانين على بناء لموظفيها الخدمة نهاية منافع خطة الشركة تدير
 .استحقاقها عند االستحقاقات مدفوعات التزام سداد يتم حين في المتوقعة الوحدة اكتساب لطريقة وفقًا االكتواري

 
 :كالتالي هي الحالية قيمتها على بناءً  السنة خالل االلتزام في والحركة المالي المركز قائمة في بها المعترف المبالغ إن 23-1

 

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31
2020 

  24,405    28,770    القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة

   28,770  24,405 

 

 الحركة على التزام المنافع المحددة: 23-2
 

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31
2020 

 27,451   24,405   الرصيد االفتتاحي

ل على قائمة الدخل   6,071   5,120  عمليات التأمين والفائض المتراكم –المحمَّ

ل على قائمة الدخل الشامل   346  4,052   التأمينعمليات  –المحمَّ

  (9,463)   (4,807)   المكافأة المدفوعة خالل السنة

  24,405   28,770   الرصيد النهائي
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص .23

 :المحددة المنافع اللتزام الحالية القيمة تسوية 23-3
 

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31
2020 

  27,451    24,405    يناير 1القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة كما في 

  5,270    4,788    تكاليف الخدمة الحالية

  801    332    التكاليف المالية

  346    4,052    خسارة اكتوارية من تعديالت الخبرات السابقة

 (9,463)   (4,807)    المكافأة المدفوعة خالل السنة

  24,405    28,770    ديسمبر 31القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة كما في 

 

 الرئيسية االكتوارية االفتراضات 23-4
 :التقاعد بعد ما التزامات لتقييم الشركة قبل من الهامة اإلكتوارية االفتراضات من التالية المجموعة استخدام تم

 

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31 
2020 

 ٪1.10  %2.25   معدل خصم التقييم

 ٪1.00  %3.00   قصير االجل )سنة واحدة( في مستوى الراتب زيادةالمعدل 

 ٪1.00  %2.15   طويل االجل في مستوى الراتب زيادةالمعدل 

 

 االكتوارية لالفتراضات الحساسية تحليل 23-5
 

 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31
2020 

      معدل خصم التقييم

 (1,847)   (1,555)    %1زيادة بـ 

   -5.41%  -7.57٪ 

  2,088    1,757    %1بـ  خفض

   6.11%  8.55٪ 

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب على مختلف الفئات العمرية

  2,239    2,168    %1زيادة بـ 

   7.54%  9.17٪ 

 (2,019)   (1,959)    %1بـ  خفض

   -6.81%  -8.27٪ 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مكتسبة غير تأمين إعادة عموالت .24
 بآالف الرياالت السعودية   

 ديسمبر 31   
 2021 

ديسمبر  31
2020 

  31,161    32,914    في بداية السنة

  182,222    112,453    عموالت مستلمة خالل السنة

 (180,469)   (127,333)    عموالت محققة خالل السنة

  32,914    18,034    كما في نهاية السنة

 
 وإدارية عمومية مصاريف .25
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

  اإلجمالي 
عمليات 
 التأمين

 
عمليات 
 المساهمين

 اإلجمالي 

            تكاليف متغيرة

  18,413   -   18,413    14,879      -    14,879  أتعاب مجلس الضمان الصحي

  48,725   -   48,725    9,539      -    9,539  استقطاعضرائب 

  5,113   -   5,113    10,250      -    10,250  أتعاب ساما

  2,571   -   2,571    2,021      -    2,021  أمريكامصاريف خدمة 

  7,828      7,828    8,044      -    8,044  أتعاب علم

  7,491   -   7,491      -      -      -  أتعاب إدارية ثالثة

  4,823   -   4,823    14,464      -    14,464  تعاب نجمأ

   3,679  أخرى
 

  3,679    283   -   283  
  62,876    -      62,876    95,247   -   95,247  

   تكاليف ثابتة
 

        

 رواتب وتكاليف موظفين
 

177,889  
  

- 
  

177,889 
  

193,337  
  

 -    
  

193,337  
  12,343      -    12,343    11,082   -   11,082  إيجارات

  18,387      -    18,387    18,508   -   18,508  بمصادر خارجية االستعانة

  9,563      -    9,563    10,099   -   10,099  وإطفاء استهالك

  8,957    680    8,277    27,129   1,091   26,038  أتعاب مهنية

  4,065      -    4,065    6,103   -   6,103  صيانة وإصالح

  4,801      -    4,801    5,635   -   5,635  اتصاالت

  1,181      -    1,181    537   -   537  قرطاسية

  1,566      -    1,566    3,790   -   3,790  إعالن وترويج

  2,238    4    2,234    2,465   5   2,460  سفر وتنقل للعمل

  1,672      -    1,672    1,695   -   1,695  مرافق

  4,280    4,280      -    3,493   3,493     -  أتعاب مجلس اإلدارة ولجان أخرى

ضريبة القيمة المضافة على عمولة 
 إعادة التأمين

 18,565  
 

- 
 

 18,565  
 

 -    
 

 -    
 

 -    

  11,630    304    11,326    18,749   129   18,620  مصروفات أخرى
 301,021  4,718  305,739  268,752  5,268  274,020 

 369,267  5,268  363,999  368,615  4,718  363,897 إجمالي
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أخرى إيرادات .26

 
 
 الدخل وضريبة الزكاة خصصم .27

 

 :للسنة الدخل ضريبة مخصص (أ)
 .بسبب صافي الخسائر المعدلة المتكبدة بسبب 2020و 2021 للعام دخلضريبة  هناك يكن لم
 
 :السنة خالل الدخل وضريبة الزكاة مخصص حركة يلي فيما (ب)

 :التالي النحو على السنة خالل الدخل وضريبة الزكاة مخصص حركات كانت
 

 بآالف الرياالت السعودية 

ديسمبر  31 
2021 

ديسمبر  31
2020 

  13,188   12,767  في بداية السنة

  4,591    4,000  للسنة الحالية -المحمل 

    -      -  للسنة السابقة -المحمل 

 (5,012)   (2,742)  مدفوع خالل السنة

  12,767   14,025  كما في نهاية السنة
 

 (.سعودي لاير ألف 4,591: 2020 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف 4,000مبلغ  للسنة المحمل الدخل وضريبة الزكاة مخصص بلغ
 

 والزكوية الضريبية الربوط وضع( ج)
 الشركة استلمت وقد. ضريبة والجماركلهيئة الزكاة وا لدى 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة والضريبة الزكوية إقراراتها الشركة قدمت

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. قبل من النظر قيد بعده وما 2017 عام من النهائي الربط أن إلى باإلضافة ،2016 عام حتى النهائية المخالصة
 الشركة دفعت. سعودي لاير مليون 23.2 بمبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من المضافة القيمة ضريبة ربط الشركة تلقت ،2020 العام خالل
 مدخالت تعديل على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وافقت الحقًا،. الستردادههيئة الزكاة والضريبة والجمارك  إلى استئنافًا وقدمت بالكامل المبلغ
 سعودي لاير مليون 12.6 وقدره المتبقي المبلغ السترداد االمانة العامة للجان الضريبية إلى استئنافًا الشركة وقدمت سعودي لاير مليون 10.6 بمبلغ
 .سعودي لاير مليون 10 بمبلغ مقابله مخصص تسجيل تم والذي

 

 مؤجلة ضريبة مطلوبات/  موجودات (د)
 فيما يلي الفروق المؤقتة التي تنشأ عنها الضريبة المؤجلة والحركة على الضريبة المؤجلة:

 
 بآالف الرياالت السعودية   

 ديسمبر 31   
2021 

ديسمبر  31
2020 

 11,962  (1,438)   أصل –ضريبة مؤجلة في بداية السنة 

 (13,400)  (1,000)   المؤقتةنشأة أو )عكس( الفروق 

 (1,438)  (2,438)   الرصيد النهائي موجودات / مطلوبات ضريبة مؤجلة

 

 بآالف الرياالت السعودية 

ديسمبر  31 
2021 

ديسمبر  31 
2020 

    -    1,554   19-من تأمين السفر كوفيد ايراد

  4,444    17  من اتفاقية حصة العمرة ايراد

  7,093    3,238  أخرى

  4,809    11,537  
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( الدخل وضريبة الزكاة خصصم .27
 :التالية المؤقتة الفروق على المؤجلة الضريبة تنشأ

 بآالف الرياالت السعودية 

ديسمبر  31 
2020 

ديسمبر  31
2020 

 (24,405)   (28,770)  نهاية الخدمة
 (304,481)   (280,260)  مخصص الذمم المدينة

  318,798    332,863  استهالكات معجلة
  38,636    25,682  قيمة عادلة ربح 

  28,548    49,515  صافي الفرق المؤقت الخاضع للضريبة / )القابل للخصم(

 (1,438)   (2,438)  ضريبة مؤجلة مطلوبات

 
  المال رأس .28
 المال رأس( أ)

 .للسهم سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون105 إلى مقسم سعودي لاير مليون 1,050 والمدفوع المصدر الشركة مال رأس يبلغ
ثم زيادة راس المال بمبلغ  سعوديمليون لاير  100بتخفيض رأس المال بمبلغ  2020أكتوبر  5أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

 2021نوفمبر  28في و. 2021أبريل  22وتمت الموافقة على تخفيض رأس المال من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  ،مليون لاير 350
ريااًل سعوديًا.  350نجحت الشركة في زيادة رأس مالها بمبلغ  ،حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس المال

 مليون لاير سعودي من خالل حق اإلصدار. 70وتقاسم قسط 
 للسهم الربح)خسارة(/ ( ب)
 .المالية القوائم تاريخ في القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط على للسنة الربح صافي قسمة طريق عن الواحدللسهم  )خسارة(/ الربح حساب تم
 بآالف الرياالت السعودية   

ديسمبر  31   
2021 

ديسمبر  31
2020 

 36,913   (140,588)    السنة )الخسارة( الدخل صافي

 76,014    76,014    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  0.49   (1.85)    للسهم )خسارة(/ الربح

 
 النظامية الوديعة على العمولة .29

ً  بها االحتفاظ يتم التي النظامية الوديعة على العمولة بلغت  28,158مبلغ  السعودية العربية المملكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام وفقا
 .ساما موافقة على الحصول دون العموالت هذه سحب يمكن ال(. سعودي لاير ألف 26,626: 2020 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف
 
 المالية لألدوات العادلة القيمة .30

 الموجودات وبعض الدائنة الذمم المدينة، الذمم االستثمارات، ألجل، الودائع حكمه، في وما النقد على المالية والمطلوبات الموجودات تشتمل
 المتداولة غير المالية األدوات عدا فيما الدفترية، قيمتها عن كثيراً  تختلف ال المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إن. األخرى والمطلوبات

 .بالتكلفة تقيَّد حيث
 
 المحتملة وااللتزامات التعهدات .31

 )أ( الدعاوى القضائية
 النهائية المحصلة تحديد أو توقع العملي من ليس أنه حين في. العادية أعمالها دورة خالل قانونية لمطالبات وتخضع التأمين قطاع في الشركة تعمل

 .المالي ومركزها نتائجها على جوهري أثر( القضايا ذلك في بما) المطالبات لهذه يكون لن بأنه الشركة إدارة تعتقد القائمة، القانونية للمطالبات

 )ب( االلتزامات واالرتباطات الرأسمالية
: 2020 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف 120,679 بمبلغ ضمان خطاب الشركة معه تتعامل الذي البنــك أصــدر ،2021 ديســمبر 31 فــي كمــا

ً  والورش السيارات ووكاالت العمالء من لعدد( سعودي لاير ألف 78,844  الشركة لدى ليس(. 7 إيضاح انظر) معهم االتفاقيات لشروط وفقا
 (.شيء ال: 2020 ديسمبر 31) 2021 ديسمبر 31 في كما رأسمالية تعهدات

 )ج( مطلوبات محتملة
 الشركة دخل على جوهرية ستكون القضائية الدعوي نتائج بأن تعتقد ال الشركة فإن القانوني المستشار مشورة على وبناءً  الشركة على دعوى رفع تم
 .المالي وضعها أو
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 القطاعية المعلومات .32

 

 مبين هو كما ومطلوباتها وموجوداتها الشركة لنشاطات بالنسبة التشغيلية القطاعات اإلدارة اعتمدت بالشركة، الداخلية التقارير إعداد لطريقة وفقا
 .أدناه
 
 واإليرادات الخاصة العموالت ودخل تحصيلها في المشكوك الديون ومخصص واإلدارية العمومية المصاريف توزيع القطاعات نتائج تشمل ال

 حكمه، في وما النقد توزيع القطاعات موجودات تشمل ال .شامل أساس على ومراقبتها عنها اإلبالغ يتم حيث التشغيلية القطاعات على األخرى
ً  المدفوعـة والمصاريف المدينة التأمين إعادة وأرصدة وأقساط للبيع المتاحة واالستثمارات ألجل والودائع  والمستحق األخرى والموجودات مقدما

 عنها اإلبالغ يتم حيث التشغيلية القطاعات على والمعدات الممتلكات وصافي النظامية والوديعة الملموسة غير والموجودات عالقة ذات أطراف من
 .شامل أساس على ومراقبتها

 األخرى، والمطلوبات المستحقة والمصاريف الدائنة، التأمين معيدي أرصدة المستحقة، والعموالت الدائنة الذمم توزيع القطاعات مطلوبات تشمل ال
 والعموالت الدخل وضريبة والزكاة عالقة، ذات لألطراف المستحقة والمبالغ للموظفين، الخدمة مكافأة ومخصص المستحقة، الفائض وتوزيعات
 .لساما المستحقة

 من والفائض العامة المباشرة وغير المباشرة التشغيلية القطاعات مصاريف بعض تصنيف يتم. تشغيلي غير قطاع هي المساهمين عمليات إن
ً  القطاع لهذا التأمين عمليات  .اإلدارة من معتمدة مناسبة ألسس وفقا
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .32

 

     :القطاعات التشغيلية

 بآالف الرياالت السعودية  
 2021ديسمبر  31كما في   

ممتلكات   المركبات  الطبي  
 وحوادث

مجموع عمليات  
 التأمين

 المجموع  عمليات المساهمين 

             موجودات

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
 المكتسبة

  46,174    80,809    133,872    260,855    -      260,855  

المطالبات تحت حصة معيدي التأمين من 
 التسوية

  39,569    4,856    502,115    546,540    -      546,540  

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
 وغير المبلِّغ عنها

  50,221    36,779    92,028    179,028    -      179,028  

  49,897      -    49,897    8,783    12,079    29,035   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
  3,088,961    1,747,504    1,341,457   -  -  -  موجودات غير موزعة

 4,125,281  1,747,504  2,377,777  736,798  134,523  164,999  إجمالي الموجودات

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2021ديسمبر  31كما في   

ممتلكات   المركبات  الطبي  
 وحوادث

مجموع عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 المجموع 

             المطلوبات

  897,653      -    897,653    157,713    203,270    536,670   إجمالي أقساط غير مكتسبة
  18,034      -    18,034    11,771    6,263      -   غير مكتسبة عموالت إعادة تأمين

  743,807      -    743,807    545,450    16,653    181,704   إجمالي المطالبات تحت التسوية
  463,364      -    463,364    108,615    85,043    269,706   مطالبات متكبدة وغير مبلِّغ عنها

  77,810      -    77,810    4,263    46,675    26,872   احتياطيات عجز األقساط
  65,942      -    65,942    8,984    35,422    21,536   احتياطيات فنية أخرى

مطلوبات غير موزعة وفائض عمليات 
 التأمين

 - 
 

 - 
 

 - 
 

  798,529    45,493    844,022  

 3,110,632  45,493  3,065,139  836,796  393,326  1,036,488  وفائض عمليات التأمينمجموع المطلوبات 

 
 



 

56 

 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .32

              )تتمة(: القطاعات التشغيلية
 بآالف الرياالت السعودية  
 2020ديسمبر  31كما في   

مجموع عمليات   ممتلكات وحوادث  المركبات  الطبي  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 المجموع 

             موجودات

  220,301      -    220,301    137,219    78,963    4,119   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  474,022      -    474,022    395,786    3,145    75,091   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  261,982      -    261,982    119,868    54,576    87,538   حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلِّغ عنها

  60,156      -    60,156    8,018    11,618    40,520   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
  2,832,008    1,334,431   1,497,577   -  -  -  موجودات غير موزعة

 3,848,469  1,334,431  2,514,038  660,891  148,302  207,268  إجمالي الموجودات

 
 الرياالت السعوديةبآالف   
 2020ديسمبر  31كما في   

مجموع عمليات   ممتلكات وحوادث  المركبات  الطبي  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 المجموع 

             المطلوبات

 1,023,041     -    1,023,041    161,635    168,125    693,281   إجمالي أقساط غير مكتسبة
  32,914      -    32,914    12,777    20,137      -   تأمين غير مكتسبةعموالت إعادة 

  685,512      -    685,512    434,731    2,085    248,696   إجمالي المطالبات تحت التسوية
  614,201      -    614,201    132,041    128,124    354,036   مطالبات متكبدة وغير مبلِّغ عنها

  31,456      -    31,456    2,018    9,514    19,924   احتياطيات عجز األقساط
  27,294      -    27,294    5,356    7,342    14,596   احتياطيات فنية أخرى

  674,354    41,843   632,511  -  -  -  مطلوبات غير موزعة وفائض عمليات التأمين

 3,088,772  41,843  3,046,929  748,558  335,327  1,330,533  عمليات التأمينمجموع المطلوبات وفائض 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .32

 )تتمة(: التشغيليةالقطاعات 
 بآالف الرياالت السعودية  
 2021ديسمبر  31كما في   

مجموع عمليات   ممتلكات وحوادث  المركبات  الطبي  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 المجموع 

             اإليرادات

             إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  2,236,222   -   2,236,222    316,840    431,536    1,487,846   مباشر -
    -   -     -      -      -      -   إعادة تأمين -
   1,487,846    431,536    316,840    2,236,222   -   2,236,222  

  أقساط إعادة التأمين المسندة
 

          

 (182,477)   -  (182,477)   (71,735)      -   (110,742)  محلي -
 (591,001)   -  (591,001)   (189,590)   (171,416)  (229,995)  خارجي -
  (340,737)  (171,416)   (261,325)   (773,478)  -   (773,478) 

 (3,837)   -  (3,837)   (1,243)   (619)   (1,975)   محلي -أقساط تأمين فائض الخسارة 
 (58,453)     (58,453)   (14,675)   (6,253)   (37,525)   أجنبي -أقساط تأمين فائض الخسارة 

  1,400,454   -   1,400,454    39,597    253,248    1,107,609   صافي أقساط التأمين المكتتبة
  165,942   -   165,942    575   (33,299)    198,666   التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

  1,566,396   -   1,566,396    40,172    219,949    1,306,275   أقساط التأمين المكتسبةصافي 
  127,333   -   127,333    31,126    58,074    38,133   دخل من عمولة إعادة تأمين

  1,693,729   -   1,693,729    71,298    278,023    1,344,408   مجموع اإليرادات

  التكاليف والمصاريف المكتتبة
 

    
 

 
 

   
 

 (2,150,490)  -  (2,150,490)  (134,743)   (359,659)  (1,656,088)  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (22,141)   -  (22,141)   (5,289)  (6,378)   (10,474)   مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

  108,080   -   108,080      -      -    108,080   مستشفيات -مبكر خصم تسوية 
  624,777   -   624,777    122,719    156,867    345,191   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (1,439,774)  -  (1,439,774)  (17,313)   (209,170)  (1,213,291)  ي المطالبات والتعويضات األخرى المدفوعةصاف
  14,223      14,223   (4,390)   (12,857)    31,470   ي المطالبات تحت التسوية، صافيالتغيرات ف

  67,883      67,883   (4,414)    25,283    47,014   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبٌلغ عنها، صافي

 (1,357,668)  -  (1,357,668)  (26,117)   (196,744)  (1,134,807)  ي المطالبات والتعويضات األخرى المتكبدةصاف
 (46,355)   -  (46,355)   (2,246)   (37,161)   (6,948)   ز أقساط التأميناحتياطي عج

 (38,648)   -  (38,648)   (3,627)   (28,080)   (6,941)   احتياطيات فنية أخرى
 (96,525)   -  (96,525)   (20,717)   (25,632)   (50,176)   تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (1,539,196)  -  (1,539,196)  (52,707)   (287,617)  (1,198,872)  وع التكاليف والمصاريف المكتتبةمجم

 154,533  -  154,533  18,591  (9,594)  145,536  ي دخل االكتتابصاف
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .32

 

 بآالف الرياالت السعودية        

 2021ديسمبر  31كما في         

        
مجموع عمليات 

 التأمين
 

عمليات 
 المساهمين

 المجموع 

             أخرى:)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية 

  24,514      -    24,514         عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 (368,615)   (4,718)   (363,897)         مصاريف عمومية وإدارية

  15,341    13,949    1,392         دخل عمولة خاصة
  3,771    3,771      -         أرباح من استثمار في شركة زميلة

  22,501    22,501      -         أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
  7,558    7,558      -         توزيعات ارباح
  4,809      -    4,809         إيرادات أخرى

 (290,121)  43,061  (333,182)        مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، صافي

صافي دخل السنة قبل التوزيع وقبل الزكاة وضريبة 
 الدخل

       (178,649)  43,061  (135,588) 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )تتمة( القطاعية المعلومات .32
 )تتمة(: القطاعات التشغيلية

 بآالف الرياالت السعودية  
 2020ديسمبر  31ا في كم  

مجموع عمليات   ممتلكات وحوادث  المركبات  الطبي  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

 المجموع 

             اإليرادات

             إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  2,534,501   -   2,534,501    286,251    426,926    1,821,324   مباشر -
    -   -     -      -      -      -   إعادة تأمين -
   1,821,324    426,926    286,251    2,534,501   -   2,534,501  

  أقساط إعادة التأمين المسندة
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 (1,350)   -  (1,350)   (1,350)      -      -   محلي -
 (892,433)   -  (892,433)   (233,214)   (201,890)   (457,329)   خارجي -
   (457,329)   (201,890)   (234,564)   (893,783)  -   (893,783) 

 (55,755)     (55,755)   (13,549)   (3,948)   (38,258)   أقساط تأمين فائض الخسارة

  1,584,963   -   1,584,963    38,138    221,088    1,325,737   صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (107,921)   -  (107,921)   (572)    179   (107,528)   التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

  1,477,042   -   1,477,042    37,566  -  221,267    1,218,209   صافي أقساط التأمين المكتسبة
  180,469   -   180,469    26,091    50,424    103,954   دخل من عمولة إعادة تأمين

  1,657,511   -   1,657,511    63,657    271,691    1,322,163   راداتمجموع اإلي

          المصاريف المكتتبةالتكاليف و

 (1,752,744)   -  (1,752,744)   (78,696)   (284,670)  (1,389,378)   إجمالي المطالبات المدفوعة
 (32,561)   -  (32,561)   (4,252)   (17,684)   (10,625)   مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

  76,053   -   76,053      -      -    76,053   مستشفيات -خصم تسوية مبكر 
  498,315   -   498,315    96,886    126,774    274,655   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (1,210,937)  -  (1,210,937)   13,938   (175,580)   (1,049,295)  صافي المطالبات والتعويضات األخرى المدفوعة
 (79,709)   -  (79,709)   (9,767)   (141,951)    72,009   التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

  176,364   -   176,364   (2,787)    139,221    39,930   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبٌلغ عنها، صافي

 (1,114,282)  -  (1,114,282)   1,384   (178,310)   (937,356)   صافي المطالبات والتعويضات األخرى المتكبدة
 (10,927)   -  (10,927)    681   (7,276)   (4,332)   احتياطي عجز أقساط التأمين

 (12,401)   -  (12,401)    2,328   (2,592)   (12,137)   احتياطيات فنية أخرى
 (100,135)   -  (100,135)   (19,635)   (19,444)   (61,056)   تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (1,237,745)  -  (1,237,745)  (15,242)   (207,622)   (1,014,881)  مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

 صافي دخل االكتتاب
 

 307,282  64,069  48,415  419,766  -  419,766 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )تتمة( القطاعية المعلومات .33
 )تتمة(: القطاعات التشغيلية

 

 بآالف الرياالت السعودية        

 2020ديسمبر  31كما في         

        
مجموع 

 عمليات التأمين
 

عمليات 
 المساهمين

 المجموع 

             أخرى:)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية 

 (39,115)      -   (39,115)         مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (369,267)   (5,268)   (363,999)         مصاريف عمومية وإدارية

  15,709    10,665    5,044         دخل عمولة خاصة

  3,942    3,942      -         أرباح من استثمار في شركة زميلة

  9,288    9,288      -         أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع

  6,367    6,367      -         توزيعات ارباح

  11,537      -    11,537         إيرادات أخرى

 (361,539)    24,994   (386,533)         مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، صافي

 58,227  24,994  33,233        السنة قبل التوزيع وقبل الزكاة وضريبة الدخلصافي دخل 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .33

 )تتمة(: القطاعات التشغيلية
 

 
 بآالف الرياالت السعودية  
 م2021ديسمبر  31  
 المجموع  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي  

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة:

  1,454,367    264,285    86,062    1,104,020   مؤسسة كبيرة
  191,132    33,757    14,805    142,570   مؤسسة متوسطة
  212,487    11,989    40,244    160,254   مؤسسة صغيرة

  90,180    5,149    5,081    79,950   مؤسسة صغيرة جداً 
  288,056    1,660    285,344    1,052   أفراد

  2,236,222    316,840    431,536    1,487,846   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

         

 بآالف الرياالت السعودية  
 م2020ديسمبر  31  
 المجموع  ممتلكات وحوادث  سيارات  طبي  

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة:

  1,603,007    234,535    211,875    1,156,597   مؤسسة كبيرة
  354,787    30,313    34,081    290,393   مؤسسة متوسطة
  259,516    15,340    15,098    229,078   مؤسسة صغيرة

  155,165    4,645    5,401    145,119   مؤسسة صغيرة جداً 
  162,026    1,418    160,471    137   أفراد

  2,534,501    286,251    426,926    1,821,324   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر إدارة .33

 المخاطر حوكمة 33-1
 الحالي التنظيمي الهيكل تستخدم التي المقررة الرقابية والوسائل واإلجراءات السياسات من مجموعة في بالشركة الخاصة المخاطر حوكمة تتمثل
 بإدارة المتعلقة االستراتيجية الخطة مع تتوافق والتي والمعروفة بها المرغوب المخاطر قبول في الشركة فلسفة تتركز. االستراتيجية األهداف لتحقيق
 النظامية بالمتطلبات المتعلقة والمخاطر التأمين إعادة ومخاطر التأمين، لمخاطر الشركة تتعرض. اإلدارة مجلس من والمعتمدة المخاطر وقبول

 .السوق ومخاطر العموالت أسعار ومخاطر األجنبية العمالت ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر
 

 المخاطر إدارة هيكل 33-2
 .المخاطر ومراقبة ومتابعة وتقييم لتحديد الشركة داخل محكم تنظيمي هيكل تأسيس تم

 اإلدارة: مجلس
 األهداف لتحقيق والسياسات االستراتيجيات واعتماد التوجيه بتقديـم يقوم حيث المخاطر محكومية عن المسؤولة العليا الجهة هو اإلدارة مجلس إن

 .للشركة المحددة
 :العليا اإلدارة
ً  محددة سياسة ضمن االستراتيجية األهداف تحقيق أجل من اليومية العمليات عن مسؤولة العليا اإلدارة  .المخاطر قبول بشأن الشركة قبل من مسبقا
 :الداخلية المراجعة وإدارة المراجعة لجنة
. اإلجراءات بهذه االلتزام ومن اإلجراءات كفاية من بالتأكد تقوم والتي الداخلية المراجعة إدارة قبل من الشركة داخل المخاطر إدارة عمليات تدقيق يتم
 .المراجعة لجنة إلى مباشرة والتوصيات بالنتائج تقرير وتقديـم العليا، اإلدارة مع التقويم عمليات كافة نتائج ببحث الداخلية المراجعة إدارة تقوم

 

ً  يلي فيما  :منها للتقليل اإلدارة قبل من المتبعة والطرق الشركة تواجهها التي بالمخاطر ملخصا
 

 التأمين مخاطر( أ
 اللتزامات الدفترية القيمة عن عليها المؤمن األحداث بشأن معها المتعاقد الجهات إلى المستحقة الفعلية المطالبات بزيادة المتعلقة المخاطر وتمثل
 على تطرأ التي الالحقة التطورات أو المدفوعة الفعلية والمزايا المطالبات مبالغ أن أو المطالبات تكرار بسبب ذلك يحدث أن ويمكن. التأمين

ً  كان عما تختلف األجل طويلة المطالبات  التأمين مخاطر تتركز. االلتزامات هذه لتغطية الكافية الموارد توفر ضمان في الشركة أهداف تتمثل. متوقعا
 .السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل التأمين عقود عن الناجمة

َ  التسوية تحت المطالبات مخصص مع تتوافق بطريقة التأمين معيدي من المستردة المبالغ تقدير يتم  وجود من وبالرغم. التأمين إعادة لعقود طبقا
 عمليات بشأن االئتمان لمخاطر تتعرض فإنها وبالتالي الوثائق حملة تجاه المباشرة التزاماتها من معفاة غير فإنها الشركة لدى تأمين إعادة ترتيبات
 التأمين إعادة عمليات تتنوع. التأمين إعادة ترتيبات بموجب بالتزاماته الوفاء من التأمين معيدي من أي تمكن عدم بقدر وذلك المسندة التأمين إعادة
 للطرف تعرض أي يوجد ال. واحد تأمين إعادة عقد أي على كبير بشكل الشركة عمليات تعتمد وال واحد تأمين معيد على يعتمد ال بحيث الشركة لدى

 .التقرير تاريخ في التأمين إعادة موجودات إجمالي من٪ 35 يتجاوز المقابل

 تواتر المطالبات ومبالغها
 والتأمين المركبات تأمين عقود اكتتاب مخاطر بتغطية رئيسي، بشكل الشركة، تقوم. العوامل من بالعديد ومبالغها المطالبات تكرار يتأثر أن يمكن
 المؤمن الحادث وقوع من واحدة سنة خالل المطالبات وسداد عن اإلبالغ العادة، في يتم، ألنه األجل قصيرة تأمين كعقود العمليات هذه تعتبر. الطبي
 .التأمين مخاطر من التقليل في يساعد أن شأنه من وهذا. عليه

 المركبات
 السنوات في. السيارات إصالح أو وتبديل الجسدية واإلصابات بالوفاة المتعلقة المطالبات في الرئيسية المخاطر تتمثل المركبات، على للتأمين بالنسبة
ً  18 عن عمره يزيد الذي السائق/المالك إلى فقط الشامل التأمين وثائق بإصدار الشركة تقوم األخيرة،  عقود معظم فإن رئيسي، وبشكل. عاما
 تأمين إعادة تغطية الشركة لدى يوجد. المطالبات تكاليف بمراقبة تتعلق المخاطر إدارة إجراءات الشركة لدى يوجد كما. باألفراد تتعلق المركبات

 (.سعودي لاير ألف 2,000: م2020 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف 2,000 ولغاية فردية مطالبة بأي المتعلقة الخسائر من للحد

 الطبي التأمين
 تحقيق ويمكن. عليها المؤمن المزايا ومستوى المخاطر نوع حيث من جيد بشكل المخاطر تنوع لضمان االكتتاب استراتيجية بتصميم الشركة قامت
 الحالية الصحية الظروف االعتبار بعين تأخذ األسعار بأن للتأكد الطبية الفحوصات واستخدام الجغرافية، والمناطق القطاعات تنوع خالل من ذلك

 للقطاع تأمين إعادة تغطيات أي الشركة لدى يوجد ال. المطالبات لمتابعة التفصيلية واإلجراءات تجالمن وسعر الفعلية للمطالبات االعتيادية والمراجعة
 .الطبي

 الحساسية تحليل
ً  التسوية تحت المطالبة مبالغ بأن الشركة تعتقد  عن تختلف وقد مؤكدة المبالغ هذه تعتبر ال ذلك ومع. كافية تعتبر السنة نهاية في التأمين لعقود وفقا
 المتغيرات بعض حساسية تحديد الممكن من ليس. افتراضات لعدة حساسة التأمين مطالبة مبالغ تعتبر. المالية القوائم في المقدمة المطالبات مبالغ

 التغير إن. أعاله المذكورة األساسية باالفتراضات العام التأمين مطالبات مخصص يتأثر. التقييم عملية في التأكد عدم أو التشريعية كالتغيرات
 ألف 55,714: م2020 ديسمبر 31) سعودي لاير ألف 67,883 بحوالي اإلجمالي الدخل على يؤثر قد المطالبات نسبة في٪ 5 بواقع االفتراضي

 .السنة في( سعودي لاير
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة .33

 التأمين إعادة مخاطر( ب
 االعتيادي عملها سياق ضمن الشركة تقوم الكبيرة، التأمين مطالبات عن تنتج قد التي المالية الخسائر من وللحد األخرى، التأمين شركات غرار على
 المحتملة الخسائر بمراقبة لإلدارة وتسمح األعمال في أكبر تنوع تؤمن الترتيبات هذه إن. التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع اتفاقيات بإبرام
 االتفاقية تأمين إعادة عقود بموجب التأمين إعادة عمليات من كبير جزء يتأثر. إضافية نمو قدرات وتؤمن الكبيرة المخاطر عن تنشأ قد التي

 .الخسارة وفائض واالختيارية
ض من وللحد  ومراقبة التأمين إعادة لشركات المالي الوضع بتقييم الشركة تقوم التأمين، إعادة شركات إعسار نتيجة كبيرة خسائر ألي الشركة تعرِّ

 .التأمين إعادة اتلشرك المشابهة االقتصادية السمات أو األنشطة أو الجغرافية المناطق في الناشئة االئتمان مخاطر تركيزات
 التأمين معيد فشل حالة في التأمين وثائق حاملي تجاه المباشرة التزاماتها من تُعفى ال أنها إال تأمين، إعادة ترتيبات لديها الشركة أن من الرغم على
 .بالتزاماته الوفاء في
 التنظيمي باإلطار متعلقة مخاطر( ج

 ومراقبة الموافقات على الحصول فقط تتطلب ال األنظمة هذه إن. السعودية العربية المملكة في المحلية األنظمة لمتطلبات الشركة عمليات تخضع
 سداد من ولتمكينها التأمين شركات قبل من واإلفالس العجز مخاطر لتقليل المال رأس كفاية مثل القيود بعض وتفرض بل فحسب، النشاطات
 .ساما من المطلوب النحو على المالءة هامش بمتطلبات ملتزمة غير الشركة. نشوئها عند المتوقعة غير التزاماتها

 االئتمان مخاطر( د
 لكافة بالنسبة. مالية لخسارة اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما ما، مالية أداة بشأن بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل
 .المالي المركز قائمة في عنها المفصح الدفترية القيمة للشركة القصوى االئتمان مخاطر تمثل الشركة، قبل من المقتناة المالية الموجودات فئات
ً  يلي فيما  :الشركة لها تتعرض التي االئتمان مخاطر لتقليل الموضوعة واإلجراءات بالسياسات بيانا

 في يرغبون الذين العمالء جميع أن الشركة سياسة تقتضي. وموثوقة معروفة أخرى أطراف مع تأمين وإعادة تأمين عقود في فقط الشركة تدخل -
 وإعادة التأمين عقود بموجب المدينة الذمم مراقبة يتم ذلك إلى وباإلضافة. االئتمان من التحقق لشروط يخضعون أن االئتمان بشروط التداول
 .معدومة لديون الشركة تعرض من الحد أجل من مستمر بشكل التامين

 .القائمة المدينة الذمم ومراقبة ووسيط، وكيل لكل ائتمان حدود بوضع وذلك والوسطاء بالوكالء المتعلقة المخاطر من بالحد الشركة تقوم -
ً  االستثمار عن المسؤول المدير قبل من للشركة االستثمارية المحفظة تدار -  .االستثمار لجنة من المعتمدة االستثمارية للسياسة طبقا
 وسمعة قوي مالي مركز ذات تجارية بنوك مع فقط بالتعامل الشركة تقوم األخرى، المالية الموجودات عن الناتجة االئتمان بمخاطر يتعلق فيما -

 .جيدة ائتمانية
 .الشركة داخل هامة ائتمان مخاطر تركيزات يوجد ال -

 :المالي المركز قائمة لمكونات االئتمان لمخاطر األقصى الحد أدناه الجدول يعرض
       

 بآالف الرياالت السعودية    

ديسمبر  31    موجودات، عمليات التأمين
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  351,433    207,714     النقد وما في حكمه )فيما عدا النقد في الصندوق(

  10,502    30,789     استثمارات متاحة للبيع

  866,983    838,577     أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة، صافي

  12,559    13,081     سلف للموظفين

  12,578    24,398     دفعات مقدمة لموردين

  42    17     دخل العمولة الخاصة المستحقة

  474,022    546,540     حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  261,982    179,028     المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

  1,994    1,994     مستحق من أطراف ذات عالقة، صافي

    1,842,138    1,992,095  
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة .33
 )تتمة( االئتمان مخاطر( د
 
 بآالف الرياالت السعودية    

ديسمبر  31    موجودات، عمليات المساهمين
2021 

ديسمبر  31 
2020 

  66,076    389,968     النقد وما في حكمه )فيما عدا النقد في الصندوق(

  18,477    50,000     ودائع قصيرة األجل

  580,414    631,650     استثمارات متاحة للبيع

  120,000    120,000     وديعة نظامية

  26,626    28,158     دخل العمولة على الوديعة النظامية المستحقة

  3,104    5,929     دخل العمولة الخاصة المستحقة

     1,225,705    814,697  

 2,806,792   3,067,843     مجموع الموجودات

 
   السيولة مخاطر( هـ

 متطلبات مراقبة يتم. المالية بالمطلوبات المتعلقة بالتعهدات للوفاء الالزمة األموال توفير في الشركة تواجهها التي الصعوبات السيولة مخاطر تمثل
 ألجل ودائع في الشركة أموال من كبير جزء يستثمر. نشوئها عند التزامات بأية للوفاء الكافية األموال توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم شهرياً، السيولة
 .محلية بنوك لدى

 :االستحقاق تواريخ
 أدناه الجدول يعكس. تعاقدية التزامات تعتبر ال ألنها التحليل من المكتسبة غير األقساط من التأمين معيدي وحصة مكتسبة الغير األقساط استبعاد تم

 :المتبقية المتوقعة المخصومة غير التعاقدية االلتزامات أساس على وذلك بالشركة الخاصة المشتقة غير المالية المطلوبات استحقاق تواريخ
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م2021ديسمبر  31  

أكثر من سنة   لغاية سنة واحدة  
 واحدة

 المجموع 

       المطلوبات المالية لعمليات التأمين

  264,295   -   264,295   مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف 
  256,861   -   256,861   ذمم وعموالت دائنة

  155,259   -   155,259   أرصدة مستحقة لمعيدي التأمين
  743,807   -   743,807   إجمالي المطالبات تحت التسوية

  463,364   -   463,364   المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
  82,762   -   82,762   توزيع الفائض المستحق

   1,966,348   -   1,966,348  

       المطلوبات المالية للمساهمين

  872   -   872   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  28,158   -   28,158   عموالت مستحقة على الوديعة النظامية

   29,030   -   29,030  

  1,995,378   -   1,995,378   مجموع المطلوبات المالية
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة .33

 السيولة )تتمة( مخاطر( هـ
 )تتمة(: االستحقاق تواريخ

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 م2020ديسمبر  31  

لغاية سنة   
 واحدة

  
أكثر من سنة 

 واحدة
 المجموع  

       المطلوبات المالية لعمليات التأمين

  191,120   -   191,120   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  144,715   -   144,715   ذمم وعموالت دائنة

  165,531   -   165,531   أرصدة مستحقة لمعيدي التأمين
  685,512   -   685,512   إجمالي المطالبات تحت التسوية

  614,201   -   614,201   المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
  89,393   -   89,393   توزيع الفائض المستحق

   
1,890,472 

 -   
1,890,472 

       المالية للمساهمينالمطلوبات 

  1,012   -   1,012   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  26,626   -   26,626   عموالت مستحقة على الوديعة النظامية

   27,638   -   27,638  

   مجموع المطلوبات المالية
1,918,110 

 -   
1,918,110 

 
 :السيولة محفظة

 وفق السداد مستحقة جميعها وإن المخصومة، النقدية التدفقات أساس على المالي المركز قائمة في الظاهرة المالية المطلوبات من أي إظهار يتم لم
 .بالشركة الخاصة المشتقة غير المالية للمطلوبات والمتوقعة التعاقدية االستحقاق تواريخ بين فروقات يوجد ال. أعاله المذكورة األسس

 
 األجنبية العملة مخاطر( و

 للشركة الرئيسية المعامالت تتم. األجنبي الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناتجة المخاطر العمالت مخاطر تمثل
 الشركة تقوم ال وبالتالي األجنبي، الصرف أسعار في التقلبات بسبب هامة خسائر لوقوع ضئيلة مخاطر بوجود اإلدارة تعتقد. السعودي باللاير
 .األجنبية العمالت مخاطر ضد بالتحوط

 :الخاصة العموالت أسعار مخاطر( ز
 الخاصة العموالت أسعار في التغيرات نتيجة ما مالية ألداة المستقبلية النقدية التدفقات أو قيمة تذبذب عن الخاصة العموالت أسعار مخاطر تنشأ

 األدوات بينما النقدية، التدفقات عن الناتجة الخاصة العموالت أسعار لمخاطر الشركة عائمة بعمولة المالية األدوات تعرض. السوق في السائدة
 .العادلة للقيمة العموالت أسعار لمخاطر الشركة تعرض ثابتة بعمولة المالية

 أسعار مخاطر من بالحد الشركة تقوم. ألجل والودائع حكمه في وما النقد في استثماراتها ببعض الخاصة العموالت أسعار لمخاطر الشركة تتعرض
 .االستثمارات بها المسجلة بالعمالت الخاصة العموالت أسعار في التغيرات بمراقبة وذلك الخاصة العموالت

 الشركة لودائع العموالت أسعار معقول بشكل المحتملة للتغيرات المساهمين وحقوق التأمين عمليات دخل قائمة حساسية يوضح التالي الجدول إن
 .ثابتة األخرى المتغيرات جميع إبقاء مع
 

 التأثير على صافي الدخل  التغير في المتغير 2021ديسمبر  31

  1,925   نقطة أساس 50+ الرياالت السعودية بآالف -العملة 

 (1,925)   نقطة أساس 50- 

    

 التأثير على صافي الدخل  التغير في المتغير 2020ديسمبر  31

  943   نقطة أساس 50+ الرياالت السعودية بآالف -العملة 

 (943)   نقطة أساس 50- 
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( المخاطر إدارة .33

 السوق أسعار مخاطر( ح
 عن الناشئة تلك عدا) السوق أسعار في التغيرات بسبب ما مالية ألداة المستقبلية النقدية للتدفقات العادلة القيمة تذبذب عن الناتجة المخاطر وتمثل
 بعوامل أو لها المصدرة بالجهة أو ما مالية بأداة تتعلق محددة لعوامل نتيجة التغيرات هذه كانت سواء( العمالت مخاطر أو العموالت أسعار مخاطر
 .السوق في المتداولة المشابهة المالية األدوات كافة على توثر أخرى
 أو األداة بيع حالة في فقط المساهمين حقوق قيمة في التغيرات أثر إظهار يتم. البيع سعر أو بالتكلفة مسجلة متداولة غير استثمارات الشركة لدى

 .المساهمين عمليات - الدخل قائمة تتأثر ثم ومن قيمتها انخفاض
( الخسارة)/الدخل قائمة على المتداولة للبيع المتاحة لالستثمارات السوق أسعار في المفترضة التغيرات من الدخل علــى الحســاسية تحليــل يلــي فيمــا

 :التأمين لعمليات الشاملة( الخسارة/) الدخل وقائمة للمساهمين الشاملة

التغير في أسعار  
 السوق

 

 
 الشاملعلى قائمة الدخل التأثير 

 لمساهمينل
     السعودية بآالف الرياالت

  26,366   %5+ 2021ديسمبر  31

 -5%   (26,366) 
    

  22,745   ٪5+ 2020ديسمبر  31

 -5٪   (22,745) 

 
 المال رأس إدارة( ط

 بها تعمل التي األسواق في المال لرأس التنظيمية الجهات لمتطلبات واالمتثال عاملة كمنشأة االستمرار على قدرتها لضمان رأسمالها الشركة تدير
 المساهمين حقوق من الشركة مال رأس هيكل يتكون. الملكية وحقوق الدين رصيد تحسين خالل من المصلحة أصحاب إلى العائد زيادة مع الشركة
 .المبقاة واألرباح واالحتياطيات المدفوع المال رأس على تشتمل والتي األسهم بمالكي الخاصة

ِّل والتي المنفذة التأمين لوائح من 66 المادة في ساما وضعتها التي لإلرشادات وفقًا  تحتفظ أن ينبغي به، االحتفاظ المطلوب المالءة هامش تفص 
 :لساما التنفيذية لالئحة وفقًا التالية الثالثة الطرق أعلى يعادل الذي المالءة بهامش الشركة

 .سعودي لاير مليون 200 المال رأس لمتطلبات األدنى الحد -
 .المالءة هامش قسط -
 المالءة هامش مطالبات -

 األدنى الحد من أقل المالءة هامش ف إن م2021 ديسمبر 31 في كما. المالءة متطلبات لتحديد للمطالبات المالءة هامش طريقة الشركة تستخدم
 لاير مليون 1,050 قدره مدفوع مال رأس من م2021 ديسمبر 31 في كما الشركة مال رأس هيكل يتكون(. 2 إيضاح انظر) للهامش المطلوب
 لاير مليون 154 قدره متراكم عجزو سعودي لاير مليون 26 قدره واحتياطات قانونية سعودي لاير مليون 70 بمبلغ نظامية واحتياطيات سعودي
 متراكم وعجز سعودي لاير مليون 26 تبلغ ظاميةن احتياطيات سعودي، لاير مليون 800 قدره مدفوع المال رأس: م2020 ديسمبر 31) سعودي
 .المالي المركز قائمة في( سعودي لاير مليون 99 قدره
 التأمين مخاطر تركز( ي

 .والمركبات الطبي القطاعين في الرئيسي التركز يقع االعمال، قطاعات حسب على التأمين مخاطر تركز الشركة تراقب أساسي، بشكل
َ  الشركة تراقب كما  الفيضانات لمخاطر بالنسبة. الجغرافي الموقع نفس في تغطيتها يتم والتي متعددة مخاطر تقييم طريق عن المخاطر تركز أيضا
 والتي له المجاورة والمباني معين مبنى فإن والممتلكات، الحريق لمخاطر بالنسبة. واحد جغرافي كموقع كاملة مدينة كل تصنيف يتم الزالزل، أو

َ  تعتبر واحدة، مطالبة بحادث تتأثر أن يمكن  رحلة في تغطيتها يتم التي المتعددة المخاطر تعتبر البحرية، للمخاطر بالنسبة وبالمثل،. واحدَ  موقعا
 سياسة وتضع اكميةوالتر الفردية التأمين مخاطر لتركز التعرض بتقييم الشركة تقوم. المخاطر تركز تقييم أثناء واحد خطر بمثابة واحدة لسفينة
 .الشركة لدى مقبولة مستويات إلى التعرضات هذه لتخفيف بها الخاصة التأمين إعادة
 .السعودية العربية بالمملكة تقع المكتتبة بالوثائق المتعلقة التامين مخاطر جميع فإن السعودية، العربية بالمملكة رئيسي بشكل تعمل الشركة ألن نظراَ 
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 )تتمة( المخاطر إدارة .33

 المستقبلية المطالبات مبالغ تقدير في التأكد عدم مصادر( ك
 وتشتمل ال، أم عنها التبليغ تم سواء التسوية، تحت المطالبات بتقويم المالي المركز قائمة تاريخ في التقديرات من التأكد لعدم الرئيسي المصدر يتعلق
 سوف للشركة المستقبلية المطالبات تطوير أن هو االلتزامات تقدير إليه ستند الذي الرئيسي االقتراض إن. المطالبات لتسوية المتوقعة التكاليف على
ِّ  يتبع َ  نمطا  المطالبات معالجة وتكاليف المطالبة تكاليف بمتوسط المتعلقة االفتراضات ذلك يتضمن بحيث. السابقة المطالبات تطوير لخبرة مشابها

 المستقبل، في السابقة االتجاهات فيه ينطبق ال الذي المدى لتقويم النوعية األحكام تستخدم. الحادثة لسنة المطالبات وعدد المطالبة تضخم وعوامل
 الداخلية العوامل وكذلك. االقتصادية والظروف المطالبات بشأن العام الراي مثل السوق عوامل في والتغيرات واحدة، لمرة حدث: المثال سبيل على
 الخارجية العوامل فيه توثر أن يمكن الذي المدى لتقييم األحكام تستخدم كما.  المطالبات مناولة وإجراءات التأمين عقود وشروط المحفظة تنوع مثل
 عن الناشئة التأمين وثائق لحملة المستحقة المبالغ تقدير في هام بحكم مطالبة اإلدارة. التقديرات على الحكومية، والتشريعات القضائية القرارات مثل

 التقدير من كبيرة وربما متفاوتة درجات تتضمن عوامل لعدة افتراضات إلى بالضرورة التقديرات هذه تستند. العقود هذه بموجب المقدمة المطالبات
 النوعية األحكام استخدام يتم. المقدرة المطلوبات في مستقبلية تغييرات إلى يؤدي مما اإلدارة تقديرات عن الفعلية النتائج تختلف وقد اليقين، وعدم
 المطالبة من العام الموقف مثل السوق عوامل في والتغيرات واحدة، لمرة المثال سبيل على المستقبل، في السابقة االتجاهات تطبيق عدم مدى لتقييم

 .التقديرات على الحكومية والتشريعات القضائية القرارات مثل الخارجية العوامل تأثير مدى لتقييم كذلك الحكم يستخدم. االقتصادية والظروف
 النهائية والتكلفة المالي المركز قائمة تاريخ في عنها المبلغ للمطالبات المتوقعة النهائية التكلفة من لكل تقديرات عمل يجب الخصوص، وجه على

 .المالي المركز قائمة تاريخ في عنها اإلبالغ يتم لم ولكن المتكبدة للمطالبات المتوقعة
 االفتراضات بشأن قرار التخاذ المستخدمة العملية( ل

 األكثر النتائج من محايدة تقديرات على الحصول إلى العالقة المطالبات احتياطي لحساب المستخدمة االفتراضات لتحديد المستخدمة العملية تهدف
. الصعوبة غاية فى أمرا عنها المبلغ للمطالبات النهائية والتكلفة محددة مطالبة ألى المرجحة بالنتائج التنبؤ تجعل األعمال طبيعة إن. توقعا أو ترجيحا

 من المتوفرة والمعلومات المطالبة لظروف الواجب االعتبار منح مع حدة على حالة كل أساس وعلى منفصل بشكل عنها مبلغ مطالبة كل تقييم يتم
 . جديدة معلومات توافرت كلما تحديثها ويتم بانتظام الحالة تقديرات مراجعة يتم. مماثلة مطالبات حجم على التاريخية واألدلة المساحين
 إبالغ تم التى المطالبات تسوية تكلفة تقديرات من التأكد عدم من أكبر لقدر رئيسية بصورة عنها المبلغ وغير المتكبدة المطالبات تقدير يخضع
 برامج وتفاصيل السابقة المطالبات عن اإلبالغ نمط االعتبار بعين التقدير عملية تأخد. المطالبة حادثة حول المعلومات تتوافر حيث بها، فعليا الشركة
 السلسة سلم مثل المتوقعة، للمطالبات اإلكتوارية التقنيات من مجموعة بإستخدام التسوية تحت للمطالبات النهائية التكلفة تقدير يتم. التأمين إعادة

 .المتوقعة الخسارة نسبة وطرق فيرجسون وبرونهيوتر
 المتطالبات تطور لتوقع المطالبات تطور في للشركة السابقة الخبرة إستخدام يمكن أنه هو التقنيات، تلك إليه تستند الذي الرئيسي اإلفتراض إن

 مطالبة كل تكاليف ومتوسط ، والمتكبدة المدفوعة الخسائر تطور األساليب هذه تستنبط النحو، هذا على. النهائية المطالبات تكاليف وبالتالي المستقبلية
 من أساسي بشكل التاريخية المطالبات تطوير تحليل يتم. المتوقعة رةالخسا ونسب السابقة السنوات في الملحوظ التطور على بناءً  المطالبات وعدد
 ما عادةً . الهامة المطالبات وأنواع األعمال قطاعات طريق عن وكذلك الجغرافية، المنطقة حسب تحليلها أيًضا يمكن ولكن ، الحوادث سنوات خالل
 تطورها إلظهار منفصل بشكل أو الخسارة مقيم لتقديرات االسمية بالقيمة االحتفاظ طريق عن إما منفصل، بشكل الكبيرة المطالبات مع التعامل يتم
 فإن ، ذلك من بدالً . الخسارة أو التضخم لمعدالت المستقبلية بالمعدالت يتعلق فيما صريحة إفتراضات توجد ال ، الحاالت معظم في. المستقبل في

 لتقييم اإلضافي النوعي الحكم يستخدم. التوقعات إليها تستند التي التاريخية المطالبات تطوير بيانات في الضمنية تلك هي المستخدمة االفتراضات
 السوق أو الخارجية العوامل في والتغيرات األحداث، من واحدة مرة لتعكس ، المثال سبيل على) المستقبل، في السابقة االتجاهات تطبيق عدم مدى
 العوامل وكذلك والتشريعات، القضائية والقرارات المطالبات، في التضخم ومستويات ، االقتصادية والظروف ، المطالبة تجاه العامة المواقف مثل

 تعرض التي للمطالبات المقدرة النهائية التكلفة إلى الوصول أجل من( المطالبات مناولة وإجراءات السياسة وميزات المحفظة، تنوع مثل الداخلية
 .العالقة ذات اليقين عدم أوجه جميع مراعاة مع المحتملة، النتائج من مجموعة من إحتماال األكثر النتيجة

 أقساط عجز واحتياطي المكتسبة غير التأمين أقساط احتياطي) التأمين أقساط مخصصات إجمالي يكون بحيث التأمين أقساط مطلوبات تحديد تم
ً ( االلتزام كفاية إلختبار كنتيجة التأمين  غير الوثائق في تحدث أن المحتمل من والتي المستقبل في المتوقعة والمصروفات المطالبات لخدمة كافيا
 خالل المكتسبة الخبرة على بناءً  واالفتراضات التقديرات باستخدام المتوقع المستقبلي االلتزام تحديد يتم. المالي المركز قائمة تاريخ في كما المنتهية
 الموقف مثل السوق عوامل في والتغيرات ، واحدة لمرة حدث مثال. معقولة أنها يعتقد التي المستقبلية األحداث وتوقعات العقود في المنتهية السنة
 الحكومية والتشريعات القضائية القرارات مثل الخارجية العوامل تأثير مدى لتقييم كذلك األحكام استخدام يتم. االقتصادية والظروف للمطالبة العام
 .التقديرات على
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 ضافيةإ معلومات .34
 المالي المركز قائمة
 

 بآالف الرياالت السعودية  
  م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31  

 عمليات التأمين  
عمليات 
 المساهمين

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع

        الموجودات

  417,509   66,076   351,433   597,682   389,968   207,714   النقد وما في حكمه

  18,477   18,477     -   50,000   50,000     -   ودائع قصيرة ألجل

  866,983     -   866,983   838,577     -   838,577   أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة، صافي

  220,301     -   220,301   260,855     -   260,855   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  474,022     -   474,022   546,540     -   546,540   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  261,982     -   261,982   179,028     -   179,028   حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

  60,156     -   60,156   49,897     -   49,897   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

  1,994     -   1,994   1,994     -   1,994   مستحق من أطراف ذات عالقة، صافي

    -  (527,888)   527,888     -  (678,594)   678,594   المساهمين/ عمليات التأمينمستحق من 

  229,842   3,104   226,738   231,611   5,929   225,682   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، صافي

  590,916   580,414   10,502   662,439   631,650   30,789   استثمارات متاحة للبيع

  16,285     -   16,285   8,129     -   8,129   أصول حق االستخدام، صافي

  46,548   30,000   16,548   46,464   30,000   16,464   ممتلكات ومعدات، صافي

  7,094     -   7,094   12,108     -   12,108   موجودات غير ملموسة، صافي

  120,000   120,000     -   120,000   120,000     -   وديعة نظامية
  9,734   9,734     -   11,799   11,799     -   استثمار في شركات زميلة

  26,626   26,626     -   28,158   28,158     -   عموالت مستحقة على الوديعة النظامية
  480,000   480,000     -   480,000   480,000     -   شهرة

  3,848,469   806,543   3,041,926   4,125,281   1,068,910   3,056,371   إجمالي الموجودات
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 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( ضافيةإ معلومات .34
 )تتمة( المالي المركز قائمة

 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31  
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

        المطلوبات

  192,132   1,012   191,120   265,167   872   264,295   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  144,715     -   144,715   256,861     -   256,861   ذمم وعموالت دائنة

  16,596     -   16,596   8,534     -   8,534   التزامات عقود اإليجار
  165,531     -   165,531   155,259     -   155,259   أرصدة معيدي التأمين الدائنة

  1,023,041     -   1,023,041   897,653     -   897,653   إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة
  32,914     -   32,914   18,034     -   18,034   عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  685,512     -   685,512   743,807     -   743,807   المطالبات تحت التسويةإجمالي 
  614,201     -   614,201   463,364     -   463,364   مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
  31,456     -   31,456   77,810     -   77,810   احتياطيات عجز أقساط التأمين

  27,294     -   27,294   65,942     -   65,942   احتياطيات فنية أخرى
  751     -   751   2,048     -   2,048   مستحق لطرف ذي عالقة
  24,405     -   24,405   28,770     -   28,770   التزامات منافع الموظفين
  89,393     -   89,393   82,762     -   82,762   توزيع الفائض المستحق

  12,767   12,767     -   14,025   14,025     -   زكاة وضريبة دخل
  1,438   1,438     -   2,438   2,438     -   التزامات ضريبية مؤجلة

  26,626   26,626     -   28,158   28,158     -   )ساما(لبنك المركزي السعودي إيرادات عموالت مستحقة لـ
  3,088,772   41,843   3,046,929   3,110,632   45,493   3,065,139   اجمالي المطلوبات

        )عجز( / فائض عمليات التأمين

  502    502   789  -  789   احتياطي أرباح القيمة العادلة لالستثمارات
 (5,505)  - (5,505)  (9,557)  - (9,557)   منافع الموظفين –إعادة قياس التزام المنافع المحددة 

 (5,003)  - (5,003)  (8,768)  - (8,768)   مجموع )عجز( / فائض عمليات التأمين

        حقوق المساهمين

  800,000   800,000  -  1,050,000   1,050,000  -  رأس المال
     -    70,000   70,000    عالوة االصدار
  26,135   26,135  -  26,135   26,135  -  احتياطي نظامي
 (99,569)  (99,569)  - (147,611)  (147,611)  -  خسائر متراكمة

  38,134   38,134  -  24,893   24,893  -  احتياطي أرباح القيمة العادلة لالستثمارات
  764,700   764,700  -  1,023,417   1,023,417  -  مجموع حقوق الملكية

  3,848,469   806,543  3,041,926  4,125,281   1,068,910  3,056,371  فائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين /مجموع المطلوبات و)عجز( 
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 )تتمة( ضافيةإ معلومات .34
 دخلال قائمة

 

 بآالف الرياالت السعودية  
  م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31  

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  2,534,501  -  2,534,501   2,236,222  -  2,236,222   مباشر -
    -  -    -     -  -    -   إعادة تأمين -
   2,236,222  -  2,236,222   2,534,501  -  2,534,501  

  أقساط إعادة التأمين المسندة
 

 
  

 
 

 (1,350)  - (1,350)  (182,477)  - (182,477)   محلي -
 (892,433)  - (892,433)  (591,001)  - (591,001)   خارجي -
   (773,478) -  (773,478)  (893,783) -  (893,783) 

    -      -  (3,837)   (3,837)   محلي -أقساط فائض الخسارة 

 (55,755)  - (55,755)  (58,453)  - (58,453)   خارجي -أقساط فائض الخسارة 

  1,584,963  -  1,584,963   1,400,454  -  1,400,454   صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (107,921)  - (107,921)   165,942  -  165,942   التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

  1,477,042  -  1,477,042   1,566,396  -  1,566,396   صافي أقساط التأمين المكتسبة

  180,469  -  180,469   127,333  -  127,333   عموالت إعادة تأمين

  1,657,511  -  1,657,511   1,693,729  -  1,693,729   مجموع اإليرادات

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (1,752,744)  - (1,752,744)  (2,150,490)  - (2,150,490)   إجمالي المطالبات المدفوعة
 (32,561)  - (32,561)  (22,141)  - (22,141)   بالمطالباتمصاريف متكبدة متعلقة 

  76,053  -  76,053   108,080  -  108,080   مستشفيات -خصم تسوية مبكر 
  498,315  -  498,315   624,777  -  624,777   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (1,210,937)  - (1,210,937)  (1,439,774)  - (1,439,774)   صافي المطالبات والتعويضات األخرى المدفوعة
 (79,709)  - (79,709)   14,223  -  14,223   التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

  176,364  -  176,364   67,883  -  67,883   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبٌلغ عنها، صافي

 (1,114,282)  - (1,114,282)  (1,357,668)  - (1,357,668)   والتعويضات األخرى المتكبدةصافي المطالبات 

 (10,927)  - (10,927)  (46,355)  - (46,355)   التغير في احتياطي عجز أقساط التامين

 (12,401)  - (12,401)  (38,648)  - (38,648)   التغير في احتياطيات فنية أخرى
 (100,135)  - (100,135)  (96,525)  - (96,525)   وثائق التأمين تكاليف اكتتاب

 (1,237,745)  - (1,237,745)  (1,539,196)  - (1,539,196)   مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

 419,766 - 419,766 154,533 - 154,533  صافي دخل االكتتاب
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( ضافيةإ معلومات .34
 )تتمة( دخلال قائمة

        

 بآالف الرياالت السعودية  

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31  

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

        مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

        أخرىتشغيلية  مصاريف(/ إيرادات)

 (39,115)     -  (39,115)   24,514     -   24,514   ديون مشكوك في تحصيلها استرداد)مخصص( / 

 (369,267)  (5,268)  (363,999)  (368,615)  (4,718)  (363,897)   مصاريف عمومية وإدارية

  15,709   10,665   5,044   15,341   13,949   1,392   دخل عمولة خاصة

  3,942   3,942     -   3,771   3,771     -   أرباح من استثمار في شركة زميلة

  9,288   9,288     -   22,501   22,501     -   محققة من استثمارات متاحة للبيعأرباح 

  6,367   6,367     -   7,558   7,558     -   توزيعات أرباح

  11,537     -   11,537   4,809     -   4,809   إيرادات أخرى

 (361,539)   24,994  (386,533)  (290,121)   43,061  (333,182)   مجموع )المصاريف(/اإليرادات التشغيلية األخرى

السنة قبل التوزيع وقبل الزكاة وضريبة  دخل /خسارة(صافي )
 الدخل

  (178,649)  43,061   (135,588)  33,233   24,994   58,227  

    -   29,910  (29,910)     -     -     -   حصة المساهمين من عجز عمليات التأمين

السنة بعد التوزيع وقبل الزكاة وضريبة  دخل /خسارة(صافي )
 الدخل

  -     (135,588)  (135,588)  3,323   54,904   58,227  

  
      

  الزكاة وضريبة الدخل
      

 (4,591)  (4,591)     -  (4,000)  (4,000)     -   الزكاة وضريبة الدخل الحالية

 (13,400)  (13,400)     -  (1,000)  (1,000)     -   ؤجلةمالضريبة ال

  40,236   36,913   3,323  (140,588)  (140,588)     -   لسنةل دخلال)الخسارة(/  صافي
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( ضافيةإ معلومات .34
 الشامل دخلال قائمة
 

  بآالف الرياالت السعودية 

  م2020ديسمبر 31  م2021ديسمبر 31 

عمليات   عمليات التأمين 
 المساهمين

عمليات   عمليات التأمين  المجموع 
 المساهمين

 المجموع 

 40,236  36,913  3,323  (140,588)  (140,588)  - لسنةل دخلال /صافي )الخسارة(

            :آلخرالشامل ا الدخل /خسارة()صافي 

بنود لن يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل 
 في الفترات الالحقة

           

 (346)  -  (346)  (4,052)  -  (4,052) إعادة قياس مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

بنود يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل في 
 الفترات الالحقة

           

            

            استثمارات متاحة للبيع

 16,975  16,654  321  (12,954)  (13,241)  287 صافي التغير في القيم العادلة

 56,865  53,567  3,298  (157,594)  (153,829)  (3,765) الشامل اآلخر دخلال /مجموع )الخسارة(

            تسوية:

المنسوب إلى عمليات التأمين وتحويله صافي الدخل  ناقصا :
 إلى توزيعات الفائض المستحق.

    -      (3,323) 

 53,542      (157,594)     دخل الشامل للسنةال /مجموع )الخسارة(
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( ضافيةإ معلومات .34
 تدفقات النقديةال قائمة

  بآالف الرياالت السعودية 
  م2020ديسمبر 31 م2021ديسمبر 31 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 58,227 54,904 3,323 (135,588) (135,588) - لسنة بعد التوزيع وقبل الزكاة وضريبة الدخللدخل الصافي )الخسارة(/ 
       تعديالت لبنود غير نقدية:

  9,563     -   9,563   10,099     -   10,099  استهالك وإطفاء
 (9,288)  (9,288)     -  (22,501)  (22,501)     -  متاحة للبيع محققة من االستثمارات مكاسب

 (3,942)  (3,942)     -  (3,771)  (3,771)     -  في شركة زميلة دخل من إستثمار
  39,115     -   39,115  (24,514)     -  (24,514)  مخصص / )إسترداد( ديون مشكوك في تحصيلها

  6,071     -   6,071   5,120     -   5,120  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (9,295) (161,860) (171,155) 58,072 41,674 99,746 

 تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
      

 (297,428)     -  (297,428)   52,920     -   52,920  أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة
  70,318     -   70,318  (40,554)     -  (40,554)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 (139,193)     -  (139,193)  (72,518)     -  (72,518)  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (39,365)     -  (39,365)   82,954     -   82,954  عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
  7,040     -   7,040   10,259     -   10,259  تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة

 (12,456)   166  (12,622)  (1,769)  (2,825)   1,056  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
  1,477     -   1,477  (41,835)     -  (41,835)  ودائع مقابل خطابات ضمان

  9,569     -   9,569   8,156     -   8,156  أصول حق االستخدام
  6,971     -   6,971   112,146     -   112,146  ذمم وعموالت دائنة

  132,510  (142)   132,652   73,035  (140)   73,175  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 (9,307)     -  (9,307)  (8,062)     -  (8,062)  عقود اإليجارالتزامات 

  58,043     -   58,043  (10,272)     -  (10,272)  أرصدة معيدي التأمين الدائنة
  37,604     -   37,604  (125,388)     -  (125,388)  إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة
  1,753     -   1,753  (14,880)     -  (14,880)  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
  218,902     -   218,902   58,295     -   58,295  إجمالي المطالبات تحت التسوية

 (136,999)     -  (136,999)  (150,837)     -  (150,837)  عنهامبلغ مطالبات متكبدة غير ال
  10,927     -   10,927   46,354     -   46,354  احتياطيات عجز أقساط التأمين

  12,400     -   12,400   38,648     -   38,648  احتياطيات فنية أخرى
 (1,931)     -  (1,931)     -     -     -  مستحق من طرف ذي عالقة
 (16,329)     -  (16,329)   1,297     -   1,297  مستحق لطرف ذي عالقة

  11,619   (164,825)  (153,206)  (27,446)  41,698   14,252  
 (26,491)     -  (26,491)  (6,631)     -  (6,631)  الفائض المدفوع لحاملي وثائق التأمين

 (9,463)     -  (9,463)  (4,807)     -  (4,807)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (5,012)  (5,012)     -  (2,742)  (2,742)     -  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (26,714)   36,686  (63,400)  (167,386)  (167,567)   181  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
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 التعاوني التأمينوإعادة  للتأمينشركة المتوسط والخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( ضافيةإ معلومات .34
 تدفقات النقدية )تتمة(ال قائمة

       

 بآالف الرياالت السعودية 

 م2020ديسمبر 31 م2021ديسمبر 31 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

  3,601   3,601     -   1,706   1,706     -  توزيعات من االستثمار في شركة زميلة

  2,762   2,762     -   1,532   1,532   فوائد على الوديعة النظامية

 (2,762)  (2,762)     -  (1,532)  (1,532)   فوائد مستحقة على الوديعة النظامية

 (299,335)  (299,335)     -  (320,076)  (242,576)  (77,500)  استثمارات متاحة للبيع شراء

  214,127   214,127     -   258,100   200,600   57,500  متحصالت من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

  248,407   156,572   91,835  (31,523)  (31,523)     -  ودائع قصيرة األجل، صافي الى / من متحصالت 

 (12,316)     -  (12,316)  (15,029)     -  (15,029)  إضافات ممتلكات ومعدات واصول غير ملموسة

  154,484   74,965   79,519  (106,822)  (71,793)  (35,029)  األنشطة االستثمارية الناتج من /صافي النقد )المستخدم في( 

 من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية 

    -     -     -   350,000   350,000     -  زيادة في راس المال

    -     -     -   70,000   70,000     -  عالوة االصدار

    -     -     -  (7,454)  (7,454)     - تكلفة المعاملة المتعلقة بزيادة رأس المال

    -  (79,111)   79,111     -   150,706  (150,706) عالقة عمليات التأمينمستحق إلى / )من( أطراف ذات 

 - (79,111) 79,111 412,546 563,252 (150,706) األنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من
       

  127,770   32,540   95,230   138,338   323,892  (185,554)  صافي التغير في النقد وما في حكمه

  210,895   33,536   177,359   338,665   66,076   272,589  النقد وما في حكمه في بداية السنة

  338,665   66,076   272,589   477,003   389,968   87,035  النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 التأمين التعاونيشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية   
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أرقام المقارنة  .35

 
 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية.

 
 الموافقة على القوائم المالية .36

 
 . م2022مارس  3هـ الموافق 1443رجب  30تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 
 
 
 


