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  اتحاد الخليجالمستقلين إلى مساهمي شركة  نمراجعيالتقرير 
  المحترمين            للتأمين التعاوني

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية
  الرأي

("الشركة") والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في   اتحاد الخليج للتأمين التعاونيلقد راجعنا القوائم المالية لشركة 
التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  والدخل الشامل ووقوائم الدخل  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 . ٣٢إلى  ١التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى من 

  ٣١الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في النواحي ، من جميع تظهر بصورة عادلةن القوائم المالية المرفقة إفي رأينا، 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ٢٠١٩ديسمبر 

  .المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينو ،السعوديةفي المملكة العربية 

  أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير  

. إننا مستقلون عن الشركة  حول مراجعة القوائم المالية  ني مراجعالمسؤوليات تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
ً وفق لتزمنا  ابمراجعتنا للقوائم المالية، كما  المتعلقة لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  ا

 القواعد.  لهذهخرى وفقاً بمسؤولياتنا االخالقية األ

  ة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.مراجعالنعتقد أن أدلة 

  مراجعة األمور الرئيسية لل
مراجعتنا للقوائم المالية  ثناء أ كبيرةأهمية لها كانت  ، وفقاً لتقديرنا المهني،األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التيإن 

ً  نبديال ، حولهارأينا  إبداءهذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تم التطرق الى للفترة الحالية. و   رأيا
  األمور.  هذه  حول منفصالً 
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  اتحاد الخليجالمستقلين إلى مساهمي شركة  نمراجعيالتقرير 
  المحترمين         (تتمة) التعاونيللتأمين 

  األمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة   األمر الرئيسي للمراجعة 

النهائية للمطالبات الناتجة عن عقود  المطلوباتتقييم 
  التأمين

  

تحت  المطالبات  بلغت، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ في  كما
والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها،   ،التسوية

الفنية  حتياطيات إل وا التأمين اإلضافية أقساط واحتياطيات 
مليون   ٩٧٫٣ومليون لایر سعودي  ٧٥٫٠ مبلغخرى األ

مليون لایر   ٥٬٠مليون لایر سعودي و ٥٬٥لایر سعودي و
    .سعودي، على التوالي 

 
من   كبيرةالتأمين درجة  عقد  مطلوبات يتضمن تقدير 
على أفضل تقدير للتكلفة النهائية   مطلوباتالحكم. تستند ال

لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها بتاريخ 
التقرير، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة إلى تكاليف  

المطالبات ذات الصلة. تستخدم الشركة بشكل   معالجة 
جي ("خبير اإلدارة") لتزويدهم  اساسي خبير اكتواري خار 

بتقدير هذه االلتزامات. تم استخدام مجموعة من الطرق  
االفتراضات   من لتحديد هذه االلتزامات التي تستند إلى عدد

الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع  
  وأنماط تسوية المطالبات. 

 
تقييم  لقد اعتبرنا هذا األمر أمر رئيسي للمراجعة حيث أن 

عقد التأمين يتطلب استخدام أحكام وتقديرات   مطلوبات 
 هامة. 

  
المرفقة  حول القوائم المالية ) ١٠- ٣رقم ( راجع إيضاح 

عقد التأمين   مطلوبات للسياسة المحاسبية المتعلقة ب 
التقديرات واألحكام  ) لإلفصاح عن ٤يضاح رقم (اإلو

  ) ١- ٢٦رقم و ٩ رقم(  يينيضاحاإلوالمحاسبية الهامة 
 عقد التأمين.بمطلوبات االمور المتعلقة لإلفصاح عن 

  قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

  

  الرقابة الرئيسية حول   الضوابط  اختبرناوفهمنا وقيمنا
 عمليات معالجة المطالبات وتكوين المخصصات. 

  

 من المطالبات المبلغة   ة لعين المسجلة المبالغ  أختبرنا
ً بمطابقة مبالغ   والمسددة. وعلى أساس العينة، قمنا أيضا

لتقييم   المناسبة المطالبات تحت التسوية مع المستندات المؤيدة 
 صحة المطالبات تحت التسوية. 

  

  اإلدارة من خالل   خبيرقيمنا كفاءة وقدرات وموضوعية
  . هفحص مؤهالته وخبراته المهنية وتقييم استقالل

  

 سالمة البيانات  و نزاهة حصلنا على دليل مراجعة كاٍف لتقييم
 رناالمستخدمة كمدخالت إلى التقييمات االكتوارية، واختب 

البيانات المتعلقة بالمطالبات   واكتمال  على أساس العينة دقة 
المستخدمة من قبل خبير اإلدارة في تقدير المطالبات المتكبدة  

التأمين   أقساطتياطيات واح، والتي لم يتم اإلبالغ عنها
من خالل مقارنتها مع خرى الفنية األحتياطيات إل وا اإلضافية 

  السجالت المحاسبية والسجالت األخرى. 
  
  اإلكتوارية   تقييم الممارسات لمشاركة خبرائنا الداخليين

على  والحصول  ذات الصلة المكونة  والمخصصات للشركة
ً ق صدر.المُ  اإلدارةتقرير خبير  حول قناعة بعمل   منا ايضا

  :  ة التالي االجراءات 
  

  تتماشىإذا كانت المنهجيات اإلكتوارية للشركة  ما تقييم ) ١( 
ومع  المتعارف عليها مع الممارسات اإلكتوارية 

حصلنا على تفسيرات كافية عن أي  السنوات السابقة. 
 . اختالفات جوهرية

تقييم اإلفتراضات االكتوارية الرئيسية بما فيها نسب   ) ٢( 
المطالبات والتكرار المتوقع وخطورة المطالبات. لقد  
فحصنا هذه الفرضيات بمقارنتهم مع توقعاتنا على  

  المنحنيات الحالية لشركة ولأساس الخبرة التاريخية 
 الحالية ومعرفتنا بقطاع التأمين.

حتساب مع  مالءمة طرق ومنهجية اال مدى  مراجعة  ) ٣( 
 الفرضيات المستخدمة وتحليالت الحساسية المطبقة. 

  

  تقدير  مشاركة خبرائنا الداخليين في إجراء عمليات إعادة  
والتي لم يتم اإلبالغ عنها، مستقلة حول المطالبات المتكبدة 

واحتياطيات أقساط التأمين اإلضافية واإلحتياطيات الفنية  
لمقارنتها بالمبالغ التي  الهامة التشغيلية  ، للقطاعات األخرى

 . سجلتها اإلدارة والسعي إلى فهم أي فروق جوهرية 
 
 اإلفصاحات ذات العالقة في   مدى كفاية ومالئمة  تقييم

حول  ) ١- ٢٦و() ٩) و(٤و() ١٠- ٣( اإليضاحات رقم 
  القوائم المالية. 
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  اتحاد الخليجالمستقلين إلى مساهمي شركة  نمراجعيالتقرير 
  المحترمين              (تتمة) للتأمين التعاوني

  معلومات أخرى
مسؤول عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من  عضاء مجلس اإلدارة") أ("إن مجلس إدارة الشركة 

من  حولها، والتي  المراجعيين وتقرير، لكنها ال تتضمن القوائم المالية ٢٠١٩التقرير السنوي للشركة لعام المعلومات ضمن 
  هذا.  المراجعيين تاريخ تقرير بعدالحصول عليها  المتوقع

  
  يغطي المعلومات األخرى وال نبِد أي نوع من أنواع التأكيد عليها.إن رأينا حول القوائم المالية ال 

 
تها نأخذ  عند قراءوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، و

القوائم المالية أو مع المعلومات التي تم  ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصوره جوهرية مع بعين االعتبار 
 جوهرية.   تحريفات المراجعة أو خالفاً لذلك تتضمن عملية ل عليها خالل و الحص

 
، فيجب علينا إبالغ  جوهرية تحريفاتها تحتوي على ن ، أ٢٠١٩عند قراءة التقرير السنوي للشركة لعام  ،لو استنتجنافيما 

  المكلفين بالحوكمة بهذا األمر. 

  الحوكمة عن القوائم الماليةب والمكلفينمجلس اإلدارة  أعضاء مسؤوليات
عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة   ونمجلس اإلدارة مسؤولأعضاء إن 

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات 
ً ليتمكن من إعداد شركة، وعن نظام الرقابة لل نظام الشركات والنظام األساسي  الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريا

 . قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ 

عن تقييم قدرة الشركة على اإلستمرار في اعمالها واإلفصاح   ونمجلس االدارة مسؤول أعضاء عند إعداد القوائم المالية، فإن
مجلس االدارة  أعضاء عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم ينو  -عند الضرورة  - 

  بخالف ذلك.  بديل حقيقيعملياتها أو عدم وجود  وقفتصفية الشركة أو  
  

  إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. 

  حول مراجعة القوائم المالية نمراجعيالمسؤوليات 
الجوهرية، سواءاً   التحريفات تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من 

الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد،  نمراجعي الأو خطأ، وإصدار تقرير  غشكانت ناتجة عن 
ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  

أ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في  أو خط غش من  التحريفاتجوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج  تحريفستكشف دائماً عن 
على هذه   بناءً مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 

  القوائم المالية. 
  

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة ال عربية السعودية، نمارس  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا
    ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. الحكم المهني

  
  : كما نقوم أيضاً بما يلي

  
  وتنفيذ  تصميمأو خطأ، و غشكانت ناتجة عن في القوائم المالية، سواء  ةجوهري  تحريفات وجودتحديد وتقييم مخاطر

. إن  كأساس إلبداء رأيناوالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة  ، المخاطرلمواجهة هذه إجراءات المراجعة 
  قد ينطوي يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث الغش جوهري ناتج عن  تحريف عدم اكتشاف  مخاطر 
  نظام الرقابة الداخلي. لأو تجاوز  إفادات مضللةعلى تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو الغش 

 
  ءات مراجعة مالئمة  فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراعلى الحصول

  . للشركة  غرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخليةلللظروف، وليس 
 

  مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي  تقييم
  مجلس اإلدارة. أعضاء قام بها 

  
  
  



















  
      التعاونيشركة اتحاد الخليج للتأمين 

  ) سعودية ة مساهمة رك(ش
  

  المالية  القوائمإيضاحات حول  
  م ٢٠١٩ ديسمبر٣١ المنتهية في للسنة  

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 
  

- ١٣ - 

 
 الحالة القانونية و األنشطة الرئيسية - عامة معلومات - ١

  
ــركة مساه( نياتحاد الخليج للتأمين التعاوشركة   ـــ مة سعودية، سجلت في السج"الشركة") هي شـ ـــ ل التجـــ ـــ اري بتاري ـــ  ١٣خ ـــ
المركز الرئيـسي للـشركة ع يق ,٢٠٥٠٠٥٦٢٢٨الـسجل التجاري رقم    بموجب م٢٠٠٧أغـسطس   ٢٦هــــــ الموافق  ١٤٢٨ـشعبان  

  .في الدمام بالمملكة العربية السعودية
  

 وتشــمل األنشــطة الرئيســية   ,الصــلة  ن التعاوني وجميع األنشــطة ذاتمي تأتأســيس الشــركة هو مزاولة عمليات الإن الهدف من 
  .يالهندسالتأمين  الحريق، وتامين  البحري، والتأمين  ، وتأمين المركبات التأمين الطبي، ومجال 

  
ي ون عام) ، صـــدر قانون الرقابة على شـــركات التأمين الت  ٢٠٠٣يوليو   ٣١هــــــــ ، الموافق ( ١٤٢٤ الثانيجمادي   ٢بتاريخ   

، منحت  ٢٠٠٧سبتمبر   ١١هـ ، الموافق   ١٤٢٨شعبان     ٢٩بتاريخ   ,)٣٢('قانون التأمين') بموجب المرسوم الملكي رقم (م /  
ــؤول ــية المس ــلطة الرئيس ــعودي، باعتبارها الس ــة النقد العربي الس ــس ة عن تطبيق قانون التأمين وإدارته والئحته التنفيذية ، مؤس

  .شطة التأمين في المملكة العربية السعوديةأن ة للشركة رخصة القيام بمزاول
  

على الموافقة من مؤســســة النقد العربي حصــلت الشــركة  م) ٢٠١٤إبريل   ٢٧هـــــــ ( الموافق  ١٤٣٥ الثانيجمادي   ٢٧بتاريخ 
  .خيص بمزاولة التأمين وإعادة التأمين إلى عمليات التأمينالسعودي على الطلب بتغيير التر

  
  

فيما يلي أرقام الســجل التجاري   ,ط بيع متعددة في المملكة العربية الســعوديةفروع رئيســية و نقاث  التعمل الشــركة من خالل ث 
  لثالث فروع رئيسية:

  
  رقم السجل التجاري  الموقع   نوع الفرع  
  ٢٠٥٠١١٨٩٤٤  الدمام  فرع إقليمي
  ١٠١٠٢٤٧٥١٨  الرياض  فرع إقليمي
  ٤٠٣٠١٧٧٩٣٣  جدة   فرع إقليمي

  
  المقترح االندماج

  
ــركة  ب  الً مع ــاهمون في الش ــعودي، وافق المس ــة النقد العربي الس ــس على اإلندماج  ٢٠١٨  في عامموافقة مجلس اإلدارة و مؤس

ركة األهلية للتأمين التعاوني (" ركة  المقترح مع الـش اهمة،  األهلية")الـش ــركة مـس ــــ عودية،  ـش جلة في المملكة العربية الـس في   مـس
في اإلجتماع العام . ومع ذلك، )٢٠١٩يناير  ٢٨الموافق  (هــــ   ١٤٤٠جمادى األول   ٢٢  اإلجتماع العام غير العادي المنعقد في

ــ (الموافق   ١٤٤٠جمادى الثاني  ١٣المنعقد في  غير العادي   مسـاهمو الشـركة األهلية للتأمين عارض  )، ٢٠١٩فبراير   ١٨هــــ
  .ؤهتم إلغاورفضوا اإلندماج فالتعاوني 

 
تفاهم غير ملزمة مع الشركة األهلية لتقييم   ) ، وقعت الشركة مذكرة٢٠١٩ديسمبر  ٢٤هــ (الموافق   ١٤٤١ربيع الثاني  ٢٧في  

بما يرضــي  عملية التحقق والفحص النافي للجهالة  المقترح ل اإلندماجيخضــع    ة.الشــركوالشــركة األهلية  لمحتمل بين االندماج ا
اهمين في  امو، واإلندماجتفاقية  الطرفين، االتفاق على الـشروط واألحكام النهائية إل لطات التنظيمية والمـس الـشركة األهلية فقة الـس

 ة.الشركو
  

  المساهمين نسبة
  كانت على النحو التالي: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٩ديسمبر ٣١المساهمين في الشركة في نسبة 

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    

  ٪٩٧    ٪ ٩٦    نسبة المساهمين التي تخضع للزكاة 
  ٪٣    ٪٤    بة الدخلي تخضع لضري لت ا نسبة المساهمين 

    ١٠٠    ٪١٠٠٪  
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ١٤ - 

 
 أسس اإلعداد - ٢

  
 بيان اإللتزامأ) 

 
ة إـعدادتم  الـي اً  القوائم الـم اليلللشــــرـكة وفـق ة للتقرير الـم دولـي ايير اـل دال لمـع ة  ةمعتـم ة الســــعودـي ة العربـي ايير و وفي المملـك المـع

  ,("الهيئة") القانونيينن بي الهيئة السعودية للمحاس اإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل
 

من المعدلة  ، ايير الدولية للتقرير الماليوفقاً للمع ٢٠١٨ ديســمبر٣١لســنة المنتهية في  ول  كما في  القوائم المالية للشــركةتم إعداد  
 –)  ١٢(  تطبيق معيار المحاسبة الدوليب  يتعلق  بقدر ما(  لزكاة وضربية الدخلاعن محاـسبة  للمؤـسـسة النقد العربي الـسعودي    قبل

ــريبة الدخل" و معي  ــيرات المعايير الدولية  "ضـ ــوم" –"  ٢١لتقارير المالي لار "لجنة تفسـ ــريبة الرسـ " فيما يتعلق بالزكاة و ضـ
  ).لخالد
 

بالمحاـسبة تعليمات لـشركات التأمين في المملكة العربية الـسعودية  مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي   ، أـصدرت  ٢٠١٩يوليو    خالل
ى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالي  .ئمة الدخلدخل في قاالب  الزكاة و ضـرائ  عن يراتها الصـادرة عن مجلس   و يتماـش تفـس

ــعودية و مع المعايير و ال ــبة الدولية و المعتمدة في المملكة العربية الس ــادرة عن معايير المحاس ــريحات األخرى الص الهيئة تص
  .)ايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعوديةبإسم المع عةتم(يشار إليها مج السعودية للمحاسبين القانونيين

  
ــركة   ــريبة الدخل من خالل التعديل بأثر رجعي   معالجتهاوفقاً لذلك، غيرت الش ــبية للزكاة و ض ــى مع المعيار المحاس بما بتماش

ء (كما هو موضـح في إيضـاح ات المحاسـبية و األخطرادي السـياسـات المحاسـبية و التغييرات في التق  -  ٨المحاسـبي الدولي رقم  
  .)المالية قوائمللحول  )أ(١٩و تأثيرات هذا التغير كما هو موضح في إيضاح رقم  ٣-٣رقم 

  
اهمين وتقدم القوائم  ابات منفصـلة لعمليات التأمين وعمليات المـس ركة بدفاتر حـس عودية، تحتفظ الـش كما تقتضـي لوائح التأمين الـس

ً فقالمالية و ابات المعنية  .لذلك  ا اط في الحـس وبة بوضـوح ألي نـش  .يتم تـسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنـس
  .تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافق عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارةيتم 

 
وبموجب مؤســســة النقد العربي الســعودي  ("اللوائح") الصــادرة عن  نياووفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لشــركات التأمين التع

حاملي الوثائق يحـصل  ٪ من الفائض الـسنوي من عمليات التأمين و  ٩٠مـساهمي الـشركة على   يحـصلاللوائح الداخلية للـشركة ، 
  .لاملكيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين با ,٪ المتبقية١٠على الـ 

  
كما هو  المســــاهينيتم عرض قائـمة المركز الـمالي وقوائم الدخل والدخل الشــــامل والـتدفـقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات  

ــح ــاحفي    موضــ المالية التي تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية إمتثاالً لمتطلبات المبادئ التوجيهية  القوائم  حول ٢٧رقم    إيضــ
تتطلب اللوائح التنفيذية الصــادرة عن مؤســســة النقد العربي الســعودي الفصــل   ,العربي الســعوديد نقالصــادرة عن مؤســســة ال

قائمة وبالتالي ، فإن   ,دات والمطلوبات واإليرادات والمصــــاريف لعمليات التأمين وعمليات المســــاهمينالواضــــح بين الموجو
يات التأمين وعمليات المـساهمين المـشار إليها نقدية المعدة لعملالت  الدخل الـشامل والتدفقاقائمة  الدخل ، و  وقائمةلمركز المالي ،  ا

  .يرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنيةأعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإل
  

ربية السعودية ، يتم دمج أرصدة لكة العممالالمعتمد في   المالي للتقريرلشركة وفقًا للمعايير الدولية  لالمالية   القوائمعند إعداد هذه 
يتم حذف األرصـدة والمعامالت المتداخلة واألرباح والخسـائر  ,ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصـة بعمليات المسـاهمين

ين موحدة همسـاإن السـياسـات المحاسـبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات الم  ,غير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج
  .المماثلةبالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في الظروف 

  
 القياسب) أسس 

 
  .٣كما هو موضح في إيضاح رقم  التکلفة التاريخية ، باستثناءومبدأ  مبدأ االستمرارية علی أساس المالية القوائم إعداديتم 
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ١٥ - 

  
  (تتمة) أسس اإلعداد - ٢

 
 ج) أسس اإلعداد

 
مع ذلك ، يتم تـصنيف األرـصدة التالية بـصفة   ,غير متداول  /متداول  باـستخدام تـصنيف   للـشركة  المركز المالي  قائمة دإعداال يتم 
وأقسـاط تأمين مدينة الصـافي    -المدينةالتأمين   و إعادةوالودائع قصـيرة األجل وأقسـاط التأمين يماثلها وما: النقدية  كمتداولة  عامة

مدفوعة   مـصاريفو  ذات عالقة  طرفو مطلوب من   المؤجلة التأمين  أقـساط  خـسارةئض  اف  و  بالـصافي   -  ذات عالقة  أطراف  –
   .ذمم دائنة ، النظاميةمستحقة على الوديعة  عموالت إيراد ،و موجودات اخرى مقدًما

  
تحقات على توزيع الفائض حصـة معيد ي مسـتحقات ومطلوبات أخرى، أرصـدة إعادة تأمين دائنة ، الزكاة وضـريبة الدخل ومـس

أمين من المطالبات تحت التســوية وحصــة معيدي التأمين من المطالبات تأمين من األقســاط غير المكتســبة وحصــة معيدي الت ال
بة و المطالبات  المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، والوديعة بة وعمولة إعادة تأمين غير مكتـس اط تأمين غير مكتـس النظامية وأقـس

ين إضـافي و احتياطيات فنية أخرى عموالت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها و إحتياطات قسـط تأم دةكب تحت التسـوية والمطالبات المت 
مســتحقة الدفع إلى مؤســســة النقد العربي الســعودي. يتم تصــنيف األرصــدة التالية بصــفة عامة على أنها غير متداولة: تكاليف 

ــتثمارات والودائع طويلة األجل وا ــتخداممت لمإكتتاب وثائق تأمين مؤجلة،االســ  لكات والمعدات و الموجودات بموجب حق اإلســ
  والموجودات غير الملموسة ومطلوبات عقود اإليجار و مكافأت نهاية الخدمة وإيرادات.

 
 العرض والنشاط ) عملةد

  
ــا عملة العرض و ال ــعودي") وهي أيض ــعودي ("اللایر الس ـ يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة باللایر الس  اطنـش

  .للشركة
 

 السياسات المحاسبية الهامة - ٣
  

جميع الـسنوات المعروـضة، مع تـسق  ت المالية   القوائمإن الـسياـسات المحاـسبية والتقديرات واالفتراـضات المـستخدمة في إعداد هذه  
ي تسـري على لت واباسـتثناء اعتماد بعض المعايير الجديدة والتفسـيرات والتعديالت على المعايير الحالية كما هو موضـح أدناه ،  

  :٢٠١٩يناير  ١ الفترة التي تبدأ في أو بعد
  
  التي اعتمدتها الشركة والمعدلةلجديدة ) المعايير الدولية ا١-٣

 
 يجار)إ(عقود  ١٦رقم  ةرير المالياالدولي التق المعيار - 

 
تم إصـدار   ,لمبسـطاالنتقال ا هجن  باسـتخدام ١٦رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي ، اعتمدت الشـركة  ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من 

تفـسير (عقود اإليجار)،   ١٧وقد حل محل المعيار المحاـسبي الدولي رقم   ٢٠١٦في يناير  ١٦لتقرير المالي رقم  لالمعيار الدولي  
 نةلجل ١٥رقم  التفســـير (تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضـــمن عقد إيجار)،   ٤المالي رقم  لجنة تفســـير المعايير الدولية للتقرير 

يرات الدائمالت  غيلية فـس يرحوافز) و  –ة (عقود إيجار تـش للجنة التفـسيرات الدائمة (تقييم جوهر المعامالت في الـشكل  ٢٧رقم    تفـس
مبادئ اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصــــاح عن عقود  ١٦لتقارير المالي رقم  ليحدد المعيار الدولي    ,اإليجار)  لعقدالقانوني 

ت اإليجار ويتطلب من الم اب جميع عقوأجـس اب عقود اإليجار   وفقاً لنموذج  د اإليجاررين حـس واحد للميزانية العمومية مماثل لحـس
عقود إيـجار  ,من ـعدم اإلعتراف بعقود اإليـجار نيتضــــمن المعـيارإعـفاءا,١٧التمويلـية بموـجب معـيار المـحاســـــبة اـلدولي رقم 

جل (أي عقود اإليجار التي تكون مدتها اإليجار قصيرة األ  ودعقالموجودات منخفضة القيمة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية) و
االيجار، سيتم تسجيل إلتزام من قبل المستأجر لتسديد مدفوعات اإليجار (أي مطلوبات عقود  عقدبتاريخ بدء   ,شهرا أو اقل) ١٢

لب كذلك ـسيط ,ـستخدام)اإلق  وجب حمعقد اإليجار (أي موجودات ب   مدةالمعني خالل    األـصلاإليجار) وأـصل يمثل حق اـستخدام  
د اإليـجار أو تغيير في  من المســـــتأجرين ة (مـثل تغيير في ـمدة عـق إـعادة قـياس مطلوـبات عقود اإليـجار عـند وقوع أـحداث معنـي

بشــكل عام   ,)مدفوعات اإليجار المســتقبلية الناتجة من تغيير في مؤشــر أو  ســعر الفائدة المســتخدم في تحديد تلك المدفوعات
إن محاســـبة   ,مطلوبات عقود اإليجار كتعديل على الموجودات بموجب حق االســـتخدامبملبغ إعادة قياس  ر أجســـيعترف المســـت 

ه الســـابق بموجب معيار المحاســـبية ي لم تتغير بشـــكل كبير عن التوج  ١٦لتقرير المالي رقم  لالمؤجرين بموجب المعيار الدولي  
لتصـنيف السـابق كما في معيار المحاسـبة ر باسـتخدام مبدأ اجاي سـيسـتمر المؤجرون في تصـنيف جميع عقود اإل  ,١٧الدولي رقم  
ألثر تطبيق   ٢-٣-٣أنظر إيضـــاح    .عقود اإليجار التشـــغيلية والتمويلية  و التمييز بين نوعين من عقود اإليجار: ١٧الدولي رقم  

  .١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  - ٣
 
  (تتمة) الجديدة والمعدلة التي اعتمدتها الشركةدولية ر الييعا) الم١-٣

  
 ٢٠١٧ – ٢٠١٥المعايير الدولية   التحسينات السنوية علی دورة - 

  
ــينات تغييرات طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي   ــمن هذه التحســ "تجميع األعمال" ، والمعايير الدولية للتقارير  ٣تتضــ

ـ ال"الترتيبات   ١١المالي  "تكاليف  ٢٣"ضــرائب الدخل" ، ومعيار المحاســبة الدولي   ١٢تركة" ، ومعيار المحاســبة الدولي  مـش
  .لم يتم تحديد تأثير جوهري .االقتراض"
  

 (منافع الموظفين) ١٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 
  

ة التي تلي تعديل الخطة أو تقليصـــها أو بالفتر يرذكالفائدة للت تحديد تكلفة الخدمة الحالية وصـــافي    المنشـــأةتتطلب التعديالت من  
تسويتها ، واالعتراف بالربح أو الخسارة كجزء من تكلفة الخدمة السابقة ، أو ربح أو خسارة عند التسوية، أي تخفيض الفائض، 

  .ير جوهريلم يتم تحديد تأث  ,هذا الفائض معترفًا به سابقًا بسبب تأثير سقف األصول حتى لو لم يكن
  
  "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" ٢٣سير الدولي رقم تفال - 

  
ضـرائب الدخل ،   - ١٢التفسـير الدولي كيفية تطبيق متطلبات االعتراف والقياس في المعيار المحاسـبي الدولي رقم   هذا  يوضـح

المالي سـابقا أن ولية للتقرير لدا تفسـير لجنة تفسـير المعاييرعندما يكون هناك عدم يقين بشـأن معامالت ضـريبة الدخل, أوضـح  
المخـصـصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" ،   - ٣٧المحاـسبة الدولي  ، وليس "معيار    ١٢معيار المحاـسبة الدولي  

  ينطبق على محاسبة المعالجات غير المؤكدة لضريبة الدخل.
  

ــح   ــير المعايير الدولية للتقرير يوضـ ــير لجنة تفسـ ــوم المؤجلة والحالية   ترافكيفية اإلع ٢٣المالي رقم  تفسـ ــول والخصـ باألصـ
ندما يكون هناك عدم يقين بشـأن المعاملة الضـريبية, المعاملة الضـريبية غير المؤكدة هي أي معاملة لضـريبة الدخل وقياسـها ع

  السلطة الضريبية. بلق ضريبية يتم تطبيقها من قِبل جهة يوجد فيها عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعاملة من
  

على جميع جوانب محاسـبة ضـريبة الدخل عندما يكون هناك  ٢٣لمالي رقم  اتفسـير لجنة تفسـير المعايير الدولية للتقرير ينطبق  
ــول  ــريبية لألص ــس الض ــعة للضــريبة، واألس ــارة الخاض ــر ما، بما في ذلك الربح أو الخس عدم يقين فيما يتعلق بمعاملة عنص

ائ  ا بتقييم تأثير ت   ،ضـريبية واالئتمانات ومعدالت الضـرائبالر  والخصـوم، والخـس ركة أيضـً ير المتعلق بعدم قامت الـش طبيق التفـس
  اليقين على معامالت ضريبة الدخل, لم يتم تحديد تأثير مادي.

  
  ) المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة ٢-٣

  
ــركة عدم ــيرات والتعديالت الجديدة التالية على   تطبيقلا اختارت الشـ ــدارها المبكر للمعايير والتفسـ المعايير الحالية التي تم إصـ

الي أثيرـها في الوـقت الـح ة حتى اآلن وتقوم بتقييم ـت اـل ا غير فـع دـيدة،  ,ولكنـه الي الـج ة للتقريرالـم دولـي اييراـل ذة عن المـع ا يلي نـب فيـم
ة التي تبدأ في أو بعد ة للتقريرالمالي الحالية ، والتي تدخل حيز التنفيذ للفترات السنوي لي دووالتفسيرات والتعديالت على المعاييرال

  :٢٠٢٠يناير  ١
  

 (عقود التأمين) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 
  
  نظرة عامة 

  
عنها ويحل محل ح  صــاوهو يحدد مبادئ االعتراف بقياس عقود التأمين وعرضــها واإلف ,٢٠١٧تم نشــر هذا المعيار في مايو 

  .عقود التأمين - ٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

ــتثمار ذات الميزات التقديرية  ــادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االسـ ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصـ
 ة عن عقود التأمين:لي تايتطلب فصل المكونات ال ,أن تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين المشاركة، بشرط

 
  
  
 
 



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ١٧ - 

 
 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  - ٣

  
  (تتمة)) المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة ٢-٣

  
 (تتمة) (عقود التأمين) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 

  
  (تتمة)  نظرة عامة 

  
  يير محددة معينة ؛ بي معاتلت ، إذا كان  الضمنية المشتقات 
 مميزة وعناصراالستثمارال 
  أو خدمات غير تأمينية محددة أي تعهد بنقل سلع. 

 
والمعايير  ٩يجب أن يتم حســـاب هذه المكونات بشـــكل منفصـــل وفقًا للمعايير ذات الصـــلة (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 .)١٥الدولية للتقرير المالي رقم 
 

  القياس 
  

ــتخدام  ٤  رقم  متطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير الماليلا  كسعلى ع ــركات التأمين بمواصـــلة اسـ ــمح لشـ ، والذي سـ
نماذج  ١٧، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ٢٠١٥السياسات المحاسبية ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

  القياس المختلفة التالية:
  

 لعاما اسنموذج القي    
  

 تالية:على "لبنات البناء" ال نموذج القياس العام يعتمد  
  

 ، والتي تشمل: الواجب تحقيقهاالتدفقات النقدية أ)     
 

 تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية ؛ -
 النقدية المستقبلية ؛ وت قاتعديل لتعكس القيمة الزمنية للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدف -
  .الماليةتعديل المخاطر للمخاطر غير  -
 

يمثل هامش الخدمة التعاقدي الربح غير المكتســب لمجموعة من عقود التأمين وســيتم االعتراف بها ,هامش الخدمة التعاقديب)  
ــتقبل ــلبية عند   ال يمكن أن يكون  ,ككيان يقدم الخدمات في المس ــلبياي بدهامش الخدمة التعاقدية س ــجيل أي مبلغ س ــيتم تس  تها ؛س

  .ية للوفاء في البداية في الربح أو الخسارة على الفورصاٍف من التدفقات النقد
  

ــامل اآلخر، ويتم تحديده عن    ــارة أو في الدخل الش ــيتم التقريرعن تأثير التغييرات في معدالت الخصــم إما في الربح أو الخس س
  .طريق اختيار سياسة محاسبية

   
 الدفتري لمجموعة من عقود التأمين على أنها:ل فترة تقرير الحقة ، يتم إعادة قياس القيمة كة اي في نه

 
إللتزام عن التغطـية المتبقـية، والتي تضــــم إســــتيـفاءالـتدفـقات النـقدية المتعلـقة بالـخدمات المســــتقبلـية وهامش الـخدمة التـعاقدي ا  -

  لمجموعة عقود التأمين فيذلك التاريخ ؛ و
على مجموـعة  ـتدفـقات نـقدـية محقـقة متعلـقة بـخدـمات ســـــابـقة تم توزيعـهامـطالـبات المتكـبدة، والتي تـقاس على أنـها ال عنم اإللتزا -

 عقود التأمين في ذلك التاريخ.
 

ة ـبالـخدـمات المســــتقبلـية ولكن ال يمكن أن تكون  ا للتغيرات في الـتدفـقات النـقدـية المتعلـق يتم تـعدـيل ـهامش الـخدـمة التـعاـقدي الحقـً
رات في الـتدفـقات النـقدـية المســــتقبلـية أكبر من المتبقـية في ـهامش الـخدـمة ســــلبـية، يتم االعتراف ـبالتغي  ـخدـمة التـعاـقدـيةالش ـهام

  .التعاقدية في الربح أو الخسارة
  

ا زيادة الفائدة على  ــً ــبيل المثال ، معد  هامش الخدمة التعاقدييتم أيضــ ــعار مقيدة عند االعتراف المبدئي بالعقد (على ســ ل بأســ
إضــــافةهامش الخدمة عالوة على ذلك ، ســــيتم   ,القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة)خصــــم المســــتخدم في البداية لتحديد  ال

في الربح أو الخســـــارة اســــتـناًدا إلى وـحدات التغطـية، مـما يعكس كمـية الفواـئد المـقدـمة وـمدة التغطـية المتوقـعة للعقود   التـعاـقدي
  .المتبقية في المجموعة



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ١٨ - 

 
 (تتمة)اسات المحاسبية الهامة سيال - ٣

  
  (تتمة)و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة  المعايير) ٢-٣

 
 الرسوم المتغيرة طريقة

  
 ذاه  عمليتم   ,"عقود المشاركة المباشرة")بــــ طريقة إلزامية لقياس العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة (يشار إليها أيًضا  هي

يتم  تـعدـيل ـبالنســـــبة لـهذه العقود ،   ,الحقـًا ايتم إـعادة تقييمهـ   والالعـقد   اـيةـبد  فيـهذه المـعايير   يحققـما إذا ـكان العـقد   لمعرـفةالتقييم 
  تعاقدي أضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:هامش الخدمة ال

 ،التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية )١
 .يرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي التتعلق بالبنود األساسيةتغال )٢

  
 توزيع األقساط المبسطة طريقة

  
ا ال   من أجل قياس التزام التغطية المتبقية في حال كانت الطريقة توزيع األقســاط المبســطةيُســمح باســتخدام طريقة   تقدم قياســً

 ســـــنة  ـمدة لعقود أوأن فترة التغطـية لـكل عـقد في مجموـعة عقود الـتأمينلـعام  لمجموـعة اا  ذجبشـــــكل جوهري عن النمو  يختلف
منها   مخصـــوماالتغطية المتبقي مع األقســـاط المســـتلمة عند االعتراف األولي  وبهذه الطريقة ،يتم موائمة التزام ,أو أقل  ةواحد

 على يتوـجبومع ذـلك ، ال  ,المتكـبدة المـطالـباتطبيق لقـياس لت ل ـقابال النموذج الـعام يـظل,الـتأمين المكتســـــبة منالـتدفـقات النـقدـية 
ــأة   ــتق تعديلالمنشـ حال النقدية المتوقعة من المتوقع    في حالبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية  التدفقات النقدية المسـ

 .ادهسيتم دفعها/استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكب 
  

  السريانتاريخ 
  

تلم ٢٠١٩خالل ـشهر يونيو   ١٧أـصدر مجلس معايير المحاـسبة الدولي تعديالت لمـسودة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    واـس
تم التي   المســـــاـئلمجلس مـعايير المـحاســـــبة اـلدولـية ـبإـعادة مـناقشـــــة  ـحالـيا  يقوم  ,جموـعة من األطراف المعنـيةمن م  مالحـظات

مجلس معايير المحاســبة الدولي   يقوم، ـسـ  ١٧  رقم على المعيار الدولي للتقرير المالي  أي تعديالت مقترحةب  قعلوفيما يت ,طرحها
 المؤقت  عفاءاإلوتأجيل   حيز التنفيذ ١٧  رقم المعـيار الدولي للتقرير المالي  دخولتاريخ إن  ,إلصــــدارالمعـيارإجراءاته المعـتادة  بـ 
ة مقارن تأجيل  الهذا   إن  ,٢٠٢٣يناير  ١، حالًيا هو   ٤للتقرير المالي رقم  عيار الدولي  لما  في  ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ل

اإليرادات من   - ١٥لتقرير المالي رقم  لتطبيق المعيار الدولي    في حاليُســمح بالتطبيق المبكر   ,٢٠٢١يناير  ١بالتاريخ الســابق  
دخوله حيز تعتزم الشــركة تطبيق المعيار في تاريخ   ,ليةاألدوات الما  - ٩  رقم  ر الدولي للتقرير الماليةاالعقود مع العمالء والمعي 

 .التنفيذ
  

  تحولال
يـجب على ،  مـجدالتطبيق ـبأثر رجعي لمجموـعة من عقود الـتأمين غير  في ـحال ـكان إال اـنه ,ـبأثر رجعي المعـيار تطبيق يـجب

 .القيمة العادلة ةطريقأو بأثر رجعي  معدلةال التطبيقار إما طريقة ي خت المنشأة عندئذ إ
  

 واإلفصاح العرض
  

تتوقع الشــركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في الســياســات المحاســبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، مع تعديالت على 
 .العرض واإلفصاحات

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ١٩ - 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  تي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة (تتمة)يدة الجدالالتفسيرات ) المعايير و التعديالت و ٢-٣
  
  تأثير ال

المالية ، لم يتم تقييم   القوائممن تاريخ نشــــر هذه   ,١٧رقم   لتقرير الماليلر الدولي  ياتقوم الشــــركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق المع
أثيرها على النحو والفجوات الرئيســـية وت ت  واقامت الشـــركة بتحليل الفج  ,األثر المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشـــركة

  التالي:
  

 ملخص التأثير  مجال التأثير
فيذ تن المالي لتخضع الشركة حالًيا لعملية تقييم التأثير المالي لتقييم األثر   التأثير المالي

  .١٧لتقريرالمالي رقم ل الدولي معيارال
أقل ، وتكون مؤهلة للقياس  و أ توفرغالبية عقود الشركة تغطية لمدة عام  تأثير البيانات

، والذي يشبه إلى حد ما الطريقة الحالية الذي  توزيعاألقساط يقةبموجب طر
  . ٤رقم تتبعها الشركة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
اختبار   يتطلب إجتيازها  القليل من العقود مع فترة تغطية ألكثر من عام واحد

  . األقساط توزيع قةاألهلية من أجل قياسها بموجب طري 
إذا كانت جميع العقود مؤهلة لنهج توزيعاألقساط ، فمن المرجح أن يكون  

ومع ذلك ، إذا كان هناك القليل ممن العقود الغير  ,تأثير البيانات غير هام
  .مؤهلة لنهج توزيع األقساط ، فسيكون تأثير البيانات هاما

ن تقييمها لمتطلبات نظام تكنولوجيا المعلومات  النتهاء ما  لى تعكف الشركة ع  تأثير أنظمة تكنولوجيا المعلومات 
كنولوجيا المعلومات  ت   موردي خدمة، ويتم توثيق هذه المتطلبات لتزويد أحد  

بتوفير الحلول االكتوارية والمالية إلدارة التغيير المطلوب بموجب المعيار 
  , ١٧الدولي للتقرير المالي رقم 

التأثير التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي   تقييما لعملية ًي التخضع الشركة ح  تأثير العمليات
  , ١٧ رقم لتقريرالماليل

الشركة سيتم قياسها وفقًا لطريقةتوزيع األقساط ، فمن  نظًرا ألن غالبية عقود  
  , المتوقع أن يكون تأثير العملية متوسط

 في حالة فشل عدد قليل من العقود في اجتياز اختبار األهلية طريقةتوزيع
  . قساط ، فمن المتوقع أن يكون تأثير العملية مرتفعًاألا

  التأثير على ترتيبات إعادة التأمين 
  
  
  

عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة للمراجعة ويتم تقييمها تخضع 
لتحديد نموذج القياس المعمول به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

١٧.  

عينت الشركة مستشاًرا خارجيًا لتعديل سياساتها وإطار الرقابة الحاليين بما   الرقابة  طار مفاهيموإت  التأثير على السياسا
  . ١٧اشى مع متطلبات المعيارالدولية للتقرير المالي رقم يتم

  

  .مشروعللفريق  وكونت بدأت الشركة بعملية التطبيق
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٢٠ - 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  ر و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة (تتمة)ييعالم) ا٢-٣

  (تتمة)   التأثير
  
 دوات المالية"  "األ   ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   - 

 
الـتالـية د نويتـناول المعـيار الـجدـيد الب   .٣٩وايـحل ـبديال عن معـيار المـحاســـــبة اـلدولي   ٢٠١٤يوليو   ٢٤تم نشــــر ـهذا المعـيار في  

 وات المالية:المتعلقة باألد
  

 التصنيف والقياس 
  

ــتخدم  ــل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة   ٩الدولي للتقارير المالية  المعياريســ نموذجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصــ
 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:   ,ة من خالل الربح أو الخسارةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادل

  
 ؛ و باألصول المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أن يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو األحتفاظ 
  لي نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات األالشروط التعاقدية هذه أن ينشأ عن  

 . مالفائدة على المبلغ األصلي القائ و
 

ائر المحققة من خالل  يتم إعادة تدوير األرباح أو الخـس يتم قياس األـصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر وـس
  التاليين:الربح أو الخسارة عند البيع ، في حالة استيفاء الشرطين 

  
 و , ؛ وللبيع باألصول المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  هدفه هو األحتفاظ  العمأن يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أ 
 
 مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط على المبلغ األصلي المستحق الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي . 

  
ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك ، عـند   ,رةســـــاـهذه الفـئات ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل الربح أو الخيتم قـياس األصــــول التي ال تفي ـبأي من 

االعتراف المبدئي، يمكن للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي 
  .أو يقلل بشكل كبيرمن عدم تطابق المحاسبة

  
ا إجراء خيار ال رجعة فيه  أي ة بالنســـبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنشـــأ ــً التغييرات   لعرضضـ

الالحقة في الدخل الـشامل األخر في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخـسائر المحققة) ، ويتم االعتراف بتوزيعات 
  .رةاألرباح في الربح أو الخسا

  
ــبة لاللتزامات المالية التي تم تحديدها ــارة ، فإن مقدار التغير الب  باإلضــافة إلى ذلك ، بالنس قيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

الي اـلذي يعزى إلى التغييرات في مـخاطر االئتـمان الـخاصـــــة ـبذـلك يتم االعتراف ـبه في اـلدـخل  ة لاللتزام الـم ادـل ة الـع في القيـم
  ل الشامل اآلخر دخالا لم يتم االعتراف من آثار التغييرات في مخاطر االئتمان لاللتزام في الشامل اآلخر ، م

  .من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخسارة
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  يتم اعتمادها من قبل الشركة (تتمة)) المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم ٢-٣

 
 اإلنخفاض في القيمة  ) أ

  
ــائراالئتمان المتوقعة ،   ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ل  وفقاالقيمة  خفاض  ان ج يعكس نموذ ــتخدامها وفقا خســ كما لو تم اســ

من الضــــروري   يس، ل  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   نهجوفقًا لم,كخســــائر إئتمان متكبدة ٣٩معيار المحاســــبة الدولي  ل
سـاب الخسـائر االئتمانية المتوقعة ت حابدالً من ذلك ، تقوم المنشـأة دائًما ب  ,تمانئ االحدث ائتماني قبل االعتراف بخسـائر    حصـول

لتعكس ـكل فترة تقرير  يتم تـحدـيث مبلغ خســـــائر االئتـمان المتوقـعة في ـتاريخ  ,والتغيرات في تـلك الخســـــائر االئتـمانـية المتوقـعة
 .التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي

  
 وط تحب) محاسبة ال 
  

تعـمل ,متطلـبات ـجدـيدة لمـحاســـــبة التحوط لتتـمائى بشـــــكل أقرب مع إدارة المـخاطر ٩يـقدم المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم 
ــيس منهج قا ــاس  المتطلبات على تأسـ ــبة التحوطل العام  نموذجللمبادئ  ئم على أسـ ــبة   كاملتنطبق التعديالت على    ,محاسـ محاسـ

ـ الفائدة (يشار إليها عادةً    سعرلمخاطر    لةادالتحوط باستثناء تحوطات القيمة الع فيما يتعلق ,تحوطات الكلية للقيمة العادلة")ال" بــــ
 ,٣٩في معيار المحاـسبي الدولي رقم    كما ، قد تـستمر المنـشأة في تطبيق متطلبات محاـسبة التحوط حالًيابتحوطات القيمة العادلة  

  .محاسبة التحوط كمشروع منفصل حايا يعالج وليمحاسبة الدالر لكونمجلس معايي كبير  بشكلهذا االستثناء  استخدامتم 
  

  تاريخ السريان  
  

ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  ,٢٠١٨يناير   ١هو   ٩كان تاريخ ســـريان المعيار الدولي للتقرير المالي 
عقود الـتأمين  - ٤المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم ع م ٩عقود الـتأمين: تطبيق المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم  - ٤الـمالي 

بتمبر  ١٢") ، التي صـدرت في  ٤تقرير المالي  ("المعيار الدولي لل مح للمنشـآت التي تصـدر عقود التأمين ضـمن  ٢٠١٦ـس ، تـس
الي  المعـيار  قـبل أن ـيدـخل ٩للتخفيف من بعض آـثار تطبيق المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي  ٤نـطاق المعـيار اـلدولي للتقرير الـم

تـقدم التـعديالت خـياران  ,لس مـعايير المـحاســـــبة اـلدولي حيز التنفـيذعقود الـتأمين الصـــــادر عن مج - ١٧اـلدولي للتقرير الـمالي 
 بديلين وهما:
  

 حتى:  ٩تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي   . أ
  

 المعيارالتأمين الجديد ؛ أو  تاريخ سريان 
  

 يقترح مجلس معايير المحاسبة   ,بعد هذا التاريخ ٢٠٢٣يناير  ١التقرير المالي السنوي التي تبدأ في أو بعد  ات فتر
  ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ١٧الدولي تمديد اإلعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  

بشكل   التي ترتبط أنشطتها للمنشآت هذا الخيار متاح فقط  ,,٢٠٢٢ر اي ين  ١إلى  ٤في المعيار الدولي للتقرير المالي 
  سابقًا ؛ أو  ٩بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  دائم

  
عدم   بعض حاالتتأثيرات  يتم استبعاد،  محددةمالية   ، ولكن بالنسبة لموجودات ٩المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق  . ب

توجد  ،  األوليةخالل الفترة  ,ة الربح أو الخسارد التأمين الجديد من ومعيار عق تطبيققبل  ظهر لتي ت ا يةالتطابق المحاسب 
 . فصاحات إضافيةإل  حاجة 

 
 على:  ٢٠١٩يناير  ١قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بدياية 

  
 بما في    ٤لتقرير المالي رقم  ل  ليمقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيارالدو)

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

  
 مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها,  

وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق    , نادا الى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد انها مؤهلة لإلعفاء المؤقت ست ا
إن اإلفصاحات المطلوبة   ,حيز التنفيذ ١٧ حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

 . ل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركةجي تأوالتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة ال
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
 ) المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة (تتمة)٢-٣

  
 (تتمة) "األدوات المالية"    ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   - 

 
  تقييم التأثير 
  

مليون لایر      ٦٦٣٫٢ لغبمب الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين ، لدى   ٢٠١٩ برديسم ٣١كما في  
في الوقت الحالي ، تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة .  مليون لایر ســـعودي على التوالي ٢٨٦٫٣  مبلغســـعودي و

مليون  ٥٢٦٫٤: ٢٠١٨مليون لایر ســعودي ( ٤٨٠٫٢رى التي تبلغ قيمتها خاألينة وبعض الذمم المديماثله  المطفأة من النقد وما 
  .لایر سعودي)
 

ــتثمارات متاحة للبيع بقيمة ــعودي (١٣٨٫٨تتكون الموجودات المالية األخرى من اســ لایر  مليون ٢١٫٩:  ٢٠١٨مليون لایر ســ
مليون  ٢٫٤قدره    انخفاض  : صـافي٢٠١٨(  يلایر سـعود مليون ٨٫٣  السـنةسـعودي) مع زيادة صـافية في القيمة العادلة خالل  

المالية بناًء على لهذه الموجودات  الدخل الشــامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل  تتوقع الشــركة اســتخدام تصــنيف  لایر ســعودي).  
م تقم ل  كةومع ذلك ، فإن الشـر  .نموذج أعمال الشـركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االسـتراتيجية لالسـتثمارات في األسـهم

 وفقاكما هو مطلوب   األصـــلي والفائدة دفعات المبلغء تقييم مفصـــل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تســـتوفي اختبار بعد بإجرا
 .٩الدولي للتقرير المالي لمعيار ل

 
 ح او الخسـارةرب البالقيمة العادلة من خالل    مدرجةكون  ت االسـتثمار في الصـناديق المصـنفة ضـمن االسـتثمارات المتاحة للبيع سـ 

 .٩بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 
ــيح التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية في    ــاحتم توضــ  .٢٦٬٤  إيضــ

رفيع قييم تأثير ت  لىيـستند ما ـسبق إ ,٢٠١٨و   ٢٠١٩ديـسمبر  ٣١الموجودات المالية للـشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفـضة في  
ئة .  ٩مالي  المسـتوى للمعايير الدولية للتقرير ال تند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضـع للتغييرات الناـش يـس

 بـشكل عام ، تتوقع الـشركة  .تحليالت أو معلومات معقولة وداعمة إـضافية متاحة للـشركة في المـستقبل  ,عن المزيد من التفاـصيل
ومع ذـلك ، ـفإن ـتأثير متطلـبات انخـفاض . ٩طلـبات انخـفاض القيـمة في المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية  الـتأثير في تطبيق مت  عضب 

ة  الـي ارير الـم دولي للتـق ار اـل ة في المعـي دير معق ,ليس من المتوقع أن يكون كبيًرا ٩القيـم ديم تـق الي، ال يمكن تـق ت الـح ول في الوـق
  .ن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلةأل ٩ي للتقرير المالي وللدآلثار تطبيق المعيار ا

  
 "تجميع األعمال"   ٣رير المالية رقم االمعيار الدولي للتق  - 

 
  ., تضمنت هذه التعديالت تعريفًا منقًحا لألعمال٢٠٢٠يناير  ١التعديالت اعتباًرا من 

  
" السياسات المحاسبية ،  ٨ية" و "معيار المحاسبة الدولي اللم ، "عرض القوائم ا ١المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 

 التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء " 
  

ــبية في جميع المعاييرالدولية للتقرير المالي  ــق لألهمية النسـ ــتخدام تعريف متسـ ــادات حول اسـ تحتوي هذه التعديالت على إرشـ
ــرحوإطار المف ــيح شــ ــاداتعرت   اهيم للتقارير المالية ، وتوضــ حول   ١في المعيار الدولي رقم    يف المواد وإدراج بعض اإلرشــ

  .المعلومات غير الجوهرية
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
 ) التغير في السياسات المحاسبية٣-٣

  
  وضربية الدخل) التغير في السياسة المحاسبية للزكاة ١-٣-٣

  
ن   ، ه(أ) أعال ٢كما هو مذكور في إيضـاح   اس اإلعداد للـس مبر   ٣١ة المنتهية في  تم تغيير أـس بناًء على آخرالتعليمات  ٢٠١٩ديـس

ســابقا ، تم إدراج الزكاة وضــريبة الدخل في قائمة التغييرات في   ,٢٠١٩من مؤســســة النقد العربي الســعودي تلقت خالل يوليو 
 ,٢٠١٧أبريل  ١١في   بتاريخ ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ قمر  ا لما ورد في تعميم مؤســســة النقد العربي الســعوديحقوق الملكية وفقً 

عودي التي تم اسـتالمها خالل شـهر يوليو   ة النقد العربي الـس ـس جيل، يجب   ٢٠١٩وفقًا لتعليمات مؤـس الزكاة وضـريبة الدخل   تـس
بة الزكاة وـضريبة الدخل بأثر رجعي (تم    بحـساب  ـشركةقامت ال,في قائمة الدخل غيير لت ا ارعن آث   اإلفـصاحهذا التغيير في محاـس

نة المنتهية في    ,القوائم المالية)  من ١٩في إيضـاح   جل للـشركة عن الـس مبر  ٣١نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المـس ديـس
ديســمبر  ٣١لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على قائمة التدفقات النقدية للســنة المنتهية في    ,مليون لایر ســعودي ٣٬٢بمبلغ  ٢٠١٨
٢٠١٨.  

  
 ة أ) الزكا

  
يتم إحتســاب مصــروفات الزكاة من خالل   ,أنظمة الهيئة العامة للزكاة و الدخل ("الهيئة")تخضــع الشــركة للزكاة وفقاً للوائح و  

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

 ب) ضريبة الدخل 
  

بة المسـتحقة على الدخل الخاضـع للضـريبة في الفترة الحالية على أسـاس معدل لفترة هي الضـري ل  خلإن مصـروف ضـريبة الد
إلى   تعزىضـريبة الدخل المطبق لكل نطاق قضـائي مع تعديلها بالتغيرات في الموجودات و المطلوبات الضـريبية المؤجلة التي 

  .الدخل قائمةفي  هااب مستخدمة و يتم إحتسالفروق المؤقتة و الخسائر الضريبية الغير 
  

تقوم اإلدارة ,الضـرائب المشـرعة بشـكل جوهري في نهاية تاريخ التقرير  أنظمةيتم احتسـاب ضـريبة الدخل الحالية على أسـاس  
 الضــــريبيبشـــــكل دوري بتقييم المواقف المتـخذة في اإلقرارات الضــــريبـية فيـما يتعلق ـبالـحاالت التي يخضــــع فيـها للتنظيم 

  للسلطات الضريبية:  دفعهاد اللزوم، بناءاً على المبالغ المتوقع ص، عن خصم يتم تحديد.للتعديالت
  

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

 الضربية المؤجلة ـ) ج
  
يم الدفترية للموجودات لفروق المؤقتة الناشــــئة بين القا  لىالمؤجلة باســــتخدام طريقة اإللتزام عضــــريبة الدخل  ب   يتم اإلعتراف

تخدمة ألغراض الضـرائب تند مبلغ الضـريبة المؤجلة المعترف    ,والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المـس على   بهيـس
المشــرعة أو المشــرعة ة  يب ت والمطلوبات باســتخدام معدالت الضــرموجوداللالطريقة المتوقعة لتحقيق أو تســوية القيم الدفترية  

ــكل جوهري يتم اإلعتراف بأصــل الضــريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون   ,في تاريخ التقرير  بش
ــتقبلية األرباح   ــريبية قابلة المسـ ــم واالعتمادات الضـ ــريبة متاحة مقابل أن تكون الفروق المؤقتة القابلة للخصـ ــعة للضـ الخاضـ

  .المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة خفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد منت م يت  ,لإلستخدام
  

 يتم موازنة موجودات ومطلوبات الضـــريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ من الناحية القانونية لموازنة الموجودات
ــ المطلوبات الضــــريبية الحالية وعندما تتعلق أو الموجودات نةتتم مواز,ةالضــــريبة المؤجلة بنفس بالســــلطة الضــــريبي   دةرـصـ

وتعتزم إما التسـوية على أسـاس   للموازنةوالمطلوبات الضـريبية الحالية عندما يكون للمنشـأة حق قابل للتنفيذ من الناحية القانونية
  .صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في وقت واحد

  
تثناء ماالية والمؤجلة في  لحا يتم اإلعتراف بالضـريبة ارة ، باـس امل   الربح أو الخـس يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الـش

ــرةً في حقوق الملكية ــرة في   ,اآلخر أو مباش ــامل اآلخر أو مباش ــريبة في الدخل الش ا اإلعتراف بالض ــً في هذه الحالة ، يتم أيض
 .حقوق الملكية
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  تتمة)( السياسات المحاسبية الهامة - ٣
  
 (تتمة) ) التغير في السياسات المحاسبية٣-٣

  
  ) موجودات حق اإلستخدام ومطلوبات عقود اإليجار٢-٣-٣

 
 نهج االنتقال واألثر  ) أ

  
، ولم   طريقةاألثرالرجعي المعدلة، باســتخدام   ٢٠١٩يناير   ١اعتباًرا من  ١٦الشــركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    طبقت

المشــمولة بالتقرير ، على النحو المســموح به بموجب األحكام االنتقالية المحددة في  ٢٠١٨ام المقارنة للفترة رقأ بيانتقم بإعادة 
لذلك ، يتم االعتراف بإعادة التـصنيف والتعديالت الناـشئة عن قواعد التأجير الجديدة في قائمة ,١٦المعيار الدولي للتقرير المالي  

  .٢٠١٩يناير  ١المركز المالي في 
  
، أقرت الشــــرـكة ـبالتزاـمات الـتأجير فيـما يتعلق بعقود اإليـجار التي ســــبق  ١٦المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم  تطبيقد عنـ 

تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية   ,"عقود اإليجار" ١٧تـصنيفها كعقود تأجير تـشغيلية بموجب معيار المحاـسبة الدولي رقم  
ــركة اعتباًرا من   ، يةلمدفوعات اإليجار المتبق ــافي للش ــتخدام معدل االقتراض اإلض ــومة باس إن الجانب  ,٢٠١٩يناير  ١مخص

األرصـدة لذلك ، ال يوجد تعديل مقابل   ,موجودات بموجب حق االسـتخدامالمسـاوي والمعاكس اللتزام اإليجار المحسـوب ، هو  
ــافي المرجح لالئتمان  ,٢٠١٩يناير  ١كما في تاريخ االنتقال، أي   المبقاةرباح  لأل  اإلفتتاحية ــعر الفائدة اإلضــ كان متوســــط ســ

  .٢٠١٩يناير  ١في  ٪٤ المطبق على مطلوبات اإليجار
  

الي رقم  دولي للتقرير الـم ار اـل ار بمبلغ  ١٦أدى تطبيق المعـي موجودات مليون لایر ســــعودي و ٥٬٣إلى إثـبات مطلوـبات اإليـج
مليون لایر  ٠٬١٨يجار المدفوع مقدًما والبالغ في ذلك تعديل اإلا بممليون لایر ســـعودي ( ٥٬٤البالغة    االســـتخدامبموجب حق  

  .٢٠١٩يناير  ١سعودي) اعتباًرا من 
  
  التطبيق العملي المناسب  ) ب

  
ألول مرة ، اســتخدمت الشــركة وســيلة عملية مســموح بها بموجب المعيار ،  ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي رقم  

 إيـجارهاتراف بموجودات بموجب حق االســــتـخدام ومطلوبات عقود اإليـجار التي تنتهي مدة عاالحـيث اخـتارت الشــــركة عدم 
ــهراً من تاريخ التطبيق األ ــر شــ ــاب  ت حاوفقًا لذلك ، تم   ,وليخالل اثني عشــ عقود اإليجارهذه بنفس طريقة عقود مطلوبات  ســ

  .اإليجار قصيرة األجل
  

اإليجار المعترف بها كما   ومطلوبات عقود  ٢٠١٨ديسـمبر    ٣١نها في  ع  صـحتسـوية التزامات اإليجارات التشـغيلية المف   ج)  
  هي كالتالي: ٢٠١٩يناير  ١في 

  
  لایر سعودي       

  -      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات اإليجارات التشغيلية المفصح عنها في 
 ٥٬٥٩٢٬٣٠٠      ١٦إضافة: التعديل نتيجة لتقييم عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (٣٣٧٬٦٥٤)      أثر الخصم باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق األولي
 ٥٬٢٥٤٬٦٤٦      ٢٠١٩يناير  ١اإليجار المعترف بها كما في مطلوبات عقود 

 ٢٬٥٥٤٬٥٢٩      مطلوبات عقود اإليجار المتداولة 
 ٢٬٧٠٠٬١١٧      مطلوبات عقود اإليجارالغير المتداولة 

      ٥٬٢٥٤٬٦٤٦ 
  

  عقود التأمين  ) ٤- ٣
  

ــة عن طريق الموافقة على تعويض عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر تأمين كبيرة من  حامل البوليصــ
تقبلي غير مؤكد محدد يؤثر سـلًبا على حامل البوليصـة ركة   ,حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مـس كمبدأ توجيهي عام ، تحدد الـش

سـتحقة الدفع في حالة خالل مقارنة المزايا والمنافع المدفوعة مع المزايا والمنافع الم انت لديها مخاطر تأمين كبيرة ، منك  ذاما إ
  .عدم حدوث الحدث المؤمن عليه
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  اإلعتراف باإليرادات  ) ٥- ٣

  
  أ) االعتراف بإيرادات األقساط والعموالت 

 
يتم اإلبالغ عن  ,األقسـاط والعموالت في قائمة الدخل حسـب شـروط السـياسـات التي تتعلق بها على أسـاس تناسـبي  يلسـجيتم ت 

جزء من األقســاط ، وحصــة إعادة التأمين من األقســاط وعموالت إعادة التأمين التي ســيتم كســبها في المســتقبل كأقســاط غير 
اط غير ال بة ، وحصـة إعادة التأمين من األقـس بة ، على التوالي ، ويتم تأجيلها تسـ مكمكتـس بة وعموالت إعادة التأمين غير المكتـس

 لية:وفقًا للطرق التا
 كتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري  تعتبر أقساط التأمين  للشهور الثالثة  األخيرة في تاريخ التقريرغير م 
 وفقًا لهذا الحساب ، يتم الحصول    , ا بعد سنة واحدة م  لىحساب محدد مسبقا  لفئة التأمين لألعمال الهندسية للمخاطر التي تمتد إ

 في نهاية فترة وثيقة التأمينتزداد تدريجًيا  على أقساط أقل في السنة األولى والتي
   .تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالسنة غير المنتهية للتغطية

  
الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدار  المكتســبة إلى قائمة الدخل بنفسر غي يتم تحميل التغير في مخصــص األقســاط  

يتم تأجيل وإطفاء إيرادات العموالت على عقود إعادة التأمين الخارجية على بنود عقود التأمين التي تتعلق بها ،   ,خاطرةـسنة الم
  .خلالد قائمةفي  طفاءيتم تسجيل اال ,على غرار األقساط المكتسبة

  
  ب) إيرادات العموالت واألرباح واإليرادات األخرى 

 
ــتخدام يتم االعتراف بإيرادات  ــب الزمني باسـ ــاس التناسـ ــيرة األجل والودائع طويلة األجل على أسـ العموالت على الودائع قصـ

يتم   ,عات األرباحزي تويتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند إثبات الحق في الحصــول على    ,طريقة معدل الفائدة الفعلي
االعتراف بإيرادات صــندوق المنافذ األطراف الثالثة للتأمين كإيرادات أخرى على أســاس القوائم المالية الفصــلية الصــادرة عن 

  .مدير الصندوق
      

  المطالبات   ) ٦- ٣
 

الصـلة ، بعد خصـم ائر ذات  خسـ التتكون المطالبات من المبالغ المسـتحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف الثالثة ونفقات تسـوية  
 .عمليات االسترداد وغيرها ، ويتم تحميلها على التغييرات في المطالبات المعلقة في قائمة الدخل عند تكبدها

  
يشــــتـمل إجـمالي المـطالـبات المعلقة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة ولكن لم تتم تســــويتها في تاريخ التقرير مع 

يتم وضع مخصصات للمطالبات المبلغ   ,ات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن عليه أم الالمطالب   جةالتكاليف مع
ديرات الـحاالت الفردـية ا في ـتاريخ التقرير على أســـــاس تـق ا كـم ا والتي لم يتم دفعـه اظ  ,عنـه ة إلى ذـلك ، يتم االحتـف ــاـف ـباإلضـــ

تغطية تكلفة تسـوية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما لسـابقة لا  كةبمخصـص بناًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشـر
  .المسؤولية النهائية ربما تزيد أو تقل عن المبلغ المقدم ,في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة في تاريخ التقرير

  
 ,يدي التأمين بشــكل منفصــل لة من معلـصـ ا  يتم عرض المطالبات تحت التســوية على أســاس إجمالي ويتم عرض الحصــة ذات

عالوة على ذلك ، ال تقوم الشــــركة بخصــــم التزاماتـها المتعلـقة بالمـطالـبات غير المســـــددة حـيث من المتوقع أن يتم دفع جميع 
  .التقريرالمطالبات خالل عام واحد من تاريخ 

  
  استردادات الحطام والخردة   ) ٧- ٣

 
دات مستحوذة ( متضررة عادة ) عند تسوية المطالبات (على سبيل المثال، الحطام وجومتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع 

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

تبر المخصـص هذا بالقيمة سـوية ،ويعلت ا  المطالبات تحتالتقديرات من اسـتردادات الخردة تعد مشـمولة كمخصـص في حسـاب  
  .التي باإلمكان استردادها بعد التخلص من الممتلكات

  
يعتبر اســترداد الحطام أيضــاَ كمخصــص في حســاب المطالبات تحت التســوية ،ويعتبر المخصــص هو المبلغ التقديري الممكن 

  .استرداده من التصرف ضد الطرف اآلخر الدائن
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 (تتمة) مةهاالمحاسبية ال السياسات - ٣
 
  عقود إعادة التأمين   ) ٨- ٣

  
يتأثر برنامج إعادة التأمين الخاص بالـشركة من خالل المواـضع التناـسبية وغير التناـسبية والخيارات االختيارية بناًء على ـسياـسة 

ق العمل ياسـ   تتنازل الشـركة عن مخاطر التأمين في  ,الشـركة الصـافية لالحتفاظ ، وحدود المعاهدات ، وطبيعة وحجم المخاطر
يتم تقدير المبالغ القابلة  ,تمثل موجودات إعادة التأمين األرصـــدة المســـتحقة من شـــركات إعادة التأمين ,المعتاد لجميع منتجاتها

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

أ مؤشـ تقخ إجراء مراجعة اإلنخفاض في القيمة في كل تاري يتم  ر على انخفاض القيمة خالل رير أو بـشكل أكثر تواترا عندما ينـش
يحدث انخفاض القيمة عند وجود دليل موضـوعي على أن الشـركة قد ال تسـترد المبالغ غير المسـددة  ,السـنة المشـمولة بالتقرير

يتم   ,عيد التأمين بشــكل موثوقم منتأثير على المبالغ التي ســتحصــل عليها الشــركة  بموجب شــروط العقد وعندما يمكن قياس ال
  .تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها

  
يتم إدراج أقســاط التأمين والمطالبات على   ,ترتيبات إعادة التأمين المدفوعة ال تعفي الشــركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق

ا تجارًيا مباشــًرا ، مع كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر نشــاطً   هافـسـ أمين المفترضــة كإيرادات ومصــروفات بالطريقة ن إعادة الت 
ــركة المعاد تأمينها ــركات إعادة  ,األخذ في االعتبار تصــنيف منتجات الش ــتحقة لش ــدة المس تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرص

  .ريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين المرتبطيتم تحديد المبالغ المستحقة بط ,التأمين
  
ــالحيتها أو عند نقل العقد  مت ي  ــول أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو انتهاء ص إلغاء االعتراف بأص

  .إلى طرف آخر
  

ا إثبات المطالبات التي   يتم إثبات المطالبات المسـتردة المسـتحقة القبض من معيدي التأمين كأصـل في نفس الوقت حيث يتم أيضـً
 .متوقع استردادهسترداد كالتزام ويتم قياسها بالمبلغ الاالق تؤدي إلى ح

 
  اختبار كفاية اإللتزام  ) ٩- ٣

  
في ـتاريخ ـكل ـقائـمة مركز ـمالي ، تقوم الشــــرـكة بتقييم ـما إذا ـكاـنت التزاـمات الـتأمين المعترف بـها ـكافـية ـباســــتـخدام التـقديرات 

إذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين  ,اصــة بهالخا الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية بموجب عقود التأمين
الخاصـة به (مخصـوًما تكاليف اقتناء البوليصـة المؤجلة ذات الصـلة) غير كافية في ضـوء التدفقات النقدية المسـتقبلية المقدرة ، 

 .ية الصالحيةغير منتهر اطيتم تسجيل النقص بالكامل على الفور في قائمة الدخل ويتم تكوين مخصص للمخ
 

  التزامات عقد التأمين  )١٠- ٣
  

تـشمل التزامات عقد التأمين مخـصص المطالبات المعلقة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ومخـصص األقـساط غير 
تـستند مخـصـصات   ,رىخاألالمكتـسبة واحتياطي األقـساط اإلـضافية (بما في ذلك احتياطيات نقص األقـساط) واالحتياطيات الفنية  

المـطالـبات المعلـقة ومخصــــصـــــات المـطالـبات المتكـبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنـها إلى التكلـفة النـهائـية المـقدرة لجميع المـطالـبات 
المتكبدة ولكن لم يتم تسـويتها في تاريخ التقرير ، سـواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، إلى جانب تكاليف معالجة المطالبات ذات الصـلة 

يمكن أن يكون هناك تأخير في اإلخطار وتســــوية أنواع معينة من   ,قيمة المتوقعة لإلنقاذ والمبالغ المســــتردة األخرىال  فضوخ
يتم احتســـــاب  ,المـطالـبات ، وبالـتالي ، فإن التكلـفة النـهائـية لـهذه المـطالـبات ال يمكن أن تعرف على وجه اليقين في تاريخ التقرير

ــية ، بناًء على البيانات التجريبية تخداـســـ ب  االلتزام في تاريخ التقرير ــقاط المطالبة االكتوارية القياســ ام مجموعة من تقنيات إســ
ــات الحالية ــم االلتزام للقيمة الزمنية للنقود  ,واالفتراضــ يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات عندما ينتهي االلتزام بدفع   ,ال يتم خصــ

 .المطالبة أو يتم تفريغها أو إلغاؤها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  (تتمة) التزامات عقد التأمين  )١٠- ٣
  

يمثل مخصـص األقسـاط غير المكتسـبة ذلك الجزء من األقسـاط المسـتلمة أو المسـتحقة القبض التي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته 
اط ، ويتم حســابها كإيرادات مميزة على مدار مدة قـسـ أليتم إثبات هذا االعتماد عند إبرام العقود وتحميل ا  ,بعد في تاريخ التقرير

ــركة بمراجعة مخاطرها غير المنتهية ويتم   ,العقد وفقًا لنمط خدمة التأمين المقدمة بموجب العقد في تاريخ كل تقرير ، تقوم الشــ
يف االسـتحواذ المؤجلة على التكذا كان هناك أي زيادة عامة في المطالبات المتوقعة وإجراء اختبار كفاية االلتزامات لتحديد ما إ

يســـتخدم هذا الحســـاب التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المســـتقبلية بعد مراعاة عائد   ,مكتســـبةأقســـاط التأمين غير ال
لدفترية ا  مةإذا أظهرت هذه التقديرات أن القي   ,الفنية ذات الصلةاالستثمار المتوقع أن ينشأ على األصول المتعلقة بشروط التأمين 

ا تكاليف االسـتحواذ المؤجلة ذات الصـلة) غير كافية ، يتم االعتراف بالنقص في بيان الدخل عن  لألقسـاط غير المكتسـبة (ناقصـً
الخسارة غير المخصص يشتمل االحتياطي الفني اآلخر على احتياطي مصاريف تسوية    ,طريق وـضع مخصص لنقص األقساط

يتم تحديد احتياطي مـصروفات تـسوية الخـسائر غير المخـصـصة في   ,ـسبي وغير المتناـسبلن ا واحتياطي مـستحقات إعادة التأمين
احتـياطي  ,نـهاـية ـكل فترة تقرير ويمـثل التكلـفة المـقدرة لمـعالـجة المـطالـبات التي ســــتتحملـها الشــــرـكة في وـقت دفع المـطالـبات

عادة التأمين أو عموالت إعادة التأمين أو أي إ  اطمين (متناسـب وغير متناسـب) يتم احتسـابه كمبلغ من أقسـ مسـتحقات إعادة التأ
  .اركات خسارة لم يتم استحقاقها بالكاملمش

  
  وثائق التأمين المؤجلة   اكتتابتكاليف  )١١- ٣

  
ــراء   ــرة بشـ ــروط عقود التأمين التي يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشـ وتجديد عقود التأمين على شـ

يتم تـسجيل  ,يتم االعتراف بجميع تكاليف االـستحواذ األخرى كمـصروفات عند تكبدها  ,رار األقـساط المكتـسبةغ لىتتعلق بها ، ع
  .االستهالك في "تكاليف استحواذ وثائق التأمين" في قائمة الدخل

 
تقيتم حـساب التغيرات في العمر  المتـضمنة في األـصل  يةبلاإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الـستهالك المنافع االقتـصادية المـس

  .في التقدير المحاسبي عن طريق تغيير سنة اإلطفاء ويتم تسويتها كتغيير
 

إذا لم يتم   ,لقيمةيتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في كل تاريخ تقرير أو بشـكل أكثر تواترا عندما ينشـأ مؤشـر على انخفاض ا
تقبلية لوثا اا ئقتحقيق االفتراضـات المتعلقة بالربحية المـس ريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيضـً ـشطب   لتأمين ، يمكن تـس

ا النظر في تكاليف اســتحواذ وثائق التأمين المؤجلة في اختبار كفاية االلتزام   ,إنخفاض القيمة اإلضــافية في قائمة الدخل يتم أيضــً
 .ي كل تاريخ للتقريرف

 
  أقساط التأمين ومعيدي التأمين )١٢- ٣

  
يني معيدي التأمين عند اســتحقاقها وقياســها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو ســاط ومدقاأليتم احتســاب  

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألقســاط   ,للتحصــيلالمســتحق القبض ويتم بيانها بالقيمة اإلجمالية مطروحاً منها أي مبالغ غير قابلة  
ــير األحداث أو الظروف إلى أن القيمحقلت التأمين ومديني معيدي التأمين ل ة الدفترية قد ال تكون ق من انخفاض القيمة وعندما تش

اط ومسـتحقات معيد  ,قابلة لالسـترداد ، يتم تسـجيل خسـارة انخفاض القيمة في بيان الدخل التأمين عند اسـتيفاء  يتم اسـتبعاد األقـس
 .معايير إلغاء االعتراف باألصول المالية

  
  تراما) اإلستث١٣-٣

  
  القروض والذمم المدينة  )١-١٣-٣

  
القروض والذمم المدينة هي أـصول مالية غير مـشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ال يتم إدراجها في ـسوق نـشط بخالف 

لناـشئة عن ا نةيتم تـصنيف الذمم المدي  ,على المدى القـصير أو التي حددتها كاـستثمارات متاحة للبيعتلك التي تنوي الـشركة بيعها 
  .أمين أيًضا في هذه الفئة وتتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة كجزء من مراجعة انخفاض قيمة القروض والمدينينعقود الت 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  (تتمة) اإلستثمارات) ١٣-٣

 
  اإلستثمارات المتاحة للبيع  )٢-١٣-٣

  
يتم قياس   ,حتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو المحتفظ بها للمتاجرةلك االستثمارات غير المت  هياالستثمارات المتاحة للبيع 

بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع حيث لم يتم التحوط من القيمة   ,االستثمارات المصنفة على أنها "متاحة للبيع" بالقيمة العادلة
ناتجة عن تغيير في القيمة العادلة مباشرةً في بيان الدخل الشامل حتى يتم    قة حقالعادلة ، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة غير م 

ء االستثمار أو انخفاض قيمته في الوقت الذي يجب إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في بيان الدخل  إلغا
موثوق بالتكلفة  ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل  تياليتم إدراج االستثمارات المتاحة للبيع و , الشامل في بيان الدخل للسنة

 . انخفاض القيمةالمطفأة مطروحاً منها مخصص 
 
  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )٣-١٣-٣

  
ق  قا تحيتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو محددة ولديها النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ حتى تاريخ االس

يتم احتساب التكلفة    ,يتم قياس هذه االستثمارات الحقًا بالتكلفة المطفأة ، مطروًحا منها مخصص انخفاض القيمة   ,ضمن هذه الفئة
يتم إدراج أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات في قائمة الدخل    ,المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ 

  . انخفاض قيمتهاالستثمار أو ترافب عاإلعندما يتم إلغاء 
  

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )٤-١٣-٣
 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي تلك االستثمارات التي يتم شراؤها بغرض إعادة البيع على  
تم قياس هذه االستثمارات وإدراجها بالقيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر  ي  ة.المدى القصير ويتم تصنيفها كاستثمارات تجاري 

 دخل. ال قائمة غير المحققة في 
 
  ) اإلعتراف، القياس و إلغاء اإلعتراف١٤-٣

  
ع  بي و يتم االعتراف بشراء وبيع االستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التداول ، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أ

المعاملة التي تنسب مباشرةً إلى   يتم اإلعترافباإلستثمارات المتاحة للبيع مبدئًيا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف ,االستثمار
 . حيازتها ويتم إدراجها الحقًا بالقيمة العادلة

  
يتم إدراج األرباح والخسائر   , مة العادلةقي اليتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم إدراجها ب 

 . غير المحققة في قائمة الدخل
  

 . بالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل  يتم اإلعتراف
  

ً تدرج القروض والذمم المدينة واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة مطرو منها مخصص   حا
 . النخفاض في القيمة ا

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

 . االستثمارات في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء تحقق االستثمار أو انخفاض قيمته 
  

ك األصول قد انتهت صالحيتها أو تم نقلها ، ون حقوق تلقي التدفقات النقدية من تلتكا يتم إلغاء االعتراف باألصول المالية عندم
 .لمخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى حد كبيروقد قامت الشركة بنقل جميع ا

  
رف بها في حقوق  عت لم تعديالت القيمة العادلة المتراكمة ا تسجيل عندما يتم بيع أو انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع ، يتم 

يرادات العموالت واالستثمارات  يتم االعتراف بإ ,الدخل على أنها "أرباح وخسائر من استثمارات متاحة للبيع" قائمةالملكية في 
  . الدخل قائمة على االستثمارات المتاحة للبيع المحسوبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في 
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 تتمة)( السياسات المحاسبية الهامة - ٣

 
  ) المقاصة١٥-٣

  
الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما  يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم اإلبالغ عن المبلغ 

يكون هناك إلتزام قانوني ملزم حالًيا إلجراء مقاصة  للمبالغ المعترف بها ويكون هناك نية للتسوية على أساس صاٍف أو تحقيق  
ا لم يطلب  ال يتم إجراء مقاصة للدخل والمصروفات في قائمة الدخل الشامل م , جودات و تسوية المطلوبات في وقت واحد موال

  . أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي
 
  ) محاسبة تاريخ التداول ١٦-٣

 
الية في تاريخ التداول (أي التاريخ  لما يتم االعتراف / التوقف عن االعتراف بجميع عمليات الشراء والبيع المنتظمة للموجودات

المشتريات أو المبيعات بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع للموجودات  دات),  الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجو
  سوق. الم المالية التي تتطلب تسوية الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عموًما بموجب اللوائح أو االتفاقية لنظا 

 
  ) تحديد القيمة العادلة ١٧-٣

 
في حالة عدم وجود سوق نشط لألصل    ,سواق النشطة إلى أسعار العطاءات الحالية تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في األ 

يل التدفقات النقدية  حلوت ويشمل ذلك استخدام معامالت تجارية حديثة ،  ,المالي ، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم
يتم إدراج توزيعات األرباح على االستثمارات   , التقييم األخرى المستخدامه من قبل المشاركين في السوق  المخصومة ، وأساليب 

  . الدخل ، عندما يتم إثبات حق الشركة في تلقي المدفوعات  قائمة المتاحة للبيع في 
  
  ) إنخفاض قيمة الموجودات المالية١٨-٣

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

اف  يوجد انخفاض في القيمة إذا حدث واحد أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ االعتر ,الموجودات المالية قد انخفضت قيمته
المقدرة لألصل المالي أو مجموعة   تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية له ن المبدئي لألصل ("حدث خسارة" تكبده) ، وكا

  . األصول المالية التي يمكن االعتماد عليها وتقديرها بشكل مقبول 
  

  قد تشمل أدلة انخفاض القيمة ما يلي: 
  
  رة للمصدر أو المدين .صعوبة مالية كبي  - 
 المدفوعات . د داالسداد أو تأخر س خرق بنود العقد ، مثل التخلف عن - 
 أو إعادة التنظيم المالي األخرى . أصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل اإلفالس  - 
 المالية بسبب الصعوبات المالية .  اختفاء سوق نشط لتلك األصول  - 
لموجودات  ا منالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة  بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض ملموس في - 

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

  شركة ؛ أو تغييرات سلبية في حالة الدفع للمصدرين أو المدينين في ال  
   ر في الموجودات لد المصدرين الذين يرتبطون بالتقصي ب  فيالظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٣٠ - 

  
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

 
  (تتمة) قيمة الموجودات المالية إنخفاض) ١٨-٣
 

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

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، فإن انخفاض القيمة هو االنخفاض الكبير أو الطويل في القيمة العادلة لألصل   - 
تدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي  بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يستند االنخفاض في القيمة إلى ال.  المالي

 . ولة الفعلي األصليعم اليتم خصمها بسعر 
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن   - 

 . االستثمار أو مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها
 

دي ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض  فرم ات الدين المصنفة كأداة متاحة للبيع ، تقوم الشركة بتقيي في حالة أدو
قد يتضمن الدليل الموضوعي مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة ، أو تقصير أو جنوح في إيرادات   ,القيمة

البيانات    ير تشالعموالت الخاصة أو مدفوعات رأس المال ، واحتمال أن يدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى وحيثما  
في المقدرة التدفقات النقدية المستقبلية ، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي  القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض ملموس  

ومع ذلك ، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على   , ترتبط مع التخلف عن السداد 
ا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به  ين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقصً ب  رق أنها الف

في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن تكون الزيادة مرتبطة بشكل موضوعي   , مسبقًا في بيان الدخل 
انخفاض القيمة من خالل قائمة   خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل ، يتم عكس خسارة ب  اف بحدث ائتمان يحدث بعد االعتر

  . الدخل 
  

بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها على أنها متاحة للبيع ، فإن االنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة بأقل من  
مكن عكس خسارة  ال ي   , يتطلب تحديد ما هو إنخفاض جوهري أو طويل اآلجل    ,تكلفته يمثل دليالً موضوعياً على انخفاض القيمة 

االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل ، أي أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل  
راج أي ربح أو خسارة  راف ، يتم إدعت العند التوقف عن ا , انخفاض القيمة ال يمكن االعتراف بها إال في الدخل الشامل اآلخر 

راف بها في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل ضمن "الربح / (الخسارة) المحققة" على االستثمارات  متراكمة سبق االعت 
 . المتاحة للبيع

  
تقييم السوق للجدارة  ل  مث عند إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان االستثمار في أداة الدين قد انخفضت قيمته ، تدرس الشركة عوامل 

عوائد السندات وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق  االئتمانية كما هو موضح في 
واحتمال إعادة هيكلة الديون ، مما يؤدي إلى تكبد أصحاب الخسائر من خالل إعفاء الديون   ,رأس المال إلصدار ديون جديدة

هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة  ,اإللزامي و أ  الطوعي
  . المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به مسبقًا في قائمة الدخل 

  

  ة) المطلوبات المالي١٩-٣
يتم االعتراف   ,الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداةيتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية في 

بعد االعتراف المبدئي ، يتم قياسها بالتكلفة   ,بالمطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة مطروًحا منها أي تكلفة معاملة مباشرة 
 . قة معدل العمولة الفعلي ري ط  المطفأة باستخدام 

  
عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بمقترض    , االلتزام المالي عندما يتم إلغاء أو انتهاء االلتزام بموجب االلتزامب   عترافاال  يتم إلغاء

ل مع هذا  امتعآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير ، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ، يتم ال
غاء لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد والفرق في القيمة الدفترية المعنية يتم إدراجه في قائمة  التبادل أو التعديل على أنه إل

  . الدخل 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  ) اإلنخفاض في الموجودات غير المالية٢٠-٣

  
في حالة وجود أي مؤشر من   ,انخفاض قيمة أحد األصول اك مؤشر على بتقييم ما إذا كان هن  يرقرتقوم الشركة في تاريخ كل ت 

  , هذا القبيل ، أو عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل 
يتم   ,ستخدام الوحدة النقدية أعلى من تكاليف التخلص وقيمتها قيد االو أ القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل 

تحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي ، إال إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى أو  
قيمه القابلة لالسترداد ، يتم اعتبار األصل منخفض  الد  النق  توليد  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة  ,مجموعات األصول

  . القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد 
خدام معدل خصم ما قبل  عند تقدير القيمة قيد االستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باست 

عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف   ,يمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل لقل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية
ذج  إذا لم يكن باإلمكان تحديد مثل هذه المعامالت ، فسيتم استخدام نمو , التخلص ، يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار

في البورصة أو غيرها من    عار األسهم المدرجة للشركات المتداولة أسو  يتم دعم هذه الحسابات بمضاعفات التقييم ،  ,تقييم مناسب
  . مؤشرات القيمة العادلة المتاحة 

نفصل  تقوم الشركة على حساب انخفاض القيمة على أساس الميزانيات التفصيلية وحسابات التنبؤ ، والتي يتم إعدادها بشكل م
تغطي هذه الميزانيات والحسابات   ,تخصيص األصول الفردية بهام يت لكل وحدة من وحدات النقد األجنبي في الشركة ، والتي 

لفترات أطول ، يتم حساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية  , المتوقعة عموًما فترة خمس سنوات
  . يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل  , المتوقعة بعد السنة الخامسة

  
  األرباح عاتزيتو) ٢١-٣

  
يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي يتم فيها اعتماد أرباح األسهم  

  . من قبل مساهمي الشركة
  

  يماثله وما النقد) ٢٢-٣
  

  ك ودائع ألجل محددة تستحق خالل أقل من ثالثة ذلي  على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما فيماثله  يشتمل النقد وما  
  . أشهر من تاريخ االستحواذ

 
  األجنبية العمالت) ٢٣-٣

 
يتم إعادة تحويل الموجودات   , المعاملة يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باللایر السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ 

تؤخذ جميع  , السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز الماليللایر والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى ا
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية    , الفروقات في قوائم الدخل والدخل الشامل

يتم إدراج مكاسب أو خسائر صرف العمالت   ,ارها الحقًاظهإ  باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة األولية وال يتم إعادة
نظًرا ألن معامالت   ,الصافي" في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في "الدخل اآلخر ، 

  . ست جوهريةلي ة الشركة بالعمالت األجنبية هي بالدوالر األمريكي ، فإن مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبي 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  التشغيل قطاعات) ٢٤-٣

 
مكوًنا مميًزا للشركة يتمثل في تقديم المنتجات أو الخدمات (قطاع األعمال) ، والذي يخضع للمخاطر والمكافآت  يعتبر القطاع 

ظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها ، يتم تن ة ارألغراض اإلد ,التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى 
لربح أو الخسارة والذي ، في بعض النواحي ، يتم قياسه بشكل مختلف عن الربح أو  يتم تقييم أداء القطاع بناًء على ا ,وخدماتها

  . الخسارة في القوائم المالية 
  

اثلة  ل بين قطاعات العمل على أساس تجاري مماثل بطريقة مموي تحبالنسبة ألي معامالت بين القطاعات ، يتم تحديد أسعار ال
  . للمعامالت مع أطراف ثالثة

  
ن عبارة عن قطاع غير تشغيلي ، حيث يمثل الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات النشاط الوحيد  عمليات المساهمي 
  . بت العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناس فا رويتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المباشرة والمص  , المدر لإليرادات

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

الرئيس التنفيذي الذي يتخذ  ه  ارالقرار التشغيلي الرئيسي ، المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ، باعتب 
  . القرارات اإلستراتيجية

  
  طويلة األجلو قصيرة الودائع )٢٥-٣

 
او  ألكثر من ثالثة أشهر وأقل من ذات اَجال استحقاق اصلية تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع ألجل لدى البنوك التي 

  . سنة واحدة من تاريخ االستحواذتساوي  
  

  . إيرادات العموالت  لحفظالل أكثر من عام من تاريخ اإليداع وتودع لدى مؤسسة مالية  ل ودائع تستحق خجاأل تمثل الودائع طويلة  
  
  والمعدات الممتلكات) ٢٦-٣

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

حسب االقتضاء ، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع  ة لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل ، ري فت في القيمة الد 
تحمل جميع مصاريف اإلصالح   , االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة العنصر بصورة موثوقة 

  ,ة التي يتم تكبدها فيهالي مايانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة الوالص
  

تتم مراجعة القيم   ,كان ذلك مناسًبا إن تتم مراجعة القيم المتبقية لألعمار وعمرها اإلنتاجي في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها 
 تكون  ال   قد لتغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية  الدفترية لهذه الموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو ا

في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيث تتجاوز القيم الدفترية القيمة المقدرة القابلة لالسترداد ، يتم تخفيض   ,قابلة لالسترداد 
  , األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد 

  
ية ويتم إدراجها في قائمة  تردفتبعاد من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة اليتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات اإلس

  , الدخل 
  

  غير الملموسة األصول )٢٧-٣
 

يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي   , تمثل األصول غير الملموسة برامج الكمبيوتر ، ويتم قياسها بالتكلفة
ال تخضع األصول غير الملموسة   , صاديةقت الالمحدود على مدار عمرها اإلنتاجي المقّدر وفقًا لنمط االستهالك المتوقع للمنافع ا

ائمة مركز مالي أو في كثير من  ذات العمر اإلنتاجي الالنهائي لإلطفاء ، بل يتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة في تاريخ كل ق
االنخفاض    يدحدتتم مراجعة الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدود لت   , األحيان في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة 

  . في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالستردادفي القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  اإليجارات )٢٨-٣
  
  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المحاسبية المطبقة من  )١-٢٨-٣

  
  بموجب  موجودات تعترف الشركة ب  , على عقد إيجار  ينطوي أو يعدعقد إيجار ما إذا كان العقد م يي عند بدء العقد ، تقوم الشركة بتق
اإليجار المقابلة لها فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود  حق اإلستخدامومطلوبات عقود

فة على أنها عقود إيجار    , شهراً أو أقل) وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضة  ١٢ها دت م اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ
مدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة  ب الشركة  تعترف ار هذه ، بالنسبة لعقود اإليج

  . د االقتصادية من األصل المؤجرائ فوأساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك ال على  كنت العقد ما لم 
  

  اراإليج إلتزامات
  

يتم خصم مدفوعات   ,مبدئًيا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البداية يتم قياس التزام اإليجار 
هو الحال عموًما  المعدل بسهولة ، وهذا  ذاه إذا لم يكن باإلمكان تحديد ,الفائدة الضمني في عقد اإليجار  معدل اإليجار باستخدام 

تم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة ، ي 
دية  تصااقة في بيئ  حق اإلستخدام  بموجب موجوداتللالفرد دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة 

  . مماثلة مماثلة مع شروط مماثلة ، وظروف 
  

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي ، فإن الشركة: 
 
   حيثما أمكن ، يستخدم تمويًال حديثًا من جهة خارجية حصل عليه المستأجر الفرد كنقطة بداية ، تم تعديله ليعكس التغييرات

 الث . تمويل الطرف الث في شروط التمويل منذ استالم 
  دم نهًجا تراكمًيا يبدأ بسعر فائدة خاٍل من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان لعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر  خت سي

 الفرد ، والتي ال تملك تمويًال حديثًا من طرف ثالث ، و 
 ن اإجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار ، على سبيل المثال األجل والبلد والعملة واألم . 
  

  زامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: لت ا تشمل
  
  مدفوعات اإليجار الثابت ، مطروحاً منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ؛ 
  مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء ؛ 
 قع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛يتوي لت مبالغ اال 
  سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و 
 دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار ,  

  
  , بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزامار  يجإلفوعات ايتم أيًضا تضمين مد

 . المركز المالي  قائمة منفصل في  كبندالتزام اإليجار  عرضيتم 
يتم قياس التزام اإليجار الحقًا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار (باستخدام طريقة معدل الفائدة  

  . يمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة تخفيض القق ري الفعلي) وعن ط
  تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار (وإجراء تعديل مماثل للموجودات بموجب حق اإلستخدام  ذات الصلة) كلما: 

  يجار  ياس التزام اإلق دةهذه الحالة يتم إعاتغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي
 .  عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل 

    تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة
قحة باستخدام معدل الخصم األولي  ت اإليجار المن عافو جار عن طريق خصم مد، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإلي 
 . (ما لم يكن اإليجار تغيير المدفوعات مستحقة

    يتم تعديل عقد اإليجار ، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام
  . معدل عدل خصم م امجار المعدلة باستخداإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإلي 
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  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٣٤ - 

  
  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  - ٣
  
  (تتمة) اإليجارات )٢٨-٣

  
  (تتمة)٢٠١٩يناير  ١المطبقة من  المحاسبية)السياسة ١-٢٨-٣

  
  موجودات حق اإلستخدام 

  
ي أو قبل يوم البدء  ف  مت على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل ، ومدفوعات اإليجار التي ت   بحق اإلستخدام موجودات  التشمل  

  المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدت  اإلستهالكبالتكلفة ناقًصا   الحقايتم قياسها  , وأي تكاليف مباشرة مبدئية
مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي يتواجد عليه األصل أو استعادة األصل  عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل  

اسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم  ى الحالة المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمخصص وقي إلي األساس
ذات  موجودات بموجب حق اإلستخداميتم تضمين التكاليف في ال , "المخصصات واالتزامات المحتملة واألصول المحتملة" ٣٧

  . مخزونج ، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتا الصلة 
  

إذا    ,ايهما أقصر   لألصل األساسي  يتم استهالك الموجودات بموجب حق اإلستخدام على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي
موجب حق اإلستخدام تعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار  كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة الموجودات ب 

يبدأ االستهالك   , اسيودات بموجب حق اإلستخدام ذات الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األسوجلمالشراء ، يتم إهالك ا
  . في تاريخ بدء عقد اإليجار

  
  . الييتم عرض الموجودات بموجب حق اإلستخدام كبند منفصل في قائمة المركز الم

  
يد ما إذا كان أحد الموجودات بموجب حق  حدلت "الهبوط في قيمة األصول"  ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 

  . محددةال قيمة في ال  أي خسائر انخفاض وإحتسابهااإلستخدام قد انخفضت قيمت 
  

  , التزام اإليجار والموجودات بموجب حق اإلستخدام ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس  
يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات  لة كمصروف في الفترة التي لصا يتم التعرف على المدفوعات ذات 

  . ويتم تضمينها في الربح أو الخسارة 
  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم تطبيق سياسة محاسبة اإليجار التالية حتى  )٢-٢٨-٣

  
يتم دفع المبالغ   ,أنها عقود إيجار تشغيليةى عليتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجميع مخاطر ومزايا الملكية 

المدفوعة بموجب عقود إيجار تشغيلية (صافية من أي حوافز مستلمة من المؤجر) إلى الربح أو الخسارة على أساس القسط  
  . ر الثابت على مدى فترة عقد اإليجا

  
  ومطلوبات أخرىالمخصصات  )٢٩-٣

  
اث سابقة ، وتكون تكاليف تسوية  التزام (قانوني أو بناء) ناشئ عن أحد كة شريتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى ال 

يتم اإلقرار بااللتزامات   ,ال يتم اإلعتراف بمخصصات خسائر التشغيل المستقبلية ,االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق
  . طالبة بها من قبل المورد أم اللم ا للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ، سواء تمت

  
  التزمات منافع الموظفين مخصص) ٣٠-٣

  
والتي تستند   السعودية السائدة  في المملكة العربية  لموظفيها بناًء على  أنظمة ولوائح العمل  الخدمةكافأة نهاية  تدير الشركة خطة م

  . إلى أحدث الرواتب وعدد سنوات الخدمة 
، يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب الخطة بواسطة خبير اكتواري مستقل بناًء على    من ثم و  ,نفي وظمنافع المال يتم تمويل خطط  

تتكون التكاليف المتعلقة بهذه الخطط في المقام األول من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة على قدم   , مان الوحدة المتوقعةطريقة ائت 
  . لتزام فيما يتعلق بخدمة الموظفين في السنوات السابقةالا المساواة إلى كل سنة خدمة والفائدة على هذا
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  التزمات منافع الموظفين (تتمة)) مخصص ٣٠-٣
  

ء  غايتم إدراج تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة باستحقاقات ما بعد التوظيف مباشرة في قائمة الدخل ، بينما يتم تسجيل إل
االكتوارية والتغيرات في  أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات  , االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة في قائمة الدخل

  . االفتراضات تؤخذ في االعتبار عند إعادة قياسها في قائمة الدخل الشامل 
رات في االفتراضات االكتوارية مباشرةً في قائمة  غي لت بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة وا االعتراف يتم

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

  قائمة على الفور في    هايصبالتغييرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقل  يتم االعتراف
والبدالت النهائية للموظفين وسنوات الخدمة التراكمية   تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على الرواتب , الدخل كتكاليف خدمة سابقة

  . العمل بالمملكة العربية السعودية  نظام ، كما هو مذكور في 
  

  ) الزكاة وضريبة الدخل٣١-٣
  

يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين  , خل (" الهيئة") مة الهيئة العامة للزكاة والدنظوأتخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح 
يتم احتساب ضرائب الدخل    , السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح وأنظمة الزكاة 

، عند   المبالغ اإلضافية المستحقة الدفع ، إن وجدتب ساحت يتم ا ,على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة 
  ٢٠١٩اعتباًرا من يوليو  , تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي  , االنتهاء من الربوط النهائية عند تحديد هذه المبالغ

الزكاة والضريبة  يل م لتح يةسب ، بناًء على التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، عدلت الشركة سياستها المحا
  . ) ٣-٣المبقاة في قائمة الدخل بدالً من قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (إيضاح  مباشرةً على األرباح 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - ٤

 

المبالغ رات واألحكام الهامة التي تؤثر على دي تقيتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدوليةللتقرير المالي استخدام بعض ال
المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد التقارير المالية ومبالغ  

برة التاريخية  لخا يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى ,اإليرادات والمصروفات المبلغ عنها خالل فترة التقرير
تقوم الشركة بعمل تقديرات    , ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف  وعوامل أخرى ، بما في 
  . ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات الصلة   ,وأحكام تتعلق بالمستقبل

 
  المالية:  القوائمإعداد هذه  ي تعتبر أساسية في رات المحاسبية الت دي تقفيما يلي األحكام و ال

  
 اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين )١

  
  , يتطلب تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين حكماً كبيراً من قبل اإلدارة 

الضرورة إلى افتراضات جوهرية حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة و قد تكون كبيرةمن األحكام  ديرات ب تقالتستند هذه 
  . و عدم اليقين و قد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة 

  
لبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي و التكلفة النهائية  ة للمطاقعتولنهائية المبالتحديد، يجب عمل تقديرات للتكلفة ا

الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة  في تقدير تكلفة   ,المتوقعة لطالبات المتكبدة و لكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير
ا، هي استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبوء  الغ عنهب اإللكن لم بتم المطالبات المبلغ عنها و المطالبات المتكبدة و 

  . للحصول على تحليل الحساسية فيما يتعلق باالفتراضات الهامة  ١-٢٦ راجع إيضاح ,باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية
  

ر خبراء تسوية الخسائر المستقلين قدي  , وجدت، بشكل فردي يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات من المحكمة أو التحكيم إن 
تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات و المطالبات المتكبدة و لكن لم يتم اإلبالغ عنها، على   , عادة مطالبات الممتلكات

  . أساس ريع سنوي 
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٣٦ - 

  
 (تتمة) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - ٤

  
 (تتمة) ينالمقدمة بموجب عقود التأمت بااإللتزامات الناشئة عن المطال )١

  
تعمل الشركة على مراقبة تطور هذه الخالفات   , تتعرض الشركة إلى خالفات مع معيدي التأمين أو احتماالت تخلف عن السداد 

  . و تقييم قوة معيدي التأمين على أساس ريع سنوي 
  

 التأمين المدينةإنخفاض قيمة أقساط وأرصدة  )٢
  

صيل من أقساط التأمين المدينة، إن وجدت عندما يكون تحصيل المبلغ الكامل للذمم المدينة  الغير قابل للتحغ  بليتم إجراء تقدير للم
  , بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، فإن هذا التقدير يتم على أساس فردي   ,وفقاً للشروط األصلية لوثيقة التأمين غير  محتمل

كل جماعي ويتم وضع عالوة تطبق على حسب طول  ها مستحقة السداد فيتم تقييمها بشكن ولأما المالبغ الغير جوهرية بشكل فردي  
  . مدة االستحقاق وخبرة الشركة السابقة

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )٣

  
ن  م  قلمل الشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض كبير أو طويل األجل في القيمة العادلة بأتعا

باإلضافة   , " يتطلب حكًما كبيًراممتد" أو "هامإن تحديد ما هو " , تكلفتها أو عند وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة 
إلى ذلك ، تقوم الشركة بتقييم العوامل األخرى ، بما في ذلك التقلبات العادية في سعر السهم لالستثمارات المدرجة والتدفقات  

  . امل الخصم لالستثمارات غير المسعرة عوو النقدية المستقبلية
  

 موجودات حق اإلستخدام ومطلوبات عقود اإليجار )٤
  

هذه تستخدم لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة األصول   ,إلنهاء في عقود إيجار الشركة يتم تضمين خيارات التمديد وا
  . المستخدمة في عمليات الشركة

  
ائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد  دارة في االعتبار جميع الحقاإلذ  عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخ

يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط في مدة عقد اإليجار إذا   , اإلنهاء ، أو عدم ممارسة خيار 
  . و لم يتم إنهائه) (أه  كان عقد اإليجار مؤكًدا بشكل معقول أن يتم تمديد

  
تحديد هذا المعدل بسهولة ، وهذا  إذا لم يكن باإلمكان    ,يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار

ن هو الحال عموًما بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة ، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعي 
اثلة  ى الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لـ أصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية ممعل

  . وشروط مماثلة
  
  قطاعات التشغيل - ٥

  

  رة دايتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إ
 ,الشركة ضمن وظيفته كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها

وقد تم تجميع نتائج القطاعات المتعلقة بالممتلكات والبحرية والهندسة    ,٢٠١٨ديسمبر  ٣١أساس قطاعات التشغيل منذ تم تعديل 
  . الخطوط األخرى كخط أعمال حماية ومدخرات على التوالي يعجموالحوادث العامة كممتلكات وإصابات وتم تجميع 

  
) عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، وإيرادات  مخصصواإلدارية ، (ال تشمل نتائج القطاعات المصاريف العمومية  

ار واإليرادات  يجإلاالستثمار والعموالت ، واألرباح (الخسائر) المحققة على االستثمارات ، وتكاليف التمويل على خصوم ا
  . األخرى 
  
  
  
  
  
  

  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٣٧ - 

  
  (تتمة) قطاعات التشغيل - ٥

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

لمطلوبة من جهات ذات عالقة وال  ا لغجهات ذات عالقة  بالصافي وال اإلستثمارات والمبا -بالصافي وال أقساط التأمين المدينة 
جل والممتلكات و المعدات والموجودات بموجب حق  المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى و الودائع طويلة األ 

اإلستخدام و الموجودات غير الملموسة والوديعة النضامية وإيراد عموالت مستحقة على الوديعة النضامية بالتالي، يتم إظهارها  
ألخرى وأرصدة إعادة  ال تشتمل المطلوبات القطاعية على الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات ا  , موجودات غير المصنفةالي  ف

التأمين الدائنة ومطلوبات عقود اإليجار ومكافآت نهاية الخدمة والزكاة وضريبة الدخل ومستحقات على توزيع الفائض وإيرادات  
  . بالتالي، يتم إدراجها ضمن مطالبات غير مصنفة  , نقد العربي السعوديالة  عموالت مستحقة الدفع إلى مؤسس 

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

  . ويتم مراقبتها على أساس مركزي
  

  قطاعات التالية: ل بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها الماأعألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات 
  صحي ال -
 المركبات  -
  الممتلكات والحوادث؛ و  -
 الحماية والحفظ  -



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٣٨ - 

 
 (تتمة) قطاعات التشغيل - ٥

  
، وإجمالي اإليرادات والمصاريف وصافي (الخسارة) للسنة    ٢٠١٨ديسمبر    ٣١و    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة والتي تخص  إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة بتاريخ

  المنتهية ، هي كما يلي: 

  عمليات التأمين    

  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في 
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ  

مجموع عمليات  
  المجموع     عمليات المساهمين  التأمين

                 :الموجودات
 ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨  - ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨  - ١٧٬٨٣٢٬٢٢٧ ٢١٬٧٨٦٬٨٦١ -  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٢٦٬٧٢٣٬١٢١  - ٢٦٬٧٢٣٬١٢١  - ١٢٬٠١٨٬٥٢٦ ١٣٬٢٠٨٬٧٧٤ ١٬٤٩٥٬٨٢١ القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات  
 ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢  - ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢  - ١٠٬٠٨٦٬١٦٧ ١٠٬٨٠٩٬٦٦٠ ٢٬٣٩٣٬٠١٥  اإلبالغ عنها تملم ي التي حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥  - ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥  - ١٬٧٨١٬١٠٢ ٤٬٩٠٠٬٠٣٨ ١٢٬٨٦٤٬١٩٥  وثائق تأمين مؤجلة تكاليف اكتتاب 
 ١٠٩٬١٧٦٬٣٨٦  - ١٠٩٬١٧٦٬٣٨٦  - ٤١٬٧١٨٬٠٢٢ ٥٠٬٧٠٥٬٣٣٣ ١٦٬٧٥٣٬٠٣١  موجودات قطاعية 

 ٥٩٦٬٩٤٥٬٥٤٠  ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥ ٤٤٤٬٩٥٦٬٩٤٥ -     صنفة م  موجودات غير

 ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦  ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥ ٥٥٤٬١٣٣٬٣٣١ -     مجموع الموجودات 

            : المطلوبات وحقوق المساهمين 
 ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠  - ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠  - ٢٥٬٤٠٥٬٤٣١ ٥٣٬٩٣٥٬٩٥٨ ١٧٨٬١٧١٬٤١١ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ٩٬٦٨٠٬٣٧٩  - ٩٬٦٨٠٬٣٧٩  - ٥٬٥١١٬٠٢٦ ٤٬١٦٩٬٣٥٣ - بةتستأمين غير مك معيدي  ةعمول
 ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨  - ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨  - ١٥٬٩٢١٬٦٣٤ ٣٢٬٤٥٤٬٤٠٢ ٢٦٬٧٠٨٬٦٦٢ قائمة مطالبات  

 ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥  - ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥  - ١٣٬٣٦٩٬٨١٧ ٢٦٬٤١٦٬٠٨٠ ٥٧٬٥١٥٬١٨٨  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ٥٬٤٩٣٬٣١٢  - ٥٬٤٩٣٬٣١٢  - - ٢٬٥٤٠٬١٧٣ ٢٬٩٥٣٬١٣٩  إحتياطي قسط تأمين إضافي 

 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  - ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  - ٢٣٩٬٥٨٣ ١٬٥١٥٬٢٥٣ ٣٬٢٢٥٬٠٩٢  إحتياطيات فنية أخرى 
 ٤٥٠٬٠٥٢٬٢٠٢  - ٤٥٠٬٠٥٢٬٢٠٢  -  ٦٠٬٤٤٧٬٤٩١ ١٢١٬٠٣١٬٢١٩ ٢٦٨٬٥٧٣٬٤٩٢  مطلوبات قطاعية 

 ٢٥٦٬٠٦٩٬٧٢٤  ١٥١٬٧٤١٬١٦٤ ١٠٤٬٣٢٨٬٥٦٠     مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة 
 ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦  ١٥١٬٧٤١٬١٦٤ ٥٥٤٬٣٨٠٬٧٦٢      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٣٩ - 

 
 )(تتمة طاعات التشغيلق - ٥

  
  عمليات التأمين  

  ٢٠١٨ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في 
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ  

مجموع عمليات  
  ع المجمو    عمليات المساهمين  التأمين

                 :الموجودات
 ٦٢٬٥٣٨٬٦٧٩  - ٦٢٬٥٣٨٬٦٧٩ - ١١٬٦٠٣٬٥٠١ ٤٠٬٥٤٨٬٨٨٤ ١٠٬٣٨٦٬٢٩٤  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦  -  ٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦ - ٥٤٬٥٢٣٬٨٨٨ ٧٬٦٥٦٬٥٤٤ ٢٬٥١٣٬٩٧٤ القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات  
 ٣٣٬١٧٠٬٤٠١  - ٣٣٬١٧٠٬٤٠١ - ١٦٬٨٨٦٬٢٦٦ ١٠٬٦٥٥٬٢١٧ ٥٬٦٢٨٬٩١٨  يتم اإلبالغ عنهاالتي لم ات المتكبدة لب حصة معيدي التأمين من المطا

 ١٠٬٧١٦٬٣١٣  - ١٠٬٧١٦٬٣١٣ - ٩٧٧٬١٦٦ ٥٬٦٨٥٬٢٧٠ ٤٬٠٥٣٬٨٧٧  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
 ١٧١٬١١٩٬٧٩٩  - ١٧١٬١١٩٬٧٩٩ - ٨٣٬٩٩٠٬٨٢١ ٦٤٬٥٤٥٬٩١٥ ٢٢٬٥٨٣٫٠٦٣  موجودات قطاعية 

 ٤٦٧٬٨٣٥٬٩٠٩  ١٧٧٬٥٦٧٬١٤٧ ٢٩٠٬٢٦٨٬٧٦٢      موجودات غير مصنفة 

 ٦٣٨٬٩٥٥٬٧٠٨  ١٧٧٬٥٦٧٬١٤٧ ٤٦١٬٣٨٨٬٥٦١      مجموع الموجودات 

            : المطلوبات وحقوق المساهمين 
 ١٨٣٬٤٢٤٬٩٤٤  - ١٨٣٬٤٢٤٬٩٤٤ - ١٥٬٨٩٥٬٨٦٨ ١٠١٬٠٠٤٬٨٨٨ ٦٦٬٥٢٤٬١٨٨ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١١٬٠١٨٬٨١١  - ١١٬٠١٨٬٨١١ - ٣٬٥٩١٬٩١٨ ٧٬٤٢٦٬٨٩٣ - ير مكتسبةغتأمين  يدي مععمولة 
 ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩  - ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩ - ٦٣٬٤١٤٬٤١٣ ١٩٬٢٢١٬٦٨٨ ٨٬٧١٨٬٣٤٨ قائمة مطالبات  

 ٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨  - ٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨ - ٢٢٬٩٩٣٬٦٢٣ ٢٦٬٢٧٨٬١٥٠ ١٨٬٧٠١٬٥٨٥  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤  - ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤ - ٢٦٤٬٠٨٩ ١٣٬٣٤٠٬٢٥٥ -  ين إضافي أمإحتياطي قسط ت 

 ٤٬٢٦٠٬٥٤٠  - ٤٬٢٦٠٬٥٤٠ - ٦١٦٬١٧٨ ١٬٢١٧٬٣٦٥ ٢٬٤٢٦٬٩٩٧  إحتياطيات فنية أخرى 
 ٣٧١٬٦٣٦٬٤٤٦  - ٣٧١٬٦٣٦٬٤٤٦ -  ١٠٦٬٧٧٦٬٠٨٩ ١٦٨٬٤٨٩٬٢٣٩ ٩٦٬٣٧١٬١١٨  مطلوبات قطاعية 

 ٢٦٧٬٣١٩٬٢٦٢  ١٧٩٬٢٢٢٬٨٠٤ ٨٨٬٠٩٦٬٤٥٨     مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة 

 ٦٣٨٬٩٨٨٬٧٠٨  ١٧٩٬٢٢٢٬٨٠٤  ٤٥٩٬٧٣٢٬٩٠٤      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٠ - 

  
  (تتمة) قطاعات التشغيل - ٥

  
  
  

  عمليات التأمين  

  
  

  الصحي 
  

  المركبات
الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين

عمليات 
  المجموع   المساهمين

                : ٢٠١٩ديسمبر    ٣١لمنتهية في ا للسنة 
                : اإليرادات 

  ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١ - ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١  -  ٦٩٬٦٢٩٬١٥٥ ١٧٧٬٩٧١٬٦٧٨  ٣١١٬١٩٥٬٤٥٨ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
              إعادة تأمين مسندة: أقساط  

  ) ١١٠٬٣٣٠٬٠١٧( - ) ١١٠٬٣٣٠٬٠١٧(  -  ) ٤٤٬٦٦١٬٦٦٨(  ) ٦٤٬٠٣٤٬٨٢٨(  ) ١٬٦٣٣٬٥٢١(  أجبني - 
  ) ١٠٬٧٦٩٬٦٥٧( - ) ١٠٬٧٦٩٬٦٥٧(  -  ) ٣٬٦١٦٬٧٥٦(  ) ٧٬١٥٢٬٩٠١(  -  محلي - 
            : تأمينال أقساط خسارة  من  فائض ال
  ) ١٣٬٥١٣٬٧٩٤( - ) ١٣٬٥١٣٬٧٩٤(  -  ) ٩٨٤٬١٠٦(  ) ١٬٤٨٢٬١٦٥(  ) ١١٬٠٤٧٬٥٢٣(  أجبني - 
  ) ٣١٩٬٩٠٩( - ) ٣١٩٬٩٠٩(  -  ) ٩٧٬٠٣٤(  ) ٢٢٢٬٨٧٥(  -  محلي - 

 ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤ - ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤  - ٢٠٬٢٦٩٬٥٩١  ١٠٥٬٠٧٨٬٩٠٩  ٢٩٨٬٥١٤٬٤١٤  صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 ) ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦(  -  ) ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦(  - ) ٩٬٥٠٩٬٥٦٣(  ٤٧٬٠٦٨٬٩٢٩  (١١١٬٦٤٧٬٢٢٢)  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ) ٢٢٬٩١٩٬٥٩١(  -  ) ٢٢٬٩١٩٬٥٩١(  -  ٦٬٢٢٨٬٧٢٦  ) ١٨٬٧٦٢٬٠٢٣(  ) ١٠٬٣٨٦٬٢٩٤(  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
  ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧ - ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧  -  ١٦٬٩٨٨٬٧٥٤  ١٣٣٬٣٨٥٬٨١٥ ١٧٦٬٤٨٠٬٨٩٨  صافي أقساط التامين المكتسبة  

  ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢  -  ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢  -  ١٠٬١٢٦٬٧٩٥  ١٦٬٦٣١٬٦١٧ - عموالت إعادة تأمين 
  ٢٠٠٬٨١١  -  ٢٠٠٬٨١١  -  ١٣١٬٥٨٠  ٥١٬٨٦٢  ١٧٬٣٦٩  إيرادات رسوم من التأمين

  ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠  -  ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠  -  ٢٧٬٢٤٧٬١٢٩  ١٥٠٬٠٦٩٬٢٩٤  ١٧٦٬٤٩٨٬٢٦٧  مجموع اإليرادات  
               : تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
  ) ٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩(  -  ) ٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩(  -  ) ٤٢٬٨٥٢٬٣١٠(  ) ١٩٥٬٢٧٩٬٥٥٩(  ) ١٣٧٬٦٧٧٬٠٠٠( إجمالي المطالبات المدفوعة  

  ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣  -  ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣ - ٣٨٬٨٠١٬٣٢٤ ٧٦٬٦٥٦٬٤٧٨  ٣١٬٢٧١٬٧٥١  طالبات المدفوعة لمحصة معيدي التأمين من ا
  ) ٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  -  ) ٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  -  -  -  ) ٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  المتكبدة المتعلقة بالمطالباتالمصاريف 

  ) ٣٢٣٬٧٣٨٬٥٩٢(  -  ) ٣٢٣٬٧٣٨٬٥٩٢(  -  ) ٤٬٠٥٠٬٩٨٦(  ) ١١٨٬٦٢٣٬٠٨١(  ) ١١٠٬٠٦٤٬٥٢٥( األخرى المدفوعة  نافعوالم صافي المطالبات 
  ١٦٬٢٦٩٬٧٥١  -  ١٦٬٢٦٩٬٧٥١  -  ٤٧٬٤٩٢٬٧٨٠  ) ١٣٬٢٣٢٬٧١٤(  ) ١٧٬٩٩٠٬٣١٥( القائمة التغيرات في المطالبات 

  ) ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥(  -  ) ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥(  -  ) ٤٢٬٥٠٥٬٣٦٣(  ٥٬٥٥٢٬٢٣٠  ) ١٬٠١٨٬١٥٢(  القائمة  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  ) ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧(  -  ) ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧(  -  ٩٬٦٢٣٬٨٠٦  ) ١٣٧٬٩٣٠(  ) ٣٨٬٨١٣٬٦٠٣(  لم يتم اإلبالغ عنها ة التغيرات في مطالبات متكبد

  ) ٩٬٨٨١٬٥٥٩(  -  ) ٩٬٨٨١٬٥٥٩(  -  ) ٦٬٨٠٠٬٠٩٩(  ١٥٤٬٤٤٣  ) ٣٬٢٣٥٬٩٠٣(  متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات 
  ) ٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢(  -  ) ٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢(  -  ٣٬٧٦٠٬١٣٨  ) ١٢٦٬٢٨٧٬٠٥٢(  ) ١٧١٬١٢٢٬٤٩٨( األخرى المتكبدة   نافعصافي المطالبات والم



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤١ - 

 
  (تتمة) قطاعات التشغيل - ٥
  
  عمليات التأمين  

  
  

  الصحي 
  

  المركبات
الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين

عمليات 
  المجموع   المساهمين

                
  ) ٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦(  -  ) ٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦(  -  ) ٣٬٤٤٤٬٣٩٠(  ) ١٣٬٠٦١٬٢١٢(  ) ١٢٬٣٢٣٬٤٣٤(  تكاليف وثائق التأمين  

  ٨٬١١١٬٠٣٢  -  ٨٬١١١٬٠٣٢  -  ٢٦٤٬٠٨٩  ١٠٬٨٠٠٬٠٨٢  ) ٢٬٩٥٣٬١٣٩(  التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي 
  ) ٧١٩٬٣٨٨(  -  ) ٧١٩٬٣٨٨(  -  ٣٧٦٬٥٩٤  ) ٢٩٧٬٨٨٨(  ) ٧٩٨٬٠٩٤(  التغيرات في إحتياطات فنية اخرى 

  ) ١٬٧٣١٬٢٣٢(  -  ) ١٬٧٣١٬٢٣٢( - ) ٢١٧٬٣٤٦( ) ٦٥٤٬٣٧١(  ) ٨٥٩٬٥١٥(  مصاريف إكتتاب اخرى 
  ) ٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦(  -  ) ٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦( - ٧٣٩٬٠٨٥ ) ١٢٩٬٥٠٠٬٤٤١(  ) ١٨٨٬٠٥٦٬٦٨٠( مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي 

  ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤  -  ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤ - ٢٧٬٩٨٦٬٢١٤ ٢٠٬٥٦٨٬٨٥٣  ) ١١٬٥٥٨٬٤١٣( صافي دخل (خسارة) اإلكتتاب  
              :إيرادات تشغيلية أخرىريف) / صا (م

  ) ٤٬٣٨٨٬٤٥٩(  -  ) ٤٬٣٨٨٬٤٥٩(      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
  ) ٨٣٬٣٦٤٬١١٥(  ) ٣٬٩٩٠٬١٠٢(  ) ٧٩٬٣٧٤٬٠١٣(       مصاريف إدارية وعمومية 

  ١٣٬٨٧٧٬٦٢٠  ٥٬٢٢٦٬١٦٦  ٨٬٦٥١٬٤٥٤      إيرادات اإلستثمار والعموالت 
  ) ٢١٦٬٤٠٣(  -  ) ٢١٦٬٤٠٣(       اليجار ا مطلوبات – تكاليف التمويل 
  ٦٬٣٥٦٬١٢٢  -  ٦٬٣٥٦٬١٢٢      إيرادات أخرى 

 ) ٦٧٬٧٣٥٬٢٣٥(  ١٬٢٣٦٬٠٦٤  (٦٨٬٩٧١٬٢٩٩)      التشغيل األخرى، بالصافي إيرادات  ) مصاريف(مجموع  
 (٣٠٬٧٣٨٬٥٨١) ١٬٢٣٦٬٠٦٤ (٣١٬٩٧٤٬٦٤٥)       الفائض، الزكاة و ضربية الدخل تخصيص  قبل  للسنة  ) الدخلالخسارة(مجموع  
 - - -       إلى عمليات التأمين العائدالفائض 
 (٣٠٬٧٣٨٬٥٨١) ١٬٢٣٦٬٠٦٤ (٣١٬٩٧٤٬٦٤٥)       قبل الزكاة وضربية الدخل  للسمة الدخل  )الخسارة (مجموع  

 ١٬٦٤٩٬٥٩٠ ١٬٦٤٩٬٥٩٠ -       مصروف الزكاة 
 ) ٥٤٬١٦٧(  ) ٥٤٬١٦٧(  -       مصروف ضربية الدخل 

 (٢٩٬١٤٣٬١٥٨)  ٢٬٨٣١٬٤٨٧  (٣١٬٩٧٤٬٦٤٥)      للمساهمين العائد سنةلل  خل) الدالخسارة (إجمالي 
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٢ - 

  
  (تتمة) قطاعات التشغيل - ٥

   
  عمليات التأمين  

  
  

  الصحي 
  

  المركبات
الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين

عمليات 
  المجموع   المساهمين

                : ٢٠١٨ديسمبر    ٣١المنتهية في للسنة 
                : يرادات إلا

  ٣٢٨٬٠٠١٬٦٧٥ - ٣٢٨٬٠٠١٬٦٧٥  -  ٥١٬٢٣٠٬٨٣٣ ١٥٦٬٤٢٣٬٦٨٤  ١٢٠٬٣٤٧٬١٥٨ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
              أقساط إعادة تأمين مسندة: 

  )١١١٬٤٨٨٬٢٧٠( - )١١١٬٤٨٨٬٢٧٠(  -  )٣٤٬٥٣١٬٠٢٧(  )٥٦٬٢١٤٬٣٣٩(  )٢٠٬٧٤٢٬٩٠٤(  أجبني - 
  )٨٬٨٨١٬٦٧٢( - )٨٬٨٨١٬٦٧٢(  -  )٢٬٥٢٦٬٣٣٧(  )٦٬٣٥٥٬٣٣٥(  -  محلي - 

            فائض خسارة المصاريف: 
  )٣٬٩٦٠٬٣٩٤( - )٣٬٩٦٠٬٣٩٤(  -  )١٬١٣٢٬٠٣٩(  )٢٬٠٥٨٬٣٥٦(  )٧٦٩٬٩٩٩(  أجبني - 
  - - -  -  -  -  -  محلي - 

 ٢٠٣٬٦٧١٬٣٣٩ - ٢٠٣٬٦٧١٬٣٣٩  - ١٣٬٠٤١٬٤٣٠  ٩١٬٧٩٥٬٦٥٤  ٩٨٬٨٣٤٬٢٥٥  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 )٥١٬٤٢٢٬٢٢٩(  -  )٥١٬٤٢٢٬٢٢٩(  - ٢٬٩١٨٬٠٧٥  )٥٠٬١٧٧٬٥٧٩(  )٤٬١٦٢٬٧٢٥(  مين غير المكتسبةتأالتغيرات في أقساط ال

 ١٥٬٧٤٧٬٠٠٦  -  ١٥٬٧٤٧٬٠٠٦  -  )٢٬٢٩٤٬٤٨٢(  ٢٠٬١٢١٬٢٩٣  )٢٬٠٧٩٬٨٠٥(  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
  ١٦٧٬٩٩٦٬١١٦ - ١٦٧٬٩٩٦٬١١٦  -  ١٣٬٦٦٥٬٠٢٣  ٦١٬٧٣٩٬٣٦٨ ٩٢٬٥٩١٬٧٢٥  صافي أقساط التامين المكتسبة  

  ٢٨٬٠١١٬١١٠  -  ٢٨٬٠١١٬١١٠  -  ١٣٬٨٤٨٬٧٤٥  ١٤٬٠١٦٬٠٧١ ١٤٦٬٢٩٤ عموالت إعادة تأمين 
  ٨٣٩٬١٤٢  -  ٨٣٩٬١٤٢  -  ٩٨٬٨٠٠  ٧٣٢٬٥٤٢  ٧٬٨٠٠  إيرادات رسوم من التأمين

  ١٩٦٬٨٤٦٬٣٦٨  -  ١٩٦٬٨٤٦٬٣٦٨  -  ٢٧٬٦١٢٬٥٦٨  ٧٦٬٤٨٧٬٩٨١  ٩٢٬٧٤٥٬٨١٩  مجموع اإليرادات  
             : ريف اإلكتتابتكاليف ومصا

  )١٧٣٬٠٥٢٬٩٧١(  -  )١٧٣٬٠٥٢٬٩٧١(  -  )١٢٬٣٨٠٬٤٩٧(  )٨٣٬٨٣٤٬٤٨٧(  )٧٦٬٨٣٧٬٩٨٧( إجمالي المطالبات المدفوعة  
  ٧١٬٣٤٥٬١١٣  -  ٧١٬٣٤٥٬١١٣ - ٨٬١٩١٬٦٦٧ ٣٦٬٢٣٤٬٦١٥  ٢٦٬٩١٨٬٨٣١  المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من 

  )٣٬٦٦٢٬٦٩٦(  -  )٣٬٦٦٢٬٦٩٦(  -  -  -  )٣٬٦٦٢٬٦٩٦(  لمتعلقة بالمطالباتا المصاريف المتكبدة
  )١٠٥٬٣٧٠٬٥٥٤(  -  )١٠٥٬٣٧٠٬٥٥٤(  -  )٤٬١٨٨٬٨٣٠(  )٤٧٬٥٩٩٬٨٧٢(  )٥٣٬٥٨١٬٨٥٢( األخرى المدفوعة  نافعوالم صافي المطالبات 

  )٣٬٨٥١٬٨٤٤(  -  )٣٬٨٥١٬٨٤٤(  -  )١٢٬٠١٦٬٥٣٥(  ٩٬١٩٥٬٠٦٥  )١٬٠٣٠٬٣٧٤( القائمة التغيرات في المطالبات 
  ١٠٬٠٥٨٬٢٦٢  -  ١٠٬٠٥٨٬٢٦٢  -  ١٤٬٠٤٢٬٤٠٠  )٤٬٩٧٤٬٩٤٥(  ٩٩٠٬٨٠٧  القائمة التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  )٢٬٣٩٣٬١٢١(  -  )٢٬٣٩٣٬١٢١(  -  )٤٬٧٦٦٬٧٩٥(  ٧٬٢٥٢٬٥٣٣  )٤٬٨٧٨٬٨٥٩(  لم يتم اإلبالغ عنها    مطالبات متكبدةالتغيرات في 
  ١٬٨٩٧٬٤٦٨  -  ١٬٨٩٧٬٤٦٨  -  ٤٬٩٠٨٬٩٨٥  )٤٬٥٥٢٬٧٤٨(  ١٬٥٤١٬٢٣١  المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها التأمين من المطالبات ي التغيرات في حصة معيد

  )٩٩٬٦٥٩٬٧٨٩(  -  )٩٩٬٦٥٩٬٧٨٩(  -  )٢٬٠٢٠٬٧٧٥(  )٤٠٬٦٧٩٬٩٦٧(  )٥٦٬٩٥٩٬٠٤٧( األخرى المتكبدة  نافعالمطالبات والمصافي 



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٣ - 

 
  (تتمة) قطاعات التشغيل - ٥
  

  
  
  
  
  
  

              لتأمينا عمليات  

  
  

  الصحي 
  

  المركبات
الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين

عمليات 
  المجموع   المساهمين

                
  )١٧٬٣٧٩٬١٢٠(  -  )١٧٬٣٧٩٬١٢٠(  -  )٢٬٥٧٤٬٨٢٥(  )٧٬٢٤٧٬٦٣٧(  )٧٬٥٥٦٬٦٥٨(  تكاليف وثائق التأمين  

  )٩٬٣٨٤٬٠٧٧(  -  )٩٬٣٨٤٬٠٧٧(  -  )١٧١٬٦٤٢(  )٩٬٢١٢٬٤٣٥(  -  التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي 
  )٣٠٥٬٩٨٣(  -  )٣٠٥٬٩٨٣(  -  )٤٣٥٬٤٤٣(  ٨٠٬٨٤٣  ٤٨٬٦١٧  التغيرات في إحتياطات فنية اخرى 

  )٢٬٢٣٢٬٥٦٠(  -  )٢٬٢٣٢٬٥٦٠( - )٣٤٨٬٧٠٥( )١٬٠٦٤٬٧٠٦(  )٨١٩٬١٤٩(  مصاريف إكتتاب اخرى 
  )١٢٨٬٩٦١٬٥٢٩(  -  )١٢٨٬٩٦١٬٥٢٩( - )٥٬٥٥١٬٣٩٠( )٥٨٬١٢٣٬٩٠٢(  )٦٥٬٢٨٦٬٢٣٧( مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي 

  ٦٧٬٨٨٤٬٨٣٩  -  ٦٧٬٨٨٤٬٨٣٩ - ٢٢٬٠٦١٬١٧٨ ١٨٬٣٦٤٬٠٧٩  ٢٧٬٤٥٩٬٥٨٢ صافي دخل (خسارة) اإلكتتاب  
              :(مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

  ٣٬٠٦٦٬٢٧٣  -  ٣٬٠٦٦٬٢٧٣      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  عكس 
  )٧٨٬٧١٧٬٨١٨(  )٢٬٨٤٠٬٩٥٤(  )٧٥٬٨٧٦٬٨٦٤(       إدارية وعمومية  يفمصار

  ٧٬٢٤٢٬٥٩٠  ٣٬٠٧٩٬٠٣٣  ٤٬١٦٣٬٥٥٧      إيرادات اإلستثمار والعموالت 
  ٦٣٨٬٩٠٦  ٢٧٢٬٦٥٩  ٣٦٦٬٢٤٧       األرباح المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

  ٦٬٢١٧٬١٢٩  -  ٦٬٢١٧٬١٢٩      إيرادات أخرى 
 )٦١٬٥٥٢٬٩٢٠(  ٥١٠٬٧٣٨  )٦٢٬٠٦٣٬٦٥٨(      التشغيل األخرى، بالصافي ات ادإير  )مصاريف (مجموع  
 ٦٬٣٣١٬٩١٩ ٥١٠٬٨٣٧ ٥٬٨٢١٬١٨١       الفائض، الزكاة و ضربية الدخل تخصيص  قبل  للسنة  ) الدخلالخسارة(مجموع  
 )٥٨٢٬١١٨( - )٥٨٢٬١١٨(       إلى عمليات التأمينالعائد الفائض 
 ٥٬٧٤٩٬٨٠١ ٥١٠٬٨٣٧ ٥٬٢٣٩٬٠٦٣       الدخل  ضربيةو  قبل الزكاة   الدخل للسنةمجموع 

  )٣٬١٩٢٬١٤٦( )٣٬١٩٢٬١٤٦( -       مصروف الزكاة 
  )١٥٬٩٩٩(  )١٥٬٩٩٩(  -       مصروف ضربية الدخل 

 ٢٬٥٤١٬٦٥٦  )٢٬٦٩٧٬٤٠٧(  ٥٬٢٣٩٬٠٦٣       للمساهمينللسنة العائد  )الخسارة الدخل (إجمالي 



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٤ - 

  
  (تتمة) التشغيلقطاعات  - ٥
  

  حسب فئات العميل كالتالي:  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١نيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسنة المنتهية في تصيمكن 
  

  
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

الحماية  
  والحفظ 

  المجموع 

            
  ٢١٤٬٩٠٠٬٧٢٥  -  ٥١٬١٨٠٬٣١٠ ٤٤٬٧٧٥٬٧٣٦  ١١٨٬٩٤٤٬٦٧٩ الشركات الكبيرة

  ٧١٬٠٩٢٬٧٨٧  -  ١٠٬٤٦٩٬٧٨٥  ٣٥٬٧٧٩٬١٦٠  ٢٤٬٨٤٣٬٨٤٢  الشركات المتوسطة 
  ١٨٬١٥٨٬٥١٠  -  ١٬٨٧٠٬٩١٨  ٨٬٧٥٩٬٩٠٦  ٧٬٥٢٧٬٦٨٦  المشاريع الصغيرة 

  ٢٥٬٠١٤٬٠٩٧  -  ٦٬١٠٥٬٤٢٢  ١٨٬٤١٢٬٧٩٦  ٤٩٥٬٨٧٩  رالصغمتناهية المشاريع 
 ٢٢٩٬٦٣٠٬١٧٢  -  ٢٬٧٢٠  ٧٠٬٢٤٤٬٠٨٠  ١٥٩٬٣٨٣٬٣٧٢  التجزئة 

  ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١  -  ٦٩٬٦٢٩٬١٥٥  ١٧٧٬٩٧١٬٦٧٨  ٣١١٬١٩٥٬٤٥٨  
  

  حسب فئات العميل كالتالي:  ٢٠١٨ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  

  
 يماثلهنقد وما - ٦

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

  
  التأمين عمليات  
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠١٩
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠١٨
      

  ٥٥٬٣٦٦   ٣١٬٩١٩  بالصندوق نقد 
  ١٢٬٥٣٨٬٨٠٦   ٨٬٥٧٥٬٧٨٥  حسابات جارية  –أرصدة لدى البنوك 

  ٨٬٠٠٦٬٦٣٠   ٥٥٬٧٨٦٬٦٧٤  ودائع مستحقة 
  ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢  ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨ 
  

  المساهمين عمليات  
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠١٩
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠١٨
        

  -    -  نقد بالصندوق 
 ١٬٥٢٤٬١٥٠  ٣١٤٬٤٧٥  حسابات جارية  –أرصدة لدى البنوك 
 -  ٢٬١٥٣٬٩٠٠  أشهر من تاريخ اإلقتناء ٣ودائع تستحق خالل 

  ١٬٥٢٤٬١٥٠  ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ 
 ٢٢٬١٢٤٬٩٥٢   ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣  موع النقد وما في حكمه مج

  
, يتم إيداع الودائع قصيرة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ,يتم ايداع النقد لدى البنوك مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد

هذه الودائع  حق تست  ,أشهر من تاريخ اإليداع في البنوك المحلية والمؤسسات المالية  ٣من  أقل األجل ذات استحقاق أصلي  
ُ % ٢٫٧٥إلى  ٢٫٤٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(  %٣٬٠٥إلى  %٢٬٦٧إيرادات عموالت بمعدل متوسط من    .) سنويا

  
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

الحماية  
  والحفظ 

  المجموع 

            
  ١٣١٬٠٣٠٬١٩١  -  ٣٧٬٩٨٤٬١١٧ ٤٢٬٩٥١٬٦٣٨  ٥٠٬٠٩٤٬٤٣٦ الشركات الكبيرة

  ٣٤٬٦٠٩٬٧١١  -  ٩٬٢٧٠٬١٥٩  ١٠٬٥٦٥٬٨٤٥  ١٤٬٧٧٣٬٧٠٧  الشركات المتوسطة 
  ٧٬١١٤٬١٠٤  -  ٦٤٢٬٣٤٥  ٥٬٨٢٥٬٧٠٢  ٦٤٦٬٠٥٧  المشاريع الصغيرة 

  ١٣٬٦١٢٬٨٦٣  -  ٧٦٨٬١٢٥  ٩٬٣٣٢٬٠٦١  ٣٬٥١٢٬٦٧٧  ر الصغمتناهية  المشاريع 
 ١٤١٬٦٣٤٬٨٠٦  -  ٢٬٥٦٦٬٠٨٧  ٨٧٬٧٤٨٬٤٣٨  ٥١٬٣٢٠٬٢٨١  التجزئة 

  ٣٢٨٬٠٠١٬٦٧٥  -  ٥١٬٢٣٠٬٨٣٣  ١٥٦٬٤٢٣٬٦٨٤  ١٢٠٬٣٤٧٬١٥٨  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٥ - 

  
 بالصافي –إعادة تأمين مدينة دةوأرصأقساط  - ٧

 
 ديسمبر ٣١
  م٢٠١٩ 

  
  ديسمبر ٣١

  م٢٠١٨
      

  ٩٩٬٧٨٦٬١٨٦    ١٤٩٬٤٩٩٬٣٤٢ التأمين وثائق حاملي 
  ٢٦٬٧٢٧٬٠٨٦    ٢٧٬٦٥٤٬٢٦١  وسطاء التأمين

  ٢٥٬٣٩٠٬١٥٧    ٤٨٬٩٨٩٬٣٥٥ ذمم مدينة من معيدي التأمين
  ١٥١٬٩٠٣٬٤٢٩   ٢٢٦٬١٤٢٬٩٥٨  

      تحصيلها:مخصص ذمم مشكوك في 
 (٣١٬٤٦٨٬٢١٩)   ) ٣٥٬١٠٧٬٨٥٧(  المدينة  مخصص مقابل ذمم حاملي وثائق التأمين

 )٤٬٨٤٤٬٤٠٣(   ) ٣٬٨٢٦٬٣٩٨(  مخصص مقابل ذمم وسطاء التأمين
  )٢٬٩٩٩٬٥٨٨(    ) ٤٬٨٥٣٬٠٥٠(  معيدي التأمين المدينة  ذمم  بلمخصص مقا

  )(٣٩٬٣١٢٬٢١٠)   ) ٤٣٬٧٨٧٬٣٠٥ 
 ١١٢٬٥٩١٬٢١٩   ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣  بالصافي  –وإعادة تأمين مدينةأقساط تأمين 

 
  الحركة في مخصص ذمم مشكوك في تحصليها هي كما يلي: 

 
 رديسمب  ٣١
  م٢٠١٩ 

  
  ديسمبر ٣١

  م٢٠١٨
      

  ٤٢٬١٥٤٬٢٦٦    ٣٩٬٣١٢٬٢١٠ يناير ١الرصيد, 
  (٢٬٨٢١٬١٥٧)    ٤٬٤٧٥٬٠٩٥  بالصافي  –لسنة ل مخصص (عكس)

  (٢٠٬٨٩٩)    -  شطبها أقساط تم  
  ٣٩٬٣١٢٬٢١٠   ٤٣٬٧٨٧٬٣٠٥  ديسمبر ٣١الرصيد, 

  
  ، فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة كما يلي: ٣١كما في ديسمبر 

 
  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة       

أمين وإعادة  ت ذمم أقساط
  ٢٠١٩تأمين مدينة   

  المجمــــوع 
غير متأخرة السداد  

منخفضة   وغير
  القيمة

  إلى ٩١من 
١٨٠  ً   يومـا

  إلى ١٨١من 
٣٦٠  ً   يومـا

 ٣٦٠أكثر من 
  يوم

 ٣٥٬٢٢٤٬٠٣٨ ١٦٬٥٩٢٬٦٤١ ٢٤٬٦٢٨٬٠٩١ ٧٣٬٠٥٤٬٥٧٢ ١٤٩٬٤٩٩٬٣٤٢  حاملي وثائق التأمين     -
 ٣٬٠٩٣٬٥٧٠ ٣٬٩٣٥٬٢٤٩ ٦٬٩٠٠٬٠٤٥ ١٣٬٧٢٥٬٣٩٧ ٢٧٬٦٥٤٬٢٦١  وسطاء التأمين     -
 ٥٬٨٢٣٬٧٤١ ٧٬٨٨٧٬٢٩٧ ١٩٬٦٤٧٬١١٤ ١٥٬٦٣١٬٢٠٣ ٤٨٬٩٨٩٬٣٥٥  معيدي التأمين -
  ٤٤٬١٤١٬٣٤٩ ٢٨٬٤١٥٬١٨٧ ٥١٬١٧٥٬٢٥٠ ١٠٢٬٤١١٬١٧٢ ٢٢٦٬١٤٢٬٩٥٨ 

ذمم أقساط تأمين وإعادة  
  ٢٠١٨تأمين مدينة   

        
  

 ٣٢٬٣٦٢٬٦٢٩ ١٨٬٢٦٧٬٨٨١ ٧٬٢٦١٬٢٠٤ ٤١٬٨٩٤٬٤٧٢ ٩٩٬٧٨٦٬١٨٦حاملي وثائق التأمين     - 
 ٣٬٢٤٢٬٤٨٨ ١٬٩٠٤٬٩٨٤ ٦٠٩٬٨٣٨ ٢٠٬٩٦٩٬٧٧٦ ٢٦٬٧٢٧٬٠٨٦  وسطاء التأمين - 
 ٥٬٩٣١٬٩٦٢ ٣٬٩٥٤٬٢٦٤ ١٬١٢٢٬٧٤٨ ١٤٬٣٨١٬١٨٣ ٢٥٬٣٩٠٬١٥٧  التأمينمعيدي  - 

  ٤١٬٥٣٧٬٠٧٩ ٢٤٬١٢٧٬١٢٩ ٨٬٩٩٣٬٧٩٠ ٧٧٬٢٤٥٬٤٣١ ١٥١٬٩٠٣٬٤٢٩ 
  

مليون لایر   ٧٤٬٧: ٢٠١٨(مليون لایر سعودي  ١٢٣٬٧يوم تبلغ  ٩٠فوق  المتأخرة السداد ن مي ذمم أقساط التأمين واعادة التأ
  . مليون لایر سعودي) ٣٩٬٣: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٤٣٬٨خصص لها مبلغ سعودي)  

  
ة الشركة  اس ال تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف أخرى ذات جدارة ائتمانية معترف بها،وتنص سي 

باإلضافة إلى ذلك،   ,بون في التداول بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمانعلى أن جميع العمالء الذين يرغ
  . تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة 

 
المملكة العربية السعودية  يدي التأمين بشكل رئيسي داخل مععدد كبير من العمالء والوسطاء وشركات تشمل الذمم المدينة 

تتطلب  ,يوما"  ٩٠  خاللقساط  تقتضي شروط الشركة عموما" تسوية ذمم األ,وشركات معيدي التأمين في الشرق األوسط وأوروبا
  . مع معيدي التأمين عادة" اجراء تسوية اذا تجاوز الرصيد مبلغا" محددا" متفق عليه  الترتيبات

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٦ - 

  
 بالصافي –ذات عالقة  أطراف –ذمم مدينة تأمين ط أقسا - ٨
 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
    

 ٣٬٢٠٢٬٨٥٧ ١٠٬٢١٠٬٧٥٦ ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة 
 (٤٨٠٬٠٤٧) (٣٩٣٬٤١١)  ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 

  ٢٬٧٢٢٬٨١٠ ٩٬٨١٧٬٣٤٥ 
  

  كما يلي: ي ه الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
    

 ٧٢٥٬١٦٣ ٤٨٠٬٠٤٧  يناير ١
 - -  مخصص السنة 

 (٢٤٥٬١١٦) ) ٨٦٬٦٣٦(  لسنة لعكس 
 ٤٨٠٬٠٤٧ ٣٩٣٬٤١١  ديسمبر ٣١

  

  فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة ألقساط التأمين من أطراف ذات عالقة كما يلي: 
  

  
  

  
  متأخرة السداد 

    وغير منخفضة القيمة 

  
غير متأخرة السداد    وع جمالم

  منخفضة القيمة  وغير 
  إلى   ٩١من 

١٨٠  ً   يومـا
  إلى  ١٨١من 

٣٦٠  ً   يومـا
أكثر من  

  يوم  ٣٦٠
 ٤٨٤٬٠٥٩ ٩١٨٬٨١١ ٤٤٣٬٤٨٣ ٨٬٣٦٤٬٤٠٣ ١٠٬٢١٠٬٧٥٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٤٠١٬٢١٩ ٩٧٩٬٤٨٧ ٩٦٦٬١٤٥ ٨٥٦٬٠٠٦ ٣٬٢٠٢٬٨٥٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 

  ٢٬٣: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ١٬٨تساوي يوما"  التسعين فوق المتأخرة السداد , ةجهات ذات عالق ذمم أقساط التأمين من
  . مليون لایر سعودي)  ٠٬٥: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٠٬٤مليون لایر سعودي) خصص لها مبلغ 

  
للذمم  ٪ ٩٤ ، كان ما يقرب من ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ,عين يوًماتقتضي شروط الشركة عموًما تسوية األقساط خالل تس

  ,٪ مستحقًا من طرفين)٧٠: ٢٠١٨قة مستحقًا من ثالثة أطراف (المدينة من أطراف ذات عال
  

على أساس الخبرة السابقة ، فإنه من المتوقع أن تكون أقساط التأمين للذمم المدينة غير منخفضة القيمة من األطراف ذات العالقة   
  . ت على هذه الذمم المدينة ، وبالتالي فإن جميع الذمم المدينة غير مضمونةناال تحصل الشركة على ضما  ,لالسترداد بالكامل   قابلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٧ - 

  ات الفنيةياالحتياط - ٩
  

  ات تحت التسوية يصافي المطالبات واالحتياط ١- ٩
  

  يشمل صافي اإلحتياطات والمطالبات تحت التسوية على ما يلي: 
 

 
  ديسمبر ٣١

  م٢٠١٩
  

  ديسمبر ٣١
  م٢٠١٨

        

  ٩١٬٤٨٥٬٥٤٥    ٧٩٬٦٩١٬٩٦٧  بات تحت التسوية الالمط
 )١٣١٬٠٩٦(    ) ٤٬٦٠٧٬٢٦٩(  ناقصاً: القيمة القابلة للتحقق من اإلستبعاد وحلول التعويضات  

  ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩    ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨ 
  ٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨    ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

      ناقصاُ: 
 (٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦)   ) ٢٦٬٧٢٣٬١٢١(  بات تحت التسوية الحصة معيدي التأمين من المط

 (٣٣٬١٧٠٬٤٠١)   ) ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢(  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
 ٦١٬٤٦٣٬٠٠٠   ١٢٢٬٣٧٣٬٨٢٠  و المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها صافي المطالبات تحت التسوية

      ضافي: إ ات قسط تأميني احتياط
 ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤   ٥٬٤٩٣٬٣١٢  احتياطي نقص قسط التأمين

 ٤٬٢٦٠٬٥٤٠   ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  ات فنية أخرى ي احتياط
  ١٧٬٨٦٤٬٨٨٤   ١٠٬٤٧٣٬٢٤٠ 

 ٧٩٬٣٢٧٬٨٨٤   ١٣٢٬٨٤٧٬٠٦٠  التسوية ات والمطالبات تحت ي صافي اإلحتياط
  

  . افصاحات تطور المطالبات ٢٦٬٧أنظر أيضا" الى االيضاح رقم 
  
 مكتسبة مين غير صافي أقساط التأ فيالحركة   ٢-٩

  
  تشمل الحركة في صافي أقساط تأمين غير مكتسبة على ما يلي: 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

  الصافي   إعادة تأمين  إجمالي 
       

  ١٢٠٬٨٨٦٬٢٦٥  (٦٢٬٥٣٨٬٦٧٩)  ١٨٣٬٤٢٤٬٩٤٤  السنة الرصيد في بداية 
  ) ٢١٧٬٨٩٣٬٧١٢(  ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨  ) ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠( السنة الرصيد في نهاية 

 (٩٧٬٠٠٧٬٤٤٧)  ) ٢٢٬٩١٩٬٥٩١( ) ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦(  التغييرات في أقساط التأمين الغير مكتسبة
 ٤٣٧٬٦٩٦٬٦١٧  ) ١٢١٬٠٩٩٬٦٧٤( ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة 

 ) ١٣٬٨٣٣٬٧٠٣( ) ١٣٬٨٣٣٬٧٠٣( -  فائض خسارة أقساط التأمين
 ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧  ) ١٥٧٬٨٥٢٬٩٦٨( ٤٨٤٬٧٠٨٬٤٣٥  صافي أقساط التأمين المكتسبة

      

 ٢٠١٨ديسمبر ٣١  
 الصافي   إعادة تأمين إجمالي  
      

 ٨٥٬٢١١٬٠٤٢  )٤٦٬٧٩١٬٦٧٣( ١٣٢٬٠٠٢٬٧١٥  السنة الرصيد في بداية 
 (١٢٠٬٨٨٦٬٢٦٥)  ٦٢٬٥٣٨٬٦٧٩ (١٨٣٬٤٢٤٬٩٤٤)  السنة الرصيد في نهاية 

 )٣٥٬٦٧٥٬٢٢٣(  ١٥٬٧٤٧٬٠٠٦ (٥١٬٤٢٢٬٢٢٩)  التغييرات في أقساط التأمين الغير مكتسبة
 ٢٠٧٬٦٣١٬٧٣٣  (١٢٠٬٣٦٩٬٩٤٢) ٣٢٨٬٠٠١٬٦٧٥  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة 

 (٣٬٩٦٠٬٣٩٤)  (٣٬٩٦٠٬٣٩٤) -  التأمينفائض خسارة أقساط 
 ١٦٧٬٩٩٦٬١١٦  (١٠٨٬٥٨٣٬٣٣٠) ٢٧٦٬٥٧٩٬٤٤٦  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٨ - 

  ات الفنيةياالحتياط - ٩
 

 غير مكتسبة وعموالت تأمين وثائق التأمين المؤجل    ابتكاليف اكتتالحركة في  ٣-٩
  

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 
تكاليف اكتتاب  
وثائق التأمين 

  المؤجلة 
  

عموالت إعادة  
تأمين غير 

  مكتسبة
       

 ١١٬٠١٨٬٨١١   ١٠٬٧١٦٬٣١٣ االفتتاحيالرصيد 
 ٢٥٬٤١٩٬٩٨٠  ٣٧٬٦٥٨٬٠٥٨  المتكبد خالل السنة  

 ) ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢(  ) ٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦(  خالل السنة  المكتسب  /المطفئ  
 ٩٬٦٨٠٬٣٧٩  ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥  الرصيد النهائي

    
    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

 
تكاليف اكتتاب  
وثائق التأمين 

  المؤجلة 
  

عموالت إعادة  
تأمين غير 

  مكتسبة
     

 ٧٬٤٠٣٬٨٩٧  ٩٬٥٤٤٬٢٧٦ الرصيد االفتتاحي
 ٣١٬٦٢٦٬٠٢٤  ١٨٬٥٥١٬١٥٧  المتكبد خالل السنة  

 )٢٨٬٠١١٬١١٠(  )١٧٬٣٧٩٬١٢٠(  خالل السنة  ب تس المك /المطفئ  
 ١١٬٠٨١٬٨١١  ١٠٬٧١٦٬٣١٣  الرصيد النهائي

  
 االستثمارات -١٠

  

 يف اإلسثتمارات على النحو التالي: يتم تصن   . أ
  

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
         

 ٦٬٠٩٩٬٩٢٠ ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢   ١٥٬٨٧٢٬٧٠١  ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦  متاحة للبيع
 ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩ ١٦٬٠٠٢٬٠١٣   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  حتى تاريخ اإلستحقاق محتفظ بها 

  ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥   ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ 
  

  تحليل اإلسثتمارات حسب التصنيف يكون كالتالي:   .ب 
  

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
 برسمدي  ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
         

 ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥   ١٣٬٩٤٩٬٦٢٣  ٣٢٬٥٠٢٬٦٨٨  مدرجة 
 - -   ١١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٣٬١٧٣٬١٦٢  مدرجة غير 
  ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥   ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ 
  

 ة اإلستثمارات تكون كالتالي:تحليل تركيب   . ج
 

  المساهمين عمليات    نمي التأ عمليات  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ٦٬٠٩٩٬٩٢٠ ٢٢٬٩٨٠٬٤٨١   ١٣٬٩٤٩٬٦٢٣  ١٧٬٩٥٨٬١٣٧  صناديق اإلستثمار 

 - -   ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨ عادية أسهم 
 ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩ ٩٧٬٤٣٩٬٠٩٤  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٧٩٤٬٦٣٥  صكوك 

  ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥   ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ 
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٤٩ - 

 (تتمة) االستثمارات -١٠
  

بناء على معلومات   , أجرت اإلدارة مراجعة اإلستثمارات المتاحة للبيع لتقييم ما إذا حدث انخفاض في قيمة هذه اإلستثمارات 
  ,محددة، ترى اإلدارة أنه ال يوجد انخفاض في القيمة في ما يتعلق باإلستثمارات المتاحة للبيع

مليون   ٢٩، تم تقويم إستثمارات بقيمة كما في تاريخ التقرير,لسعودي والدوالر األمريكياإلستثمارات مقومة باللایر اع إن جمي 
  , : ال شيء)٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي بالدوالر األمريكي (

  
 إن الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع هي كالتالي:  . د

  
  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
 يسمبرد ٣١  

٢٠١٩   
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 يسمبرد ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
       

 ٢٤٬٠٧٢٬٧٣٦ ٦٬٠٩٩٬٩٢٠   ٧٬٠٣٧٬٨٨٣  ١٥٬٨٧٢٬٧٠١  السنة داية في ب 
 ٧٦٬٦٩٠٬٤٣٧ ٩٤٬٠٠٨٬٤٢٥   ١٦٬٠٣٤٬٠٥٠  ١٤٬٥٩١٬٤٧٣  السنة مشتريات خالل 
 (٩٤٬٥٩٩٬٥٣٥) -  (٥٬٥٤٠٬١٩٥) -  السنة استبعادات خالل 

 (٣٣٦٬٣٧٧) ٤٬٣٠٩٬٢١٧  (٢٬٠٢٥٬٢٨٤) ٣٬٩٦١٬٥٩٢  ئر) الغير محققة سااألرباح (الخ
 ٢٧٢٬٦٥٩ -  ٣٦٦٬٢٤٧ -  األرباح المحققة من اإلستبعادات 

 ٦٬٠٩٩٬٩٢٠ ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢  ١٥٬٨٧٢٬٧٠١ ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦  السنة  في نهاية
  
  

  في اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي:  إن الحركة . هـ
  

  المساهمين عمليات    التأمين تياعمل  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
        

 ٢٣٬٠٦٤٬٦٩٨ ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩   -  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  السنة في بداية 
 ١٢٬٨٥٥٬١٧٦ -   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  السنة مشتريات خالل 
 (٣٬٠٦٢٬٦٨٥) ) ١٦٬٨٥٥٬١٧٦(  - ) ٣٬٧٤٩٬٩١٦(  السنة  استبعادات خالل

 ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩ ١٦٬٠٠٢٬٠١٣  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  السنة في نهاية 
  
  اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي: . و

  

  عمليات التأمين 
  

األوراق  
  المالية

  التكلفة المطفأة   هامش الربح  الموقع   اإلستحقاق   المصدر 

          
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

  
  

  صكوك 

بيت التمويل  
السعودي  
  الكويتي

ديسمبر 
٢٠٢١  

المملكة  
العربية  
  السعودية 

أشهر سايبور  ٦
  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  % ٧٬٥باإلضافة إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٠ - 

  
  االستثمارات (تتمة) -١٠

  
  عمليات المساهمين 

  
  التكلفة المطفأة   هامش الربح  الموقع   اإلستحقاق   المصدر   األوراق المالية 

 رمب ديس ٣١          
٢٠١٩  

 ديسمبر ٣١
٢٠١٨  

فبراير  إن سي بي  إن سي بي صكوك 
٢٠١٩  

المملكة العربية 
  السعودية

أشهر  ٦
سايبور 

باإلضافة إلى 
٦٬٠٠٠٬٠٠٠  -  %٣٬١٥  

سبتمبر   إس آي بي  صكوك آي بي  إس
٢٠١٩  

المملكة العربية 
  السعودية

أشهر  ٦
سايبور 

باإلضافة إلى 
٣٬٠٠٠٬٠٠٠ -  %٤٥٬٣ 

إس تي سي  
  صكوك 

 سبتمبر  يس اس تي
٢٠٢٤  

المملكة العربية 
 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  %٤٩٬٢  السعودية

آر آي بي إل  
  متغير

 سبتمبر  آر آي بي إل
٢٠٢٥  

المملكة العربية 
 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  %١٨٬٣  السعودية

   - إس إي سي
  صكوك 

المملكة العربية   ٢٠٢٢مايو   إس إي سي
 ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ٥٬٠٠٢٬٠١٣  %١٥٬٣  السعودية

  - ي إم پي س
  صكوك 

فبراير   إم پي سي
٢٠٢٥  

المملكة العربية 
 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  %٤٤٬٣  السعودية

شركة  –البالد 
بداية للتمويل  

  العقاري

شركة –البالد 
بداية للتمويل 

 العقاري

أكتوبر 
٢٠١٩  

المملكة العربية 
  السعودية

٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -  %٧٠٬٣ 
  

  توريق 
  

  توريق
  

  ٢٠١٩أبريل 
اإلمارات 

 ٢٬٨٥٥٬١٧٦ - %٥٬٥٠  دةالعربية المتح
         ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩ ١٦٬٠٠٢٬٠١٣  

  

  :التركيز الجغرافي 
 

واإلستثمارات المتاحة  إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان واألسعار للموجودات المالية من خالل الربح أو الخسارة  
  لمنطقة الجغرافية هي كالتالي:ا للبيع واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما في تاريخ التقرير حسب 

  
  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
        

 ٣٦٬١٠١٬٩٣٣ ٩١٬٢٤٣٬٦٩٣   ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  السعودية المملكة العربية 
 ٢٬٨٥٥٬١٧٦ ١٨٬٤٨٨٬١٥٠   -  -  اإلمارات العربية المتحدة 

 - ٧٬٣٠٨٬٢١٣  - -  فرنسا 
 - ٣٬٣٧٩٬٥١٩  - -  سويسرا 

  ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥  ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١ ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ 
 

 ودائع قصيرة وطويلة األجل -١١
  

شهر من تاريخ اإليداع في البنوك   ١٢أشهر ولكن أقل من  ٣قصيرة األجل ذات استحقاق أصلي أكثر من يتم إيداع الودائع 
: ٢٠١٨ديسمبر    ٣١(  ٪٣٬٠٥إلى    ٪٢٬١٨تستحق هذه الودائع إيرادات عموالت بمعدل متوسط من    ,لية ماالمحلية والمؤسسات ال

  . ) سنوياُ %٣٬٤٠إلى  ٪٢٬٤٥من 
تمثل الودائع طويلة األجل ودائع تستحق خالل أكثر من عام من تاريخ اإليداع وتودع لدى بنوك تحمل إيرادات عموالت بمعدل  

  .٢٠٢٢فبراير  بتاريخ) سنوياُ وتستحق ٪٥٬٨٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٪٥٬٨٥متوسط من 
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥١ - 

  
  

 أخرىوموجودات مصاريف مدفوعة مقدما"  -١٢
  

  المساهمينعمليات     عمليات التأمين  
 رديسمب  ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ديسمبر ٣١  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 - -   ٢٬٥٧٤٬١١٩  ٣٬١٦٩٬٣٢٧  ذمة مدينة من صندوق منافذ االستثماري 

 - -   -  ٢٬٣٦١٬٣٢٣  بة القيمة المضافة ي ضرمدينة  مذم
 - -   ٢٬٢٦٣٬٥٠٠  ٢٬٢٥٨٬٥٠٠  ايداعات المستشفيات والكفالة المصرفية 

 - -   ١٬٧٠٨٬٣٩٥  ٤٬٠٣٥٬٦٧٧  اشراف مؤجلة رسوم 
 ٢١٬٤٥٢ ١٬٨٤٨٬٥٦٥   -  -  ايرادات مستحقة  

 - -   ١٬٨٣٥٬٥٧٢  ١٬٧٠٣٬٩٥٧  ذمم الموظفين  
 - -   ١٬٩٢١٬٩٧٩  ١٬٤٤٨٬٣٨٦  مصاريف تأمين مدفوعة مسبقا" 
 - -   ١٬٠٨٧٬٧٣٤  ٣٥٦٬١٠٢  مصاريف ايجار مدفوع مسبقا" 

 ١٬٠٠٠ ٢٦٬٥٤٥   ١٬٩٩١٬٨٢٨  ١٬٤٢١٬٧٩٩  أخرى 
  ٢٢٬٤٥٢ ١٬٨٧٥٬١١٠  ١٣٬٣٨٣٬١٢٧ ١٦٬٧٥٥٬٠٧١ 

  
 الممتلكات والمعدات  -١٣
  
أثاث وتركيبات    

  ومعدات مكتبية 
  

  حاسبات آلية 
  

  سيارات 
  إجمالي

 ٢٠١٩  
  إجمالي

 ٢٠١٨  
            : ةالتكلف

 ١٤٬٠٦٤٬٧٧٦ ١٧٬٤٠٦٬٢٨٠ ٦٣٠٬٨٨١ ٤٬٧٦٥٬٦٥٥ ١٢٬٠٠٩٬٧٤٤  يناير  ١
 ٣٬٦٥٤٬٢٣٩ ١٬٧٤٣٬٦٩٣    - ٥٢١٬٧١٤ ١٬٢٢١٬٩٧٩  إضافات 

 )٣١٢٬٧٣٥( )١٬٣٢٧٬٢٨٠( )١٥٥٬٥٧٣( )٢٠٠٬٢٩٣( )٩٧١٬٤١٤(  استبعادات
 ١٧٬٤٠٦٬٢٨٠ ١٧٬٨٢٢٬٦٩٣ ٤٧٥٬٣٠٨ ٥٬٠٨٧٬٠٧٦ ١٢٬٢٦٠٬٣٠٩  ديسمبر  ٣١

        : المتراكم الك االسته
 )١٠٬٤٧٣٬٧٣٨( )١١٬٥٥٧٬٧١١( )٦٢٩٬٢٩٠( )٣٬٢٢٢٬٧٠٤( (٧٬٧٠٥٬٧١٧)  يناير  ١

 )١٬٣٩٦٬٧٠٨( )١٬٣٥١٬١٥١( )١٬٥٩١( )٥٧٤٬٩٨٨( (٧٧٤٬٥٧٢)  المحمل للسنة  
 ٣١٢٬٧٣٥ ١٬٢٩٩٬٣٦٧ ١٥٥٬٥٧٣ ٢٠٠٬٢٩٣ ٩٤٣٬٥٠١  استبعادات

 )١١٬٥٥٧٬٧١١( )١١٬٦٠٩٬٤٩٥( )٤٧٥٬٣٠٨( )٣٬٥٩٧٬٣٩٩(  )٧٬٥٣٦٬٧٨٨(  ديسمبر ٣١
        : صافي القيمة الدفترية

 - ٦٬٢١٣٬١٩٨ - ١٬٤٨٩٬٦٧٧ ٤٬٧٢٣٬٥٢١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٥٬٨٤٨٬٥٦٩ - ١٬٥٩١ ١٬٥٤٢٬٩٥١ ٤٬٣٠٤٬٠٢٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
  در, كما يلي: قالعمر االنتاجي الميتم استهالك تكلفة المعدات والممتلكات األخرى بطريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على  

  
  عدد السنين  

  ١٠-٤  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 
  ٤  حاسبات آلية 

  ٤  سيارات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٢ - 

  
 موجودات غير ملموسة - ١٤

 
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        : التكلفة

  ٦٬٥٦٦٬١٤٠    ٧٬٥٦١٬٢٧٢  يناير ١
  ٩٩٥٬١٣٢    ٢٬٣٩٠٬٨٦١  إضافات  

  ٧٬٥٦١٬٢٧٢    ٩٬٩٥٢٬١٣٣  ديسمبر  ٣١
        : إطفاء متراكم  

  )٢٬٨٣٦٬٣٢٨(   ) ٤٬٧٠٤٬٨٩٩(  يناير ١
  )١٬٨٦٨٬٥٧١(   ) ٢٬١٥٥٬٣٨٠(  محمل للسنة  

  )٤٬٧٠٤٬٨٩٩(   ) ٦٬٨٦٠٬٢٧٩(  ديسمبر ٣١
       : صافي القيمة الدفترية

  ٢٬٨٥٦٬٣٧٣    ٣٬٠٩١٬٨٥٤  ديسمبر  ٣١
  

  . ع سنوات تر بأرب وج الكمبي ملبرايقدر العمر االنتاجي  ,تسجيلها بالتكلفةبرامج الكمبيوتر ويتم غير ملموسة الموجودات تمثل 
  

   ايجارية ومطلوبات االستخدام حقموجودات  - ١٥
 

 في قائمة المركز المالي  المبالغ المعترف بها   . أ
 

  لاليجارات: المركز المالي تظهر المبالغ التالية العائدة قائمة 
  

  : موجودات بموجب حق االستخدام
  

  ٢٠١٩  

  
مباني 
  المكاتب

متاجر نقاط  
  البيع

  
  المجموع 

        : ةفالتكل 
          ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديل  –يناير ١

  ٨٬٤٣٩٬٠٢٠  ١٬٢٩٤٬٥٧٠  ٤٬١٤٤٬٤٥٠ لموجودات بموجب حق االستخدام االعتراف األولي 
  ١٢٨٬٢٧٣  ١٢٨٬٢٧٣  -  عام اضافات خالل ال

  ٣٬٤٧٢٬٢١٨  -  ٣٬٤٧٢٬٢١٨  خالل العام  تعديالت
  ) ٥٩٧٬١٠٠(  )٥٩٧٬١٠٠(  -  عام االنهاء خالل ال

  ٨٬٤٤٢٬٤١١  ٨٢٥٬٧٤٣  ٧٬٦١٦٬٦٦٨  ديسمبر ٣١
        : االستهالك المتراكم

  -  -  -    ١٦تعديل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –يناير ١
  ) ١٬٣٢٥٬٣٧١(  )٤٠٠٬٨٩٠(  )٩٢٤٬٤٨١(  عام مصروفات خالل ال

  ١١٤٬٠٢٣  ١١٤٬٠٢٣  -  عام االنهاء خالل ال
  ) ١٬٢١١٬٣٤٨(  )٢٨٦٬٨٦٧(  )٩٢٤٬٤٨١(  ديسمبر ٣١

        : صافي القيمة الدفترية
  ٥٬٤٣٩٬٠٢٠  ١٬٢٩٤٬٥٧٠  ٤٬١٤٤٬٤٥٠  ٢٠١٩يناير  ١

  ٧٬٢٣١٬٠٦٣  ٥٣٨٬٨٧٦  ٦٬٦٩٢٬١٨٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٣ - 

  
  

 (تتمة) ايجاريةموجودات حق االستخدام ومطلوبات  - ١٥
  

  ايجارية مطلوبات 
  

  النحو التالي:  ى تستحق الدفع علااللتزمات فيما يتعلق بمطلوبات االيجار 
  

  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٩  
يناير  ١

٢٠١٩  
        

  ٢٬٦١٧٬٤٠٠  ٢٬٣٦٠٬٨٠٠    خالل عام واحد 
  ٢٬٩٧٤٬٩٠٠  ٤٬٧٤٧٬٣٠٠   أعوامأكثر من عام وليس أكثر من خمس  

  -  ١٬٨٨٣٬٢٠٠    أعوام أكثر من خمس 
    ٥٬٥٩٢٬٣٠٠  ٨٬٩٩١٬٣٠٠  

  )٣٣٧٬٦٥٤(  ) ١٬١٣٨٬٩٦٤(    تكلفة التمويل المستقبلية 
  ٥٬٢٥٤٬٦٤٦  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦    عقود االيجار  طلوبات م مجموع 
  ٢٬٥٥٤٬٥٢٩  ٢٬٢٩٩٬٩٧٣    متداول  

  ٢٬٧٠٠٬١١٧  ٥٬٥٥٢٬٣٦٣    غير متداول  
    ٥٬٢٥٤٬٦٤٦  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦  

  

  في مطلوبات عقود االيجار كما يلي:الحركة 
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  -  ٥٬٢٥٤٬٦٤٦    ألولي) ا(االعتراف   ١٦تعديل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –يناير ١
  -  ١٢٨٬٢٧٣   لعام اضافات خالل ا
  -  ٣٬٤٧٢٬٢١٨    عام تعديالت خالل ال
  -  ) ٥١٨٬٤٥٤(    عام االنهاء خالل ال

  -  ٢١٦٬٤٠٣    تراكم الفائدة خالل العام 
    ٨٬٥٥٣٬٠٨٦  -  

  -  ) ٧٠٠٬٧٥٠(    العام دفعات خالل 
  -  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦    ديسمبر  ٣١في 

  

 الدخل  ة المبالغ المعترف بها في قائم  .ب 
  

مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في    ٠٫٢بلغ إجمالي تكاليف التمويل المعترف بها في قائمة الدخل المتعلق بمطلوبات اإليجار  
  ٣١مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في  ٤٫١اإليجار قصيرة األجل . وبلغت المصاريف المتعلقة بعقود ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  مليون لایر سعودي).  ٢٫٧: ٢٠١٨ رديسمب  ٣١(  ٢٠١٩ديسمبر 
  

 تفاصيل عن عمليات التأجير للشركة   . ج
  

إبرام عقود اإليجار  تستأجر الشركة مكاتب ومتاجر مختلفة لنقاط البيع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عادةً ما يتم 
مقر الشركة خالل العام وأدى هذا التعديل   رسنوات ، ولكن قد يكون لها خيارات التمديد. تم تعديل إيجا ١٠أشهر إلى  ٦لمدة 

  ٪. ٤المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على التزام اإليجار المعدل إلى تمديد مدة اإليجار التعاقدي. بلغ المتوسط 
  ضض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفريتم التفاو

  عقود اإليجار أي عهود. ال يتم استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

 احتياطي نظامي - ١٦
  

ادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، يتعين على ) (ز) من الالئحة التنفيذية للتأمين الص٢(  ٧٠وفقًا للوائح الشركة والمادة 
ية ، بعد تعديل الخسائر المتراكمة ، إلى احتياطي قانوني حتى يصل هذا  و٪ من أرباحها السن ٢٠الشركة تحويل ما ال يقل عن 

نتيجة   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم يتم عمل اي تحويالت للسنة المنتهية في ٪ من رأس مال الشركة المدفوع. ١٠٠االحتياطي إلى 
غير قابل للتوزيع على   يهذا االحتياطمليون لایر سعودي). إن  ٠٬٥: تم تحويل ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الخسائر المتراكمة (

  المساهمين حتى تصفية الشركة. 
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٤ - 

  
 

 ربحية (خسارة) السهم األساسي و المخفض - ١٧
 

على المتوسط   للسنةللمساهمين  العائد) السهم األساسي والمخفض  بقسمة اجمالي (الخسارة) الدخل يتم حساب ربحية (خسارة
  . السنة المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل 

  

  ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة المالية   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٢٬٥٤١٬٦٥٦  ) ٢٩٬١٤٣٬١٥٨(  الى المساهمين العائداجمالي (الخسارة) الدخل للسنة 
خالل   األساسية و المخفضة العدية لربحية السهم المرجح لعدد االسهم المتوسط  

  السنة 
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  

  ٠٫١٧  ) ١٬٩٤(  ربحية  السهم االساسي والمخفض ) خسارة(
 

 معامالت وأرصدة مع الجهات ذات العالقة - ١٨
 

والمديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والشركات التي هم أصحابها  ومالكها  تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين  
ً   األطراف  هذه  عليها  أوكحارس  مشتركة   أوبصورة  مباشرة  األساسيين وأي شركات أخرى مسيطرعليها يتم اعتماد    ,تأثيرجوهريا

  . سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة 
  

  
 موظفي اإلدارة   كبارتعويضات   . أ

 
  فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة: 

  

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٨  
       

 ٣٬١٥٧٬٤٠٥  ٥٬٠٩٢٬٧٢٩  موظفين  رواتب  ومنافع
 ٢١٣٬٣٠٠  ٣٣٠٬١٨٦  مكافأت نهاية الخدمة 

  ٣٬٣٧٠٬٧٠٥   ٥٬٤٢٢٬٩١٥  
  

 بالصافي ذات عالقة  طرفمطلوب من    .ب 
   .ت 

  المشاريع  دارة وإالخليج للتأمين  اتحاد مليون لایر سعودي من شركة   ٢٢٬٢٩كان لدى الشركة صافي رصيد مستحق بمبلغ 
عند حل  ,٢٠١٥و  ي ٪ من أسهم الشركة، كانت قيد النزاع حتى يون ٢٣٬٥، مساهم في الشركة ويمتلك  بي.اس.سيشركة  القابضة  

مؤسسة النقد العربي السعودي ، تم تخفيض صافي الرصيد المستحق إلى  النزاع واألخذ بالتعديالت حسب المطلوب من قبل 
  . مليون لایر سعودي) ١٦٬٦٧مليون لایر سعودي و رصيد دائن  ٣١٬٤٣مليون لایر سعودي (رصيد مدين  ١٤٬٧٦

كمحصل    القابضة   المشاريع  دارةالخليج للتأمين وإ  اتحاد جمع الرصيد المدينة من    م، ت   ٢٠١٩ديسمبر   ٣١خالل الفترة المنتهية في  
مليون لایر سعودي   ١٤٬٧٦بمبلغ  القابضة المشاريع دارةالخليج للتأمين وإ اتحاد من استبعادات أسهم الشركة المملوكة من قبل 

٪) (انظر  ١٦٬٥٠ى  ٪إل٢٣٬٢٤٪ (من  ٦٬٨شركة بنسبة  ل في ا  القابضة   المشاريع  دارة الخليج للتأمين وإ  اتحاد ، مما قلل من حصة  
  . )٢١ أيًضا إيضاح رقم 

  الرصيد مدين / (دائن) كما في   العمليات للفترة  المنتهية  يعة المعامالت طب 

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٨  
           : المساهمين الرئيسيين 

  -    - ١٠٬٨٢٧٬١١٣  ١٧٬٣٧٩٬٦٩٩  أمين المكتتبةت أقساط ال
  )٨٧٨٬٥٣٩(    - )٥٬٥٨٩٬٩٩٥(  ) ٦٬٨٤٨٬٨٣٨(  المطالبات المدفوعة 

  ٣٬٢٠٢٬٨٥٧    ١٠٬٢١٠٬٧٥٦  -   -  ذات عالقة   أطراف قسط مستحق من  
           : أخرى

  -    - )١٠٧٬٦٩١(  ) ٢٬٣٤٣٬٦٠٦(  مصروف اإليجار 
  -    - )٤١٢٬١٨٧(  ) ٤٥٧٬٣٦٨(  خدمات 

ضاء مجلس اإلدارة  عمكافأت أ
  ) ٣٣٠٬١٨٦(  ورسوم االجتماع 

 
)٢١٣٬٣٠٠(  -  

  
-  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٥ - 

  
 

 الزكاة وضريبة الدخل   - ١٩
  
 اعادة العرض   . أ

  
التغير في المعاملة  نتيجة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية  وقائمة التغيرات في حقوق الملكيةالتغيير على قائمة الدخل 

  كما يلي: ) ١- ٣-٣ضح في إيضاح رقم و المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل (كما هو م
  

يد عرضه كما في  كما أع
  ٣١المنتهية في  السنة

 ٢٠١٨ديسمبر 
تأثير اعادة 

 العرض

  ل إعادة العرض للسنة قب 
  المنتهية

 القوائم المالية المتأثرة  الحساب  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 

٥٬٧٤٩٬٨٠١ )٣٬٢٠٨٬١٤٥( ٢٬٥٤١٬٦٥٦ 

إجمالي  
  الدخل للسنة 

إلى   العائدة
 ساهمينمال

قائمة التغيرات في حقوق  
 الملكية  

- ٣٬١٩٢٬١٤٦( ٣٬١٩٢٬١٤٦( 
مخصص  
 الزكاة

قائمة التغيرات في حقوق  
 الملكية  

- ١٥٬٩٩٩( ١٥٬٩٩٩( 

مخصص  
ضربية  
 الدخل 

قائمة التغيرات في حقوق  
 الملكية

)٣٬١٩٢٬١٤٦( )٣٬١٩٢٬١٤٦(  ---- 
مصروف  
 قائمة الدخل   الزكاة

)١٥٬٩٩٩( )١٥٬٩٩٩(  ---- 

صروف  م
ضربية  
 قائمة الدخل   الدخل 

٠٫٣٨ )٠٫٢١( ٠٫١٧ 

السهم   ربح
األساسية  
 قائمة الدخل   والمخفضة 

  
 الزكاة   . ب

  يستند مخصص الزكاة للعام الحالي إلى ما يلي: 
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
       

 ١٥٬٠٠٠٠٬٠٠٠   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال 
 ١٧٬٨٩٤٬١٢٣   ٤٧٬٤٣٠٬١٥٩  اإلحتياطيات والمخصصات اإلفتتاحية والتعديالت األخرى  

 ٥٢٬٨٠٥٬٢٧٢   ٥٣٬٩٥٥٬٥٨٢  ات مخصص
 )٢٥٬٨٨٦٬٨٦٨(   ) ١٦٬٩٠٥٬٤٧٧(  القيمة الدفترية للموجودات طويلة اآلجل  

 )٦٤٬٨٢٩٬٨١٠(   ) ٩٤٬٧٤٥٬٧٤٨(  استثمارات  
 ٤٬٠٦١٬٩٩٥   ) ٢٧٬٥٤٣٬٤٤٢(  الدخل المعدل للسنة  (خسارة) ربح 

 ١٣٤٬٠٤٤٬٧١٢   ١١٢٬١٩١٬٠٧٤  وعاء الزكاة  
      ٪ ٩٦ساهمين السعوديين من وعاء الزكاة بواقع محصة ال

 ٣٬١٩٢٬١٤٦   ٢٬٧٦٩٬٦٧٠  ٪ ٢٬٥الزكاة المستحقة بواقع  
  

  , المعدل   الربحترجع الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الزكوية بشكل رئيسي إلى المخصصات غير المسموح بها في حساب  
  كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كما يلي:

  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٦ - 

  
  
  (تتمة) زكاة وضريبة الدخللا - ١٩
  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

       

 ٤٬٩٦٠٬٠١٨  ٦٬٠٧٩٬٤٣٢  يناير ١
 ٣٬١٩٢٬١٤٦  ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  محمل خالل السنة 

 -  ) ٤٬٤١٩٬٣٥٩(  التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة 
 )٢٬٠٧٢٬٧٣٢(  ) ١٬٦٦٠٬٠٧٣(  مدفوعات خالل السنة 

 ٦٬٠٧٩٬٤٣٢  ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  ديسمبر ٣١
  

 ضريبة الدخل   - ج
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
       

 ٥٬٧٤٩٬٨٠١  ) ٣٠٬٧٣٨٬٥٨١(  الفائض, الزكاة وضريبة الدخل   تخصيصقبل دخل السنة (خسارة) صافي  

 ٣٬٢٦٥٬٢٧٩  ٣٬٥٠٦٬٥٣١  المحاسبي االستهالك 

 ٢٬١١٧٬٢٦٥  ٢٬٥٨٧٬٥٧٠  لمزايا ومنافع نهاية الخدمة  المخصصات 

 )٣٬٠٦٦٬٢٧٣(  ٤٬٣٨٨٬٤٥٩  للديون المشكوك في تحصيلها المخصص 

 )٢٬٨٩٢٬٢٢٧(  ) ٤٬٠٥٨٬٩٧١(  الضريبياالستهالك 

 )١٬١١١٬٨٥٠(  ) ٣٬٢٢٨٬٤٥٠  مدفوعات منافع نهاية الخدمة  

 ٤٬٠٦١٬٩٩٥   ) ٢٧٬٥٤٣٬٤٤٢(  صافي الدخل (الخسارة) المعدلة للسنة  
  ١٥٬٩٩٩    -  ) ٪٤(حصة المساهمين األجانب  ٪٢٠الضريبة 

  

للضريبة المعدل على جزء من األسهم المملوكة  ٪ من الدخل الخاضع  ٢٠بواقع  ي يتم احتساب إلتزام ضريبة الدخل للعام الحال
  كانت حركة مخصص الضريبة للسنة كما يلي:  , للمساهمين األجانب

  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

 ١٤٣٬٠١٣   ) ٢٨٬١٨٩(  يناير ١
  -    ٥٤٬١٦٧  التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة 

  ١٥٬٩٩٩    -  محمل خالل السنة 
 )١٨٧٬٢٠١(    ) ٢٥٬٩٧٨(  ل السنة ال مدفوعات خ

 )٢٨٬١٨٩(    -  ديسمبر ٣١
  

  تم الجمع بين حركة الزكاة والضريبة للسنة كما يلي: 
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

 ٥٬١٠٣٬٠٣١   ٦٬٠٥١٬٢٤٣  يناير ١الرصيد, 
  -    ) ٤٬٣٦٥٬١٩٢(  التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة 

  ٣٬٢٠٨٬١٤٥    ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  محمل خالل السنة  
 )٢٬٢٥٩٬٩٣٣(    ) ١٬٦٨٦٬٠٥١(  ت خالل السنة  امدفوع

 ٦٬٠٥١٬٢٤٣    ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  ديسمبر ٣١الرصيد, 
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٧ - 

  
  (تتمة)الزكاة وضريبة الدخل  ١٩
 
  الربوط  موقف   - د

  
  . ٢٠١٨للسنوات حتى  العامة للزكاة و الدخل حصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من الهيئة

. قد تختلف التزامات  ٢٠١٨حتى عام   واتالدخل من الهيئة العامة للزكاة و الدخل للسن  الزكاة وضريبة ربوطالشركة  لم تستلما
العامة للزكاة و   تم تقديرها من قبل الهيئةي الزكاة وضريبة الدخل المحسوبة من قبل الشركة عن الزكاة وضريبة الدخل كما 

  الهيئة بعد.  اجعهاللسنة المالية التي لم تر الدخل 
  
  موظفين  لا منافع زاماتالت ٢٠
  

  الوصف العام للخطة   ١-٢٠
يتم إعداد المستحقات وفقًا   ,تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين وأنظمة العمل السعودية السائدة 

خطط  ,عند استحقاقها   عللتقييم االكتواري بموجب طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات المزايا والمناف
  . قهااستحقاقات نهاية الخدمة للموظفين عي خطط غير ممولة ويتم الوفاء بالتزامات مدفوعات المزايا والمنافع عند استحقا

  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
      
 يناير  ١

  
١١٬٨٤٦٬٤٦٨  ١٤٬١٦٣٬٣٢٥ 

 ١٬٧٥٣٬٤٨٣  ١٬٩٨٦٬٤٦٨  الخدمة الحالية  تكاليف
 ٣٦٣٬٧٨٢   ٦٠١٬١٠٤  تكاليف مالية

 )١٬١٧٤٬٥٦٤(  ) ٣٬٢٢٨٬٤٥٠(  مزايا ومنافع خالل السنة   
 ١٬٣٧٤٬١٥٦   ٢٬٠٧٢٬٩٢٣  محمل الى قائمة الدخل الشامل 

 ١٤٬١٦٣٬٣٢٥  ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠  ديسمبر ٣١
  

  وقائمة الدخل الشامل   عترف بها في قائمة الدخل المبالغ الم ٢-٢٠
سنة إستناداَ إلى مخصص منافع الموظفين  حركة اإللتزام خالل الو وقائمة الدخل الشامل  لمعترف بها في قائمة الدخللمبالغ اا

  كما يلي:    
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
     

 ١٬٧٥٣٬٤٨٣  ١٬٩٨٦٬٤٦٨  الحالية تكاليف الخدمة 
 ٣٦٣٬٧٨٢   ٦٠١٬١٠٤  تكاليف مالية

  ٢٬١١٧٬٢٦٥   ٢٬٥٨٧٬٥٧٢  دخل مجموع المبالغ المعترف بها في قائمة ال 
       : عادة قياس إ

  ١٬٣٧٤٬١٥٦   ٢٬٠٧٢٬٩٢٣  ة من تعديالت الخبرةي خسارة اكتوار
 ١٬٣٧٤٬١٥٦  ٢٬٠٧٢٬٩٢٣  مجموع المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل 

  
  اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية ٣-٢٠

  التوظيف:  تم استخدام النطاق التالي من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزامات مزايا ومنافع ما بعد
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٪٤٬١٥   ٪٢٬٦٠  معدل  تقييم الخصم   
  ٪٢   ٪٢  للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف األعمار المعدل المتوقع 
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٨ - 

  
  (تتمة) التزامات منافع الموظفين - ٢٠

  

  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  ٤-٢٠
  اللتزامات المنافع المحددة كما يلي:   تأثير التغيرات في الحساسيات على القيمة الحالية 

  

التغيير في    
  االفتراضات 

التأثير على إلتزام المزايا    
زيادة في      والمنافع المحددة 

  االفتراض 
نقص في  
  االفتراض 

زيادة في    
  االفتراض 

نقص في  
 االفتراض 

             

 ٨٤٠٬٩٢٩  )٤٢٢٬٦٩٧(    ٪٥-  ٪٥+  معدل  تقييم الخصم 
  مختلف في مستوى الرواتب عبر   المعدل المتوقع للزيادة

  األعمار
+٢٠٦٬٢٣٥(  ٦١٨٬٧٦٥    ٪٥-  ٪٥( 

  

من غير المحتمل    من الناحية العملية,,يعتمد تحليل الحساسية على تغيير في االفتراض مع االحتفاظ بجميع االفتراضات االخرى
زام المزايا والمنافع المحددة  ت عند حساب حساسية ال ,أن يحدث ذلك, وقد تكون التغييرات في بعض االفتراضات مرتبطة 

(القيمة الحالية اللتزام المزايا والمنافع المحددة محسوبة بطريقة ائتمان الوحدة المتوقعة في نهاية    لالفتراضات االكتوارية الهامة 
  . تم تطبيق الطريقة ذاتها عند حساب التزام منافع الموظفين التقارير)  فترة اعداد

  
  رأس المال - ٢١

  

: ٢٠١٨ديسمبر    ٣١(  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي في    ١٥٠ركة المصرح به والمصدر والمدفوع  شبلغ رأس مال ال 
  ,رياالت للسهم الواحد  ١٠سهم) بقيمة مليون  ١٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ١٥مليون لایر سعودي) يتكون من  ١٥٠

  ١٨أنظر الى االيضاح رقم 
  : حصة المساهمين بالشركة على النحو التالي 

  

    
  المدفوع     المصرح به والمصدر    

 لایر سعودي   عدد األسهم    : ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
       

  ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠    ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة 
  ١٢٥٬٢٥٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٢٥٠٬٠٠٠ ١٢٬٥٢٥٬٠٠٠ خرى أ

 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  المجموع 
 

    
  المدفوع     المصرح به والمصدر    

 لایر سعودي   عدد األسهم    : ٢٠١٨ديسمبر   ٣١
          

  ٣٤٬٨٦٠٬٠٠٠    ٣٤٬٨٦٠٬٠٠٠  ٣٬٤٨٦٬٠٠٠ . شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة 
  ١١٥٬١٤٠٬٠٠٠   ١١٥٬١٤٠٬٠٠٠ ١١٬٥١٤٬٠٠٠ االخرى 

 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  المجموع 
  

 توزيع دائن ضفائ - ٢٢
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
       

 ١٠٬٧٧٠٬٤٩٣  ١١٬٣٥١٬٤٠٤ يناير   ١كما في  
 ٥٨٢٬١١٨  -  إجمالي الدخل المنسوب لعمليات التأمين خالل السنة 

 )١٬٢٠٧(  ) ٧٬٩٣٥(  خالل السنة فائض مدفوع  
 ١١٬٣٥١٬٤٠٤  ١١٬٣٤٣٬٤٦٩  ديسمبر   ٣١كما في  
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٥٩ - 

  
  

 مصاريف عمومية وإدارية  - ٢٣
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  

 ٤٥٬٣١٥٬٩٥٢  ٤١٬٧٧٢٬٨٦٠  رواتب ومزايا وعالوات 
 ٥٬٤٦٩٬٣٥٧  ٦٬٠١٩٬٢٢٠  مصاريف تأمين

 ٣٬٠٢٣٬٥٢٢   ٤٬٣٩٨٬٤٣٥  رسوم إشراف وفحص 
 ٤٬٩٢٥٬٢٨٢  ٥٬٢٣٨٬٣٤٩  أتعاب مهنية

 ٣٬٢٦٥٬٢٧٩  ٤٬٨٣١٬٩٠٢  ) ١٥و  ١٤, ١٣(ايضاح  ضريبة استهالك وإطفاء 
 ٢٬٩٣٧٬٩٥٢  ٤٬٥٤٢٬١٤٢  إيجار

  ف خدمات تقنية المعلومات ي تكال
  

٢٬٩١٩٬٦٠٥  ٤٬٣١٨٬١٢٤ 
 ٢٬٠٩٩٬٥٢٩  ٢٬٥٨٧٬٥٧٢  ) ٢٠(ايضاح مزايا ومنافع إنتهاء عقود الموظفين  

 ١٬٠٥٠٬٥٤٩  ١٬٥٥٦٬٧٠٥  سفر ومواصالت 
 ٨٨٤٬٩٨٩  ٧١٦٬١٩٥  قرطاسية ومطبوعات دورية وإشتراكات

 ١٠١٬٩١٧   ٧٢٬٤٤٤  إعالنات ومطبوعات 
 ٦٩٬٩٧٠  ٦٣٬١٢٦  هاتف وبريد

 ٦٬٦٥٣٬٩١٥  ٧٬٢٤٧٬٠٤١  أخرى 
  ٧٨٬٧١٧٬٨١٨  ٨٣٬٣٦٤٬١١٥ 
  

  من االستثمارات الدخل  - ٢٤
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
      : الموجودات المالية المتاحة للبيع
 ١٬٩٧٥٬٢٧٣   ٤٬٦٦٣٬٥٥١  استثمارات ودخل توزيعات أرباح 

       : ودائع 
 ٥٬٢٦٧٬٣١٧    ٩٬٢٤٤٬٠٦٩  دخل عموالت خاصة 

  ٧٬٢٤٢٬٥٩٠    ١٣٬٨٧٧٬٦٢٠ 
  

  لقيمة العادلة لألدوات الماليةا - ٢٥
  

لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه  
 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:   ,القياس

 , أو ها لألصل أو المسؤولية ي في السوق المبدئية التي يمكن الوصول إل - 
 . ها لألصول أو االلتزامات مزايا السوق التي يمكن الوصول إلي ، معظم وجود سوق مبدئي في حالة عدم - 
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية والكشف عنها:
ان الوصول إليها في  داة أو نفس األداة المتطابقة التي يمكن للكي ألفي األسواق النشطة لنفس ا المدرجة : األسعار ١المستوى 

 تاريخ القياس.
في األسواق النشطة اللتزامات األصول المماثلة أو تقنيات التقييم األخرى التي تستند جميع   المدرجة : األسعار ٢المستوى

 المدخالت الهامة بشأنها  
 إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

  .يمكن مالحظتهاهامة بشأنها إلى بيانات السوق التي مدخالت الى أي  : تقنيات التقييم التي ال تستند٣المستوى 
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦٠ - 

  
  

  (تتمة) لقيمة العادلة لألدوات الماليةا - ٢٥
  

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة    .أ
وياتها في التسلسل الهرمي للقيم العادلة  ت ويبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية، بما في ذلك مس

، يُفترض أن قيم الوجه أقل من أي تسويات ائتمانية ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في , العادلةلألدوات المالية التي تقاس بالقيمة 
  طلوباتللم لعادلة اتعتبر القيم ,تقديرية لألصول والخصوم المالية التي يقل أجل استحقاقها عن سنة واحدة تقريبية لقيمها العادلة

  . المالية غير المتداولة تقريبية لمبالغها الدفترية ألنها تحمل أسعار الفائدة التي تستند إلى أسعار الفائدة في السوق 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  المستوى   

 ١  
المست 

  ٢وى 
  المستوى 

 ٣  
  

  المجموع 
          : الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

  ٤٠٬٩٣٨٬٦١٨  -  -  ٤٠٬٩٣٨٬٦١٨  للبيعمتاحة  – صناديق االستثمار 
  ٩٥٬٩٨١٬٦٣٢  -  -  ٩٥٬٩٨١٬٦٣٢  متاحة للبيع – صكوك 

  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  -  -  متاحة للبيع – أسهم عادية 
          : الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة 

  ٢٧٬٢٥٢٬٠٩٧  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  -  ١٦٬٠٠٢٬٠١٣  محتفظ بها حتى االستحقاق  
  ١٦٦٬٠٩٥٬٤٢٥  ١٣٬١٧٣٬١٦٢  -  ١٥٢٬٩٢٢٬٢٦٣  الستثمارات  امجموع 

  
 قياس القيمة العادلة    . ب

 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
المستوى    ١المستوى   

٢  
  المجموع   ٣المستوى 

          : الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  ٢٠٬٠٤٩٬٥٤٣  -  -  ٢٠٬٠٤٩٬٥٤٣  متاحة للبيع – صناديق االستثمار 

  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  -  -  لبيعلمتاحة  – عادية أسهم 
          : الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة 

  ٤٢٬٨٥٧٬١٨٩  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩  االستحقاق  تاريخ محتفظ بها حتى 
  ٦٤٬٨٢٩٬٨١٠  ١١٬٩٢٣٬٠٧٨  -  ٥٢٬٩٠٦٬٧٣٢  مجموع االستثمارات  

 

:  ٢٠١٨سهم من سهم نجم لخدمات التأمين (نجم) (  ١٩٢٬٣٠٨سهم بقيمة  أاالستثمارات المتاحة للبيع استثمار  تشمل  :  ٣المستوى  
اعتبرت اإلدارة أن المعلومات   ، تم تنفيذ االستثمار بسعر التكلفة حيث  ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في ,سهم) ١٩٢٬٣٠٨

خالل السنة, لم  .الظروف الحالية تكلفة أفضل تقدير للقيمة العادلة في وتمثل ال . المتاحة مؤخًرا غير كافية لتحديد القيمة العادلة
  . تكن هناك تحويالت بين المستوى األول, المستوى الثاني والمستوى الثالث

جهات ذات   -أقساط تأمين مدينة بالصافي,  –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةوما في حكمه, االيداعات القصيرة األجل, النقد 
ات تحت التسوية¸وديعة نظامية, ايرادات عموالت مستحقة على الوديعة  ب حصة معيدي التأمين من المطال, بالصافي –عالقة

  . تقاس بالتكلفة المطفأة , جميعهاظفينعدا التزامات منافع ومزايا المو  والمطلوبات المالية  النظامية
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦١ - 

  
  إدارة المخاطر - ٢٦
 
 مخاطر التأمين   ١-٢٦

عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد أو توقيتها ،   ب تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموج
يتأثر هذا بتكرار المطالبات وشدة المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة   ,تختلف عن التوقعات 

 . لتزامات اللذلك، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه ا ,األجل 
يتم إسناد إعادة التأمين على أساس تناسبي وغير   , تقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر 

التي يتم اتخاذها للحد من تعرض الشركة الكلي    إن غالبية إعادة التأمين النسبي هي إعادة التأمين على حصة الحصص  ,تناسبي
إعادة التأمين غير التناسبي هي في المقام األول  فائض  خسارة إعادة التأمين المحددة لتخفيف تعرض    ,مالعلفئات معينة من األ

  . والمنطقة  تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمين الزائدة عن الخسائر حسب خط المنتج ,الشركة لصافي خسائر الكوارث 
 

ن بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات تحت التسوية  وتتوافق مع عقود  ي يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأم
على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين ، إال أنها ال تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي   ,إعادة التأمين

ليات إعادة التأمين ، إلى الحد الذي ال يستطيع فيه  موثائق التأمين الخاصة بها ، وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق بإسناد ع
تنوع عمليات إعادة التأمين لدى الشركة بحيث   ,اته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذهأي معيد تأمين الوفاء بالتزام

  . ال يعتمد على معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد
  

 تكرار وشدة المطالبات 
ارث الطبيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات البيئية واالقتصادية ،  يمكن أن يتأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكو

حددت   , تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله , وتركز المخاطر ، وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك 
ت إعادة التأمين من أجل الحد  مخاطرها من خالل فرض أقصى مبالغ للمطالبات على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبا  ة الشرك

الغرض من استراتيجيات التأمين   , من التعرض لألحداث الكارثية (مثل األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات)
قد يقرر مجلس   , وارث بناًء على تقبل الشركة للمخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارةك وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض لل

تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين ,ارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى اإلد
المسددة واألقساط غير المكتسبة (من حيث النسبة    ويبين الجدول أدناه تركيز المطالبات غير,في المقام األول حسب فئة األعمال
 :ة في بيان تاريخ المركز الماليالمئوية) حسب فئة األعمال التجاري 

 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
   

اجمالي 
المطالبات 
  المستحقة

  
صافي 

المطالبات 
  المستحقة

اجمالي 
األقساط 

غير 
  المكتسبة

صافي 
األقساط 
غير 

  المكتسبة

  
اجمالي 

المطالبات 
  المستحقة

  
صافي 

المطالبات 
  المستحقة

اجمالي 
األقساط 

غير 
 المكتسبة

صافي 
األقساط 
غير 

  المكتسبة
          

  ٪١٧  ٪٣٦  ٪٢٣ ٪١٠  ٪٨٢ ٪٦٩  ٪٥٢  %٣٦  صحي  
  ٪٦٤  ٪٥٥  ٪٤٤  ٪٢١  ٪١٥  ٪٢١ ٪٤٠  ٪٤٣ مركبات 

  ٪١٩  ٪٩  ٪٣٣  ٪٦٩  ٪٣  ٪١٠  ٪٨  ٪٢١ ممتلكات ومعدات 
 ١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  

 
  تركيز مخاطر التأمين 

  . التركيز الرئيسي يكمن في القطاعات الطبية والمركبات  ,حسب فئة النشاط تراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي  
  

بالنسبة   , تراقب الشركة أيًضا تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافي
بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات ، يعتبر المبنى  ,ضانات أو الزالزل ، يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد ي لمخاطر الف

وبالمثل ، بالنسبة للمخاطر البحرية ،   , المعّين والمباني المجاورة ، التي يمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة ، موقعًا واحًدا
تقوم الشركة بتقييم تركيز   , لمخاطررحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز ا  تعتبر المخاطر المتعددة المشمولة في

التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة  
تتعلق   العربية السعودية ، وبالتالي ، فإن جميع مخاطر التأمين نظًرا ألن الشركة تعمل بشكل رئيسي في المملكة ,لدى الشركة 

 . بالوثائق المكتتبة في المملكة العربية السعودية 
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 (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٦

 
  (تتمة)   مخاطر التأمين ١-٢٦

  (تتمة)  تركيز مخاطر التأمين 
  

تم اإلبالغ  مالي بتقييم المطالبات تحت التسوية ، سواء ليتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ قائمة المركز ا 
االفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطوير   ,عنها أم ال، ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة 

االفتراضات المتعلقة بمتوسط    كيتضمن ذل  ,شركة سوف يتبع نمًطا مشابًها لخبرة تطوير المطالبات السابقة المطالبات المستقبلية لل 
يتم استخدام أحكام نوعية   , تكاليف المطالبة وتكاليف تسوية المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث

  ل إضافية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال: حدث لمرة واحدة ؛ التغيرات في عوام
السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط وثائق التأمين 

يستخدم القرار كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات   ,اءات تسوية المطالبات وإجر
  . الحكومية على التقديرات

  
جوهري في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  حكم من اإلدارة  لبطيت 

تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما جوهرية من التقدير   ,التأمين
تستخدم   , لية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في االلتزامات المقدرةعوعدم اليقين ، وقد تختلف النتائج الف

دم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغيرات  األحكام النوعية لتقييم مدى ع
كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية    يستخدم القرار   , اديةصفي عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقت 

  . رات مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقدي 
  

على وجه الخصوص ، يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز  
  . وقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ  قائمة المركز الماليت المالي والتكلفة النهائية الم

 
 التخاذ قرار بشأن االفتراضات العمليات المستخدمة 

تهدف العمليات المستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي المطالبات تحت التسوية إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر  
لفة  تجعل طبيعة العمل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتك ,المتوقعة ترجيًحا أو

يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة    ,النهائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها
تتم مراجعة تقديرات    , ات المتاحة من المساحين واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلةمالواجبة لظروف المطالبة والمعلو

  . م ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة الحالة بانتظا
  

لبات  ايخضع تقدير المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها عموًما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المط
التقدير في االعتبار   تأخذ عملية ,التي تم إاإلبالغ عنها بالفعل للشركة ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة 

  .ة التأميننمط تقارير المطالبات السابق وتفاصيل برامج إعاد
  

قاط المطالبات االكتوارية القياسية ، مثل  سيتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجموعة من أساليب إ 
 . طريقة سلم السلسلة وطريقة برونهويتر فيرجسون 

  
االفتراض الرئيسي الذي تستند إليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام تجربة تطوير المطالبات السابقة للشركة إلظهار تطوير  

على هذا النحو ، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة   ,ةالمطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائي 
يتم   ,كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة تكاليف ، ومتوسط 

كن أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية  متحليل تطوير المطالبات التاريخية بشكل أساسي من خالل سنوات الحوادث ، ولكن ي 
عادةً ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل ، إما   , المهمة، وكذلك عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات 

ي معظم  ف ,عن طريق االحتفاظ بالقيمة االسمية لتقديرات خبراء تقدير الخسائر أو بشكل منفصل إلظهار تطورها في المستقبل
بدالً من ذلك ، فإن  ,م أو الخسارة الحاالت ، ال توجد افتراضات صريحة فيما يتعلق بالمعدالت المستقبلية لمعدالت التضخ

يستخدم الحكم   , االفتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات
عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، (على سبيل المثال ، لتعكس األحداث التي تحدث   النوعي اإلضافي لتقييم مدى

لمرة واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية أو السوقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظروف االقتصادية ، ومستويات  
وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة ، وميزات وثيقة التأمين    ،التضخم في المطالبات ، القرارات والتشريعات القضائية  

بات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من مجموعة  وإجراءات تسوية المطال
  . من النتائج المحتملة ، مع مراعاة جميع الشكوك المعنية
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  )ة(تتم إدارة المخاطر - ٢٦
 

  (تتمة)   مخاطر التأمين ١-٢٦
  (تتمة)  العمليات المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات 

  
تم تحديد مطلوبات األقساط بحيث يكون إجمالي مخصصات األقساط (احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط  

لمتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في وثائق  انتيجة اختبار كفاية االلتزام) كافياً لخدمة المطالبات والمصروفات  
يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات    , المنتهية كما في تاريخ قائمة المركز الماليالتأمين غير  

  . لية التي يعتقد أنها معقولةب بناًء على الخبرة المكتسبة خالل السنة المنتهية في العقود وتوقعات األحداث المستق
 

  تحليل الحساسية 
ومع ذلك ، فهذه المبالغ غير   , ت المطالبات تحت التسوية بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافيةتعتقد الشركة أن مطلوبا

مطالبات التأمين   تالتزاما  ,مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها في القوائم المالية
دى حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في  لم يكن من الممكن تحديد م ,حساسة لمختلف االفتراضات 

 .عملية التقدير
كتتاب على النحو  ٪ في نسبة المطالبة ، بعد إعادة التأمين ، سيؤثر على صافي دخل / (خسارة) اال١٠تغيير افتراضي بنسبة 

  تالي:لا
  

  صافي دخل المساهمين  
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
      : ٪ ١٠أثر التغيير في نسبة المطالبة بنسبة +  

 )١٬٩٢٧٬٧٠٤(   ) ٨٬٠٣٣٬٥٠١(  صحي 
 )٢٬٧١٨٬٨٠٨(   ) ٣٬٤٨٥٬٢٠٥(  مركبات

 )١٬٤٩٩٬٧٨٨(   ) ٧١٨٬٦٧٦(  ممتلكات وممتلكات 
  )٦٬١٤٦٬٣٠٠(    ) ١٢٬٢٣٧٬٣٨٢(  

        : ٪ ١٠غير في متوسط تكلفة المطالبات +  تنسبة ال
  )٣٦٦٬٢٧٠(    ) ٣٦٥٬٩٢٨(  صحي 

  )٣٦٦٬٢٧٠(    ) ٣٦٥٬٩٢٨(  
  

٪ في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمين ، سيكون له تأثير مساٍو تقريبًا ولكن معاكس  ١٠إن االنخفاض االفتراضي بنسبة 
  . على صافي دخل االكتتاب

على مطالبات االلتزامات مع الحفاظ على جميع االفتراضات األخرى ثابتة ،   ,األكثر أهمية الحساسية للتغيرات في االفتراض 
  :على المحركات والقطاعات الصحية على النحو التالي

 

  التأثير على التزامات المطالبات     
التغيير في نسبة    

الخسارة النهائية  
  للعام الحالي 

٢٠١٨  ٢٠١٩  

        : القطاع
  ٤٦٢٬٩٥٩  ٢٬٧٩٢٬٧٤٠  ٪٠٬٥زيادة بنسبة   صحي 
  )٤٦٢٬٩٥٩(  ) ٢٬٧٩٢٬٧٤٠(  ٪٠٬٥نقص بنسبة   صحي 

  ٣٠٨٬٦٩٧  ٣٬٥٦٩٬٤٢٩  ٪٠٬٥زيادة بنسبة   مركبات
  )٣٠٨٬٦٩٧(  ) ٣٬٥٦٩٬٤٢٩(  ٪٠٬٥نقص بنسبة   مركبات

 
  مخاطر اعادة التأمين  ٢-٢٦

  
ورة األعمال العادية ، في اتفاقيات  د سياق من أجل تقليل التعرض المالي الناشئ عن المطالبات الكبيرة ، تدخل الشركة ، في 

  .مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين
 

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من عجز معيدي التأمين عن السداد ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين 
أو خصائص اقتصادية لشركات إعادة   ةأنشط  الخاصة بها وتراقب تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن مناطق جغرافية أو 

 .التأمين
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  (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٦
  (تتمة)  مخاطر اعادة التأمين  ٢-٢٦

  
يمكن  ,يتم اختيار معيدي  التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين

  تلخيص المعايير على النحو التالي: 
) التي ال تقل  "ستاندرد آند بورز"نى من التصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها (مثل  دالحد األ - 

 , عن ب ب ب أو ما يعادلها
 سمعة بعض شركات إعادة التأمين - 
 التأمينعالقة العمل الحالية أو السابقة مع معيدي  - 

  
دارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لشركات إعادة التأمين ، إلعالوة على ذلك ، تتم مراجعة القوة المالية والخبرة ا

حيثما ينطبق ذلك ، بشكل كامل من قبل الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة  
، ال يوجد تركيز جوهري ألرصدة  ٢٠١٨و    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١كما في    ,ادة التأمينافقة عليها لتبادلها أعمال إعالتأمين قبل المو

 .إعادة التأمين
  

إن عقود إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين ، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولة  
الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات    المطالبات تحت التسوية المعاد تأمينها إلى الحد الذي يعجز فيه معيد التأمين فيعن جزء من  
  .إعادة التأمين

  
  مخاطر السوق   ٣-٢٦

  
  , أسعار السوقمخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في 

ية (مخاطر العمالت) ، وأسعار الفائدة في  ب تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجن 
  . السوق (مخاطر أسعار الفائدة) وأسعار السوق (مخاطر األسعار)

  
  وق للـشركةت كل مخاطر الـس ركة تقييم وتحديد ما يـش وق في الـش ة مخاطر الـس ياـس ة ويتم ت   ,حدد ـس ياـس تم مراقبة االلتزام بالـس

تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغييرات   ,ركةشاإلبالغ عن التعرـضات واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر ال
 ,في بيئة المخاطر

   حاملي وثائق يتم وضـع مبادئ توجيهية لتخصـيص األصـول وهيكل حدود المحفظة ، لضـمان أن األصـول تدعم التزامات
 .تتماشى مع توقعاتهم التأمين المحددة وأن األصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق التي

  
  ,يضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات حكيمة ومتسقة مع رأس المال المتاح 

جياً وأهدافاً ، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي مسؤولية فريق  بينما يعطي مجلس اإلدارة توجيهاً إستراتي 
يقوم الفريق بإعداد تنبؤات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة    , ر بشكل رئيسيالجنة االستثم

تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم   ,وراق الماليةيتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار الصحيح لأل ,بالتعرض للمخاطر 
باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات   , لةصبمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات ال

  . سوق األسهم والصكوك ، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها  
  
 مخاطر العمالت    - أ

  . األجنبية تمخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمال 
تعتقد اإلدارة أنه يوجد حد   , يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على الدوالر األمريكي المرتبط باللایر السعودي

أدنى من مخاطر الخسائر الكبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف وبالتالي فإن الشركة ال تقوم بالتحوط من تعرضها للعمالت  
  . األجنبية

  
  العموالت   مخاطر معدل    - ب

دل العمولة على الشركة  تتمثل مخاطر مع , تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت
  , في حدوث تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت 

 . محدودة بمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم ةإن مخاطر أسعار العمول 
  السنة.   خسائرصان في نقطة أساس في عوائد الفوائد قد ينتج عنها زيادة أو نق ٠٬٥٠النقصان بمقدار إن الزيادة أو 

  . ٢٠١٨و  ٢٠١٩ر ب مديس ٣١ل عمولة كما في فيما يلي استثمارات الشركة وعموالتها التي ال تحم
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦٥ - 

  
  (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٦

  

  (تتمة)  السوق مخاطر  ٣-٢٦
  

 (تتمة)   مخاطر معدل  العموالت  - ب
  

        مع عمولة  
  
  

٢٠١٩  
  أقل من سنة

من سنة الى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
  اإلجمالي     بدون عمولة   سنوات

            :عمليات التأمين  
            القروض والذمم المدينة

  ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩    ٨٬٥٧٥٬٧٨٥  - ٥٥٬٧٨٦٬٦٧٤  ثلهايمالنقد وما
  ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩    -  - - ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩  ودائع قصيرة األجل
  ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤    -  - ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ -  ودائع طويلة األجل

  ١٧٣٬٧٨٤٬٩٩٢    ٨٬٥٧٥٬٧٨٥  - ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ ١٤٥٬٠٤٩٬٣٥٣  
  ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦    ١٩٬٨٨١٬٢١٥  - - ١٤٬٥٤٤٬٥٥١  استثمارات متاحة للبيع

ت محتفظ بها ااستثمار
  حتى تاريخ االستحقاق

- ١١٬٢٥٠٬٠٨٤    -   ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  

  ٢١٩٬٤٦٠٬٨٤٢    ٢٨٬٤٥٧٬٠٠٠  - ٣١٬٤٠٩٬٩٣٨  ١٥٩٬٥٩٣٬٩٠٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
            :عمليات المساهمين 

            القروض والذمم المدينة
  ٢٬٤٦٨٬٣٧٥    ٣١٤٬٤٧٥  - - ٢٬١٥٣٬٩٠٠  يماثلهالنقد وما

  ١٬٠٥٩٬٦٠١    -  - - ١٬٠٥٩٬٦٠١  ودائع قصيرة األجل
  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠    -  - - ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  وديعة نظامية

  ٢٦٬٠٢٧٬٩٧٦    ٣١٤٬٤٧٥  - - ٢٥٬٧١٣٬٥٠١  
  ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢    ٢٢٬٩٨٠٬٤٨١  - - ٨١٬٤٣٧٬٠٨١  استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها 
  حتى تاريخ االستحقاق

- ١٦٬٠٠٢٬٠١٣    -  - ١٦٬٠٠٢٬٠١٣  

  ١٤٦٬٤٤٧٬٥٥١    ٢٣٬٢٩٤٬٩٥٦  - ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ١٠٧٬١٥٠٬٥٨٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
٢٠١٨            
            عمليات التأمين

            القروض والذمم المدينة
  ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢    ١٢٬٥٩٤٬١٧٢  - ٨٬٠٠٦٬٦٣٠  يماثلهالنقد وما

  ٥٦٬١١٩٬١٤٠    -  - - ٥٦٬١١٩٬١٤٠  ودائع قصيرة األجل
  ٣٥٬٥١١٬٨٧٥    -  - ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ -  ودائع طويلة األجل

  ١١٢٬٢٣١٬٨١٧    ١٢٬٥٩٤٬١٧٢  - ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ ٦٤٬١٢٥٬٧٧٠  
  ١٥٬٨٧٢٬٧٠١    ١٥٬٨٧٢٬٧٠١  - - -  استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها 
  حتى تاريخ االستحقاق

- ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    -   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

  ١٣٨٬١٠٤٬٥١٨    ٢٨٬٤٦٦٬٨٧٣  - ٤٥٬٥١١٬٨٧٥ ٦٤٬١٢٥٬٧٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
            عمليات المساهمين

            القروض والذمم المدينة
  ١٬٥٢٤٬١٥٠    -  - - ١٬٥٢٤٬١٥٠  يماثلهالنقد وما

  ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩    -  - - ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩  ودائع قصيرة األجل
  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠    -  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - -  وديعة نظامية

  ١٣٥٬٦١٤٬٤٠٩    -  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - ١١٣٬١١٤٬٤٠٩  
  ٦٬٠٩٩٬٩٢٠    ٦٬٠٩٩٬٩٢٠  - -   استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها 

  تاريخ االستحقاقحتى 
٣٢٬٨٥٧٬١٨٩    -  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٢٬٠١٣ ١٣٬٨٥٥٬١٧٦  

  ١٧٤٬٥٧١٬٥١٨    ٦٬٠٩٩٬٩٢٠  ٣١٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٢٬٠١٣ ١٢٦٬٩٦٩٬٥٨٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦٦ - 

  
  (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٦
  (تتمة)  السوق مخاطر  ٣-٢٦
  مخاطر األسعار    - ج

التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق  القيمة العادلة أو    بمخاطر األسعار هي مخاطر تقل
(بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت) ، سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة  

  . المماثلة المتداولة في السوق يع األدوات المالية مللفرد أداة مالية أو مصدرها،  أو العوامل التي تؤثر على ج
مليون لایر سعودي) معرضة لمخاطر أسعار السوق    ٢١٬٩:  ٢٠١٨مليون لایر سعودي (  ١٣٩٬٥إن استثمارات الشركة البالغة  

ق من خالل تنويع  وتحد الشركة من طبيعة مخاطر الس   , الناشئة عن عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمرة
 . ظتها المستثمرة ومراقبة التطورات في األسواق بنشاطمحف

٪ على الدخل الشامل  ٥أسعار السوق لالستثمارات بنسبة  ٪ وانخفاض  ٥االفتراضي الذي يمثل زيادة بنسبة  سيكون تأثير التغير  
 للمساهمين كما يلي:

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  % تغير القيمة العادلة  
      

+١٬٠٩٨٬٦٣١  ٦٬٩٧٦٬٦٨٠  ٥  
-١٬٠٩٨٬٦٣١(  )٦٬٩٧٦٬٦٨٠(  ٥(  

  

 ,٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر   ٣١على وضع المحفظة في  يعتمد تحليل الحساسية المعروض 
وبناء على ذلك، فإن تحليل الحساسية الذي تم إعداده ال يشير بالضرورة إلى تأثير التحركات المستقبلية على أصول الشركة في  

  . ركة شقيمة االستثمارات التي تحتفظ بها ال 
  

  مخاطر االئتمان  ٤-٢٦
تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال عجز أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة  

بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة ، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو   ,مالية
 . الدفترية كما هو موضح في قائمة المركز المالي لقيمة ا

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

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  : عمليات التأمين  موجودات 

  
    

 ٢٠٬٥٤٥٬٤٣٦   ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩  يماثلهنقد وما
 ٥٦٬١١٩٬١٤٠  ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩  ودائع قصيرة األجل  

 ١٥١٬٩٠٣٬٤٢٩ ٢٢٦٬١٤٢٬٩٥٨  ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  
 ٣٬٢٠٢٬٨٥٧ ١٠٬٢١٠٬٧٥٦  ذمم أقساط  تأمين ألطراف ذات عالقة  

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت  
  التسوية  

٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦ ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ 
مطالبات متكبدة لم يتم  حصة معيدي التأمين من

  عنها  غاإلبال
٣٣٬١٧٠٬٤٠١ ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ 

 ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١ ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  االستثمارات  
 ١٤٬٧٦٢٬١٤٦ -  مستحق من طرف ذو عالقة, صافي

 ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤  ودائع طويلة األجل  
 ٤٬٨٣٧٬٦١٩ ٥٬٤٢٧٬٨٢٧  مصاريف مدفوعة مسبقا"وموجودات أخرى  

  ٤١٠٬٦٢٠٬٠١٠ ٥١١٬٢٥٤٬٣٤٦ 
      :    المساهمين موجودات 

 ١٬٥٢٤٬١٥٠ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥  يماثله نقد وما 
 ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩ ١٬٠٥٩٬٦٠١  ودائع قصيرة األجل  

 ٢٢٬٤٥٢ ١٬٨٤٩٬٥٦٥  مصاريف مدفوعة مسبقا"وموجودات أخرى  
 ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥  االستثمارات  
 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ودائع نظامية  

 ٢٬٩٧٣٬١٧٧ ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  عوائد عموالت من الوديعة النظامية 
  ١٧٧٬٥٦٧٬١٤٧ ١٥١٬٩٦٣٬٠٥٠ 
  
  

٣٩٦,١٨٧,٩٠٠ ٦٦٣٬٢١٧٬٣٩٦ 
 

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦٧ - 

 
  إدارة المخاطر(تتمة) - ٢٦
 

  (تتمة) مخاطر االئتمان ٤-٢٦
  

  ئتمان ركيز مخاطر االت
  

ألطراف المقابلة التي  ااالئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو التشغيلية على مجموعات  يتركز تركيز مخاطر  
يتم تنفيذ جميع أنشطة التأمين في الشركة   , يكون تعرضها االئتماني اإلجمالي كبيًرا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة

  . تقريًبا في المملكة العربية السعودية
 

لمقابلة الجديرة باالئتمان ، مما اتتنوع محفظة أدوات الشركة المالية على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع مختلف األطراف 
  .يقلل من أي تركيز جوهرى لمخاطر االئتمان

  
ات حول تعرض الشركة للمخاطر االئتمانية من خالل تصنيف األصول وفقًا للتصنيف االئتماني للشركة  يقدم الجدول أدناه معلوم

ا  قع خارج نطاق درجة االستثمار على أنهت يتم تصنيف األصول التي ,ويعتبر درجة االستثمار أعلى تصنيف ممكن , للنظراء
 درجة غير استثمارية (مرضية) أو مستحق ولكن غير مخفض القيمة. 

 

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   ٢٠١٨   ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩  

   مرضي    درجة اإلستثمار  
مستحق ولكن غير مخفض 

 القيمة
                :عمليات التأمين

 -  -   -   -   ٢٠٬٥٤٥٬٤٣٦ ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩  يماثلهنقد وما
 -   -   -   - ٥٦٬١١٩٬١٤٠ ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩  ودائع قصيرة األجل

 -   -   -   - ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤  ودائع طويلة األجل 
ذمم أقساط تأمين وإعادة 

  صافي –تأمين مدينة 
٢٠٫٣٩٠٬١٥٧ ٤٨٬٩٨٩٬٣٥٥ 

٨٦٬٧٧٩٬٩٦٩ 
  

٦٢٬٨٦٤٬٢٤٨ 
  

٩٠٬٣٧٣٬٦٣٤ 
  

٦٣٬٦٤٩٬٠٢٤ 
ذمم أقساط تأمين ألطراف  

  صافي –القة عذات 
- - 

٨٬٣٦٤٬٤٠٣ 
  

٨٥٦٬٠٠٦ 
  

١٬٤٥٢٬٩٤٢ 
  

١٬٨٦٦٬٦٠٤ 
من طرف ذو   مستحق
  عالقة

- - 
- 

  
١٤٬٧٦٢٬١٤٦ 

  
- 

  
- 

حصة معيدي التأمين من  
  القائمة المطالبات  

٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦ ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

حصة معيدي التأمين من  
طالبات متكبدة لم يتم م

  اإلبالغ عنها
٣٣٬١٧٠٬٤٠١ ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ 

- 
  

- 
  
- 

  
- 

 مسبقا" مصاريف مدفوعة
  وموجودات أخرى 

- -  
٥٬٤٢٧٬٨٢٧ 

  
٤٬٨٣٧٬٦١٩  

  
 

  
- 

  -    -    ١٬٩٢٣٬٠٧٨    ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ٢٣٬٩٤٩٬٦٢٣ ٤٣٬٧٥٢٬٧٧٢  االستثمارات 
  ٦٥٬٥١٥٬٦٢٨    ٩١٬٨٢٦٬٥٧٦    ٨٥٬٢٤٣٬٠٩٧    ١٠٢٬٤٩٥٬٢٧٧  ٢٥٤٬٣٨١٬٠٣٨ ٣١٦٬٥٣٩٬٠٨٢  اإلجمالي 

  

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   ٢٠١٨   ٢٠١٩   ٢٠١٨ ٢٠١٩  

   مرضي    درجة اإلستثمار   
مستحق ولكن غير 

 مخفض القيمة 
                : عمليات المساهمين

 -  -   -   -   ١٬٥٢٤٬١٥٠ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥  يماثله نقد وما

 -   -   -   -   ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩ ١٬٠٥٩٬٦٠١  ودائع قصيرة األجل
 مسبقا" مصاريف مدفوعة

  وموجودات أخرى 
- -    ٢٢٬٤٥٢   ١٬٨٤٩٬٥٦٥    -   - 

 -   -    ١٧٬٨٥٧٬١٨٩    ١٠٬٠٠٢٬٠١٢    ٢١٬٠٩٩٬٩٢٠  ١١٠٬٤١٧٬٥٦٣  االستثمارات 

 -   -    -    -    ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ودائع نظامية

 -   -    -    -    ٢٬٩٧٣٬١٧٧  ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  لنظامية ا عوائد عموالت من الوديعة

  -    -    ١٧٬٨٧٩٬٦٤١    ١١٬٨٥١٬٥٧٧    ١٥٩٬٦٨٧٬٥٠٦ ١٤٠٬١١١٬٤٧٣  اإلجمالي 

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦٨ - 

  
 (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٦

  
  (تتمة)   مخاطر االئتمان ٤-٢٦

  
  : ٢٠١٩ديسمبر    ٣١جودة االئتمان لالستثمار في 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

عمليات   عمليات التأمين  
  المساهمين

عمليات   عمليات التأمين
  المساهمين

          

  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٣٬٩٤٩٬٦٢٣  ٦١٬٧٧٣٬٠٥٠  ٣٢٬٥٠٢٬٦٨٨  أ وما فوق 
  ٦٬٠٩٩٬٩٢٠  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٨٬٦٤٤٬٥١٣  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  ب 

  ١٧٬٨٥٧٬١٨٩  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٠٬٠٠٢٬٠١٢  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  غير مصنفة لكنها تعتبر مرضية  
  ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩  ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  

  
  مخاطر السيولة   ٥-٢٦

  
مات المرتبطة بالمطلوبات  ابااللتزامات وااللتزمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة في جمع األموال للوفاء 

لدى الشركة نظام مناسب إلدارة النقد ، حيث يتم مراقبة وتحصيل عمليات تحصيل المدفوعات النقدية اليومية بشكل   ,المالية
واالستثمار في  تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على استحقاقات األصول المالية والخصوم المالية    ,منتظم
  باالضافة الى ذلك, تقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة كما يلي:  , المالية ذات االستحقاق قصير األجل لاألصو 

تتم مراقبة االلتزام   , سياسة مخاطر السيولة الخاصة بالشركة والتي تحدد تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السيولة للشركة  - 
تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من   , نة مخاطر الشركة جت واالنتهاكات إلى لبالسياسة ويتم اإلبالغ عن التعرضا 

 . مالءمتها والتغيرات في بيئة المخاطر
تم وضع إرشادات لتخصيص األصول وهياكل حدود المحفظة و تواريخ استحقاق األصول لضمان التمويل الكافي المتاح   - 

 .واالستثمارللوفاء بالتزامات عقود التأمين 
، والتي تحدد الحد األدنى من نسب األموال لتلبية حاالت الطوارئ وكذلك تحديد األحداث   توجد خطط تمويل للطوارئ - 

 . التي قد تتطلب مثل هذه الخطط 
تحتوي عقود فائض خسارة إعادة التأمين عن الكوارث على إدراج بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال للوفاء بمدفوعات   - 

 . معينا بات إذا تجاوزت أحداث المطالبة حجماالمطال
  ٣١يلخص الجدول أدناه  تواريخ استحقاقات االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المالية كما في 

التعاقدية لاللتزامات المالية هي  , ان الشركة ليس لديها أية التزامات تتضمن عموالت, التدفقات النقدية  ٢٠١٨و    ٢٠١٩ديسمبر  
 . ها الدفتريةت تمثل ثقريبا" قيم

 
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  المجموع  أكثر من سنة أقل من سنة    المجموع  أكثر من سنة أقل من سنة 

                الموجودات
 :العمليات التشغيلية  

 ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢ - ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢   ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩ - ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩ يماثلهنقد وما
 ٥٦٬١١٩٬١٤٠ - ٥٦٬١١٩٬١٤٠   ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩ - ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩  ودائع قصيرة األجل
 ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ -   ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ -  ودائع طويلة اآلجل

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 
  صافي –مدينة 

١١٢٬٥٩١٬٢١٩ - ١١٢٬٥٩١٬٢١٩   ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣ - ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣ 

ذمم أقساط  تأمين ألطراف ذات 
  صافي –عالقة 

٢٬٧٢٢٬٨١٠ - ٢٬٧٢٢٬٨١٠   ٩٬٨١٧٬٣٤٥ - ٩٬٨١٧٬٣٤٥ 

 ١٤٬٧٦٢٬١٤٦ - ١٤٬٧٦٢٬١٤٦   - - -  مستحق من طرف ذو عالقة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  القائمة
٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦ - ٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦  ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ - ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ 

مطالبات حصة معيدي التأمين من 
  متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

٣٣٬١٧٠٬٤٠١ - ٣٣٬١٧٠٬٤٠١   ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ - ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ 

مصاريف مدفوعة 
  مسبقا"وموجودات أخرى

٤٬٨٣٧٬٦١٩ - ٤٬٨٣٧٬٦١٩   ٥٬٤٢٧٬٨٢٧ - ٥٬٤٢٧٬٨٢٧ 

 ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١ ١١٬٩٢٣٬٠٧٨ ١٣٬٩٤٩٬٦٢٣   ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ ١٣٬١٧٣٬١٦٢ ٣٢٬٥٠٢٬٦٨٨  االستثمارات
  ٣٧٠٬٨٨٣٬١١٩ ٤٧٬٤٣٤٬٩٥٣ ٣٢٣٬٤٤٨٬١٦٦   ٤٦٧٬٠٧٣٬٦٣٠ ٣٣٬٣٣٣٬٠١٦ ٤٣٣٬٧٤٠٬٦١٤ 

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٦٩ - 

 
 مة)تادارة المخاطر (ت - ٢٦

 
  مخاطر السيولة   ٥-٢٦
 

 
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  المجموع   أكثر من سنة  سنة  نأقل م    المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة  

                :الموجودات 
         :عمليات المساهمين 

 ١٬٥٢٤٬١٥٠    - ١٬٥٢٤٬١٥٠   ٢٬٤٦٨٬٣٧٥    - ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ يماثلهومانقد 
 ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩    - ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩   ١٬٠٥٩٬٦٠١    - ١٬٠٥٩٬٦٠١  ودائع قصيرة األجل
مصاريف مستحقة 

  موجودات أخرى و
٢٢٬٤٥٢    - ٢٢٬٤٥٢   ١٬٨٧٥٬١١٠    - ١٬٨٧٥٬١١٠ 

 ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٤٬٩٥٧٬١٠٩  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢  االستثمارات 
 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -   ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -  ودائع نظامية 

ايرادات مستحقة على 
  ودائع نظامية

٢٬٩٧٣٬١٧٧  - ٢٬٩٧٣٬١٧٧   ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ - ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  

 ١٧٧٬٥٦٧٬١٤٧ ٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٤١٬٠٦٧٬١٤٧   ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥ ٣٨٬٥٠٢٬٠١٣ ١١٣٬٤٨٦٬٥٨٢  المجموع

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩ 

  المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة     المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة   
          :مطلوبات عمليات المساهمين

ومطلوبات مصاريف مستحقة 
  أخرى

٩٨٬٩٨٢ - ٩٨٬٩٨٢  ٤٠٬٠٠٠ - ٤٠٬٠٠٠ 

ايرادات عموالت مستحقة الدفع 
  العربي السعوديالى مؤسسة النقد 

٢٬٩٧٣٬١٧٧  -  ٢٬٩٧٣٬١٧٧  ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ - ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  

 ٣٬٠٧٢٬١٥٩ - ٣٬٠٧٢٬١٥٩   ٣٬٧٠٥٬٩٣٤ -  ٣٬٧٠٥٬٩٣٤  المجموع

  ١٧٤٬٤٩٤٬٩٨٨  ٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٣٧٬٩٩٤٬٩٨٨    ١٥١٬٧٨٢٬٦٦١ ٣٨٬٥٠٢٬٠١٣  ١٠٩٬٧٨٠٬٦٤٨  مجموع فجوة السيولة

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة     المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة  

             :المطلوبات
         :العمليات التشغيلية 

 ٣٤٬٣٩٩٬٤٥٧ - ٣٤٬٣٩٩٬٤٥٧   ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩ - ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩ ذمم دائنه
مصاريف مستحقة 
  ومطلوبات أخرى

١٢٬٣١٦٬٤٨٠ - ١٢٬٣١٦٬٤٨٠  ١٩٬٢٩٥٬٦٥١ - ١٩٬٢٩٥٬٦٥١ 

 ١٨٬٥١٧٬٢٢٩ - ١٨٬٥١٧٬٢٢٩   ٣٬٩٣٩٬٢٩٣ - ٣٬٩٣٩٬٢٩٣  أرصدة إعادة تأمين دائنه
 ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩ - ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩   ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨ - ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨  القائمةإجمالي المطالبات 

مطالبات متكبدة لم يتم 
  اإلبالغ عنها

٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨ - ٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨  ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ - ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ 

 ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤ - ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤  ٥٬٤٩٣٬٣١٢  ٥٬٤٩٣٬٣١٢  احتياطات اقساط اضافية
 ٤٬٢٦٠٬٥٤٠ - ٤٬٢٦٠٬٥٤٠  ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  احتياطات فنية اخرى

 - - -  ٨٬٩٩١٬٣٠٠ ٦٬٦٣٠٬٥٠٠ ٢٬٣٦٠٬٨٠٠  مطلوبات عقود االيجار
مكافات نهاية الخدمة 

  المدفوعة
- ١٤٬١٦٣٬٣٢٥ - ١٤٬١٦٣٬٣٢٥  ١٥٬٥٨٠٬٠٧٤ ١٥٬٥٨٠٬٠٧٤ 

 ٢٥٦٬٥٨٩٬١٨٢ - ٢٥٦٬٥٨٩٬١٨٢  ٢٧٧٬٧٣٠٬٥٥٠ ٢٢٬٢١٠٬٥٧٤ ٢٥٥٬٥١٩٬٩٧٦  مجموع المطلوبات

  ١١٤٬٢٩٣٬٩٣٧ ٤٧٬٤٣٤٬٩٥٣  ٦٦٬٨٥٨٬٩٨٤   ١٨٩٬٣٤٣٬٠٨٠  ١١٬١٢٢٬٤٤٢  ١٧٨٬٢٢٠٬٦٣٨  مجموع فجوة السيولة



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٠ - 

  ادارة المخاطر (تتمة) - ٢٦
  

  التشغيل مخاطر  ٦-٢٦
  

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة  
جياً لدى مزودي خدمات  ر بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة  سواءاً داخلياً داخل الشركة أو خا

خارجية غير االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية  الشركة ، ومن عوامل 
والمعايير المقبولة عموًما لسلوك إدارة االستثمار, تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة,الخسارة للسنةالمنسوبة إلى  

بسبب بعض بوالص تأمين السيارات التي أصدرتها    ٢٠١٩ول من عام  تحققت بشكل أساسي في الربع األ   ٢٠١٩ن لعام  ي المساهم
الشركة من خالل مجمعات بأسعار مخفضة, اتخذت اإلدارة إجراءات تصحيحية بدًءا من أواخر الربع األول ، وبالتالي تحسنت  

  . الربع الثاني فصاعًدا  نالنتائج مع تحقيق األرباح االمنسوبة للمساهمين م
  

كة للمتطلبات القانونية في المملكة العربية السعودية, ال تفرض هذه القوانين الموافقة على األنشطة ومراقبتها  تخضع عمليات الشر
فحسب ، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر التخلف عن السداد واإلعسار من جانب  

ات غير المتوقعة عند ظهورها, في رأي اإلدارة ، امتثلت الشركة إلى حد كبير  كات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامرش
  . ٨-٢٦لهذه المتطلبات التنظيمية ، باستثناء ما هو مبين في ايضاح 

  
الية واألضرار التي تلحق بسمعتها مهدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر ال

هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين, تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على   مع تحقيق
  المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة, تشمل هذه المسؤولية عناصر الضوابط في المجاالت التالية: 

 . المسؤوليات  ناسب للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار وممتطلبات الفصل ال - 
 . متطلبات التسوية و مراقبة المعامالت   - 
 . االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية  - 
 . توثيق الضوابط واإلجراءات  - 
 ءات لمعالجة المخاطر المحددة ؛ امتطلبات التقييم السنوي للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ، وكفاية الضوابط واإلجر - 
 ألخالقية و التشغيلية ؛ و المعايير ا - 
 . سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر - 

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

  
  تطور المطالبات   ٧-٢٦

  
ضمنها المطالبات المبلغ عنها والمتكبدة غير المبلغ عنها لكل سنة حدوث تم بها  المطالبات المتكبدة المتراكمة, من    يعكس التالي

المطالبة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المسددة المتراكمة لتاريخه, إن تطور التزامات التأمين تقدم مقياس لمقدرة الشركة  
  هائية. ن لى تقدير قيمة المطالبة الع

    
لى االحتياطيات الكافية فيما يتعلق بأعمال التأمين لديها من أجل الحماية مقابل عكس خبرة تطور  تهدف الشركة إلى الحفاظ ع

  تي تمتد لعدد من السنوات المالية. المطالبات المستقبلية, يتم تحليل المطالبات عن طريق سنوات الحوادث ال
  

   



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧١ - 

 
  (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٦
  

  (تتمة) ور المطالبات  طت ٧-٢٦
  

  جدول إجمالي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  وما قبلها ٢٠١٤  سنة الحدث أو سنة االكتتاب: 
                : ٢٠١٩ديسمبر   ٣١تقدير المطالبات النهائية كما في

 - ٤٣٨٬٥٩٦٬٤٤١ ٢١٣٬٠٠٢٬٩٨٤ ٢٣٣٬٦١٧٬٥٣٠ ١٢٦٬٦١٤٬١٥٣ ١٦٢٬٤٨٨٬٤٢٧ ٩٦٧٬٧١٢٬٥٨٩  في نهاية سنة الحدث 
 - - ٢١٢٬٥٤٩٬٦١٢ ٢١٨٬٦٧٩٬٤٤٩ ١٠٩٬٠٤٨٬٧٦٢ ١٢٣٬٧٢١٬١٧٨ ٩٤٠٬٣٦٨٬٠٤٢  بعد سنة 

 - - - ١٩٣٬٩٧٩٬٢٢٠ ١٠١٬٠٨٤٬٣٦٠ ١٣٤٬٥٥٧٬٢٤٤ ٩١٢٬٥٥٤٬٧٦٥  بعد سنتين
 - - - - ٩٣٬١٩٤٬٤٣٧ ١٢٨٬٦٩٤٬٤٥٧ ١٬٤٧٩٬٩٧٣٬٥٨٦  سنوات  ٣بعد 
 - - - - - ١٢٦٬٥٠٥٬٦٠٦ ١٬٨٣٠٬٤٦٨٬٦١١  سنوات  ٤بعد 
 - - - - - - ١٬٨٢٤٬١٠٠٬٢٥٠  سنوات  ٥بعد 

 ٢٬٨٨٨٬٩٢٥٬٥٦٦ ٤٣٨٬٥٩٦٬٤٤١ ٢١٢٬٥٤٩٬٦١٢ ١٩٣٬٩٧٩٬٢٢٠ ٩٣٬١٩٤٬٤٣٧ ١٢٦٬٥٠٥٬٦٠٦  ١٬٨٢٤٬١٠٠٬٢٥٠  التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة  
 ) ٢٬٧٠٨٬٨٦١٬٠٠٥( ) ٢٧٩٬٨٣٠٬٥١٥( ) ٢٠٢٬٨٥٧٬٦٠٨( ) ١٨٩٬٦٤٤٬١٨٠( ) ٩٠٬٤٩٢٬٩٦٨( ) ١٢٢٬٩٣٠٬١٠٣( ) ١٬٨٢٣٬١٠٥٬٦٣١(  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه  

 ١٨٠٬٠٦٤٬٥٦١ ١٥٨٬٧٦٥٬٩٢٦ ٩٬٦٩٢٬٠٠٤ ٤٬٣٣٥٬٠٤٠ ٢٬٧٠١٬٤٦٩ ٣٬٥٧٥٬٥٠٣ ٩٩٤٬٦١٩  االلتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي 
  ) ٧٬٦٧٨٬٧٧٨(              اإلستبعاد وحلول التعويضات 
  ٥٬٤٩٣٬٣١٢              إحتياطي عجز أقساط التأمين 

  ٤٬٩٧٩٬٩٢٨             إحتياطيات فنية أخرى  
  ١٨٢٬٨٥٩٬٠٢٣              المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٢ - 

  
  
  

 (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٦
  

  (تتمة) تطور المطالبات   ٧-٢٦
  

  جدول إجمالي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  هالوما قب  ٢٠١٣  : سنة الحدث أو سنة اإلكتتاب
                : ٢٠١٨ديسمبر   ٣١تقدير المطالبات النهائية كما في

 - ٢١٦٬١٨١٬١٢٨ ٢٣٣٬٦١٧٬٥٣٠ ١٢٦٬٦١٤٬١٥٣ ١٦٢٬٤٨٨٬٤٢٧ ٣٠١٬٩٥٤٬٠٩٩ ٦٦٥٬٧٥٨٬٤٩٠  في نهاية سنة الحدث 
 - - ٢١٨٬٦٧٩٬٤٤٩ ١٠٩٬٠٤٨٬٧٦٢ ١٢٣٬٧٢١٬١٧٨ ٢٧١٬٥٣٢٬١٣٣ ٦٤٢٬٦٠٦٬٤٢٠  بعد سنة 

 - - - ١٠١٬٠٨٤٬٣٦٠ ١٣٤٬٥٥٧٬٢٤٤ ٢٦٣٬٢٣٠٬١٤٩ ٦٦٨٬٨٣٥٬٩٠٩  بعد سنتين
 - - - - ١٢٨٬٦٩٤٬٤٥٦ ٢٦٣٬٠٠٢٬٤٦١ ٦٤٩٬٣٢٤٬٦١٦  سنوات  ٣بعد 
 - - - - - ٢٦١٬٩٧٦٬٦٨٤ ١٬٢١٦٬٩٧١٬١٢٥  سنوات  ٤بعد 
 - - - - - - ١٬٥٦٨٬٤٩١٬٩٢٧  سنوات  ٥بعد 

 ٢٬٤٩٥٬١٠٨٬٠٠٤ ٢١٦٬١٨١٬١٢٨ ٢١٨٬٦٧٩٬٤٤٩ ١٠١٬٠٨٤٬٣٦٠ ١٢٨٬٦٩٤٬٤٥٦ ٢٦١٬٩٧٦٬٦٨٤ ١٬٥٦٨٬٤٩١٬٩٢٧  التقدير الحالي للمطالبات التراكمية 
 ) ٢٬٣٣٥٬٥٦١٬٧٠٣( ) ١١٥٬٣٣٩٬٩٤١( ) ١٨٧٬٤٧٧٬٥٨٧( ) ٨٦٬٨٦٤٬٨٤٠( ) ١٢٢٬٧٧٣٬٧٠٤( ) ٢٥٨٬٥٠٠٬٥٠٧( ) ١٬٥٦٤٬٦٠٥٬١٢٤(  إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاريخه 

 ١٥٩٬٥٤٦٬٣٠١ ١٠٠٬٨٤١٬١٨٧ ٣١٬٢٠١٬٨٦٢ ١٤٬٢١٩٬٥٢٠ ٥٬٩٢٠٬٧٥٢ ٣٬٤٧٦٬١٧٧ ٣٬٨٨٦٬٨٠٣  ركز المالي مااللتزامات المعترف بها في قائمة ال 
  ) ٢١٨٬٤٩٤(              التعويضات اإلستبعاد وحلول 

  ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤              إحتياطي عجز أقساط التأمين 
  ٤٬٢٦٠٬٥٤٠             إحتياطيات فنية أخرى  

  ١٧٧٬١٩٢٬٦٩١              المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٣ - 

  
  
  
  

 (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٦
  

  (تتمة) تطور المطالبات   ٧-٢٦
  

  المطالبات إلعادة التأمين جدول صافي تطور 
  

  المجموع   ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  وما قبلها ٢٠١٤  سنة الحدث أو سنة االكتتاب: 
                ٢٠١٩مبر  ديس ٣١طالبات النهائية كما فيتقدير الم

 - ٣١٢٬٤٢٨٬٩٠٧ ١١١٬٦٢٩٬٦٠٠ ١٢٤٬٦٧٨٬٠٦٨ ٦٧٬٠٨٧٬١٦٧ ٩٠٬٤٣٧٬٢٧٤ ٥٣٥٬٦٥٤٬٠٧٤  ة سنة الحدث ي في نها
 - - ١١٨٬٥١٤٬٣٠٢ ١٢٤٬٦٤٢٬٣٦١ ٥٧٬٦٨٥٬٤٣٨ ٧٧٬٣٦٩٬٠٤٤ ٥٢٧٬٢٨٠٬٠٣٢  سنة بعد 

 - - - ١١٥٬٨٧٩٬٦٤٧ ٥٦٬٨٠٢٬٣٥٦ ٧٨٬٠٩٧٬٩٥٣ ٥٢٣٬٥٤٦٬٨٥٩  بعد سنتين
 - - - - ٥٤٬٧٣٥٬٨٥٤ ٧٦٬٢٠٨٬٠٢٥ ٩٣٣٬٩٩٤٬٢٠١  سنوات  ٣بعد 
 - - - - - ٧٤٬٩٩٥٬٨٣٥ ٩٣٠٬٤٩٢٬٧١٢  سنوات  ٤بعد 
 - - - - - - ٩٢٦٬٥٧٥٬٠٣٦  سنوات  ٥بعد 

 ١٬٦٠٣٬١٢٩٬٥٨١ ٣١٢٬٤٢٨٬٩٠٧ ١١٨٬٥١٤٬٣٠٢ ١١٥٬٨٧٩٬٦٤٧ ٥٤٬٧٣٥٬٨٥٤ ٧٤٬٩٩٥٬٨٣٥ ٩٢٦٬٥٧٥٬٠٣٦  التقدير الحالي للمطالبات التراكمية 
 ) ١٬٤٧٦٬١٤٨٬٤٩٢( ) ١٩٣٬٥١٤٬٢٠٥( ) ١١٤٬٤١٠٬٦٣٢( ) ١١٣٬٦٧٣٬٢١٠( ) ٥٣٬٤٠٧٬٤٣٦( ) ٧٤٬٦٣٨٬٦٦٨( ) ٩٢٦٬٥٠٤٬٣٤١(  خه ي إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تار

 ١٢٦٬٩٨١٬٠٨٩ ١١٨٬٩١٤٬٧٠٢ ٤٬١٠٣٬٦٧٠ ٢٬٢٠٦٬٤٣٧ ١٬٣٢٨٬٤١٨ ٣٥٧٬١٦٧ ٧٠٬٦٩٥  االلتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي 
  ) ٤٬٦٠٧٬٢٦٩(        اإلستبعاد وحلول التعويضات 
 ٥٬٤٩٣٬٣١٢        إحتياطي عجز أقساط التأمين 

 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨       إحتياطيات فنية أخرى  
 ١٣٢٬٨٤٧٬٠٦٠        المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٤ - 

  
  
  

 (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٦
  

  (تتمة) طور المطالبات  ت ٧-٢٦
  

  جدول صافي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  وما قبلها ٢٠١٣  : سنة اإلكتتابث أو  د سنة الح 
ديسمبر   ٣١تقدير المطالبات النهائية كما في

٢٠١٨ :  
              

 - ١١٤٬٧٠١٬٣٧٤ ١٣١٬٠٦٤٬٨٠٩ ٦٧٬٠٨٧٬١٦٧ ٩٠٬٤٣٧٬٢٧٤ ١٨٥٬٠٧٩٬٢٤٣ ٣٥٤٬٢٣٢٬٦٩٦  في نهاية سنة الحدث 
 - - ١٢٤٬٦٤٢٬٣٦١ ٥٧٬٦٣٧٬٦٥٧ ٧٧٬٣٦٩٬٠٤٤ ١٦٩٬٠٣٦٬٣٩٣ ٣٥٠٬٥٧٤٬٨٣١  بعد سنة 

 - - - ٥٦٬٨٠٢٬٣٥٦ ٧٨٬١٧٠٬٥٨٥ ١٦٧٬٥٤٨٬٧٥٩ ٣٥٨٬٢٤٣٬٦٣٩  بعد سنتين
 - - - - ٧٦٬٢٠٨٬٠٢٣ ١٦٨٬٢٥٥٬٢٠١ ٣٥٥٬٩٩٨٬١٠٠  سنوات  ٣بعد 
 - - - - - ١٦٨٬٧٧٨٬٥٤٩ ٧٦٥٬٧٣٩٬٠٠٠  سنوات  ٤بعد 
 - - - - - - ٧٦١٬٧١٤٬١٦٣  سنوات  ٥بعد 

 ١٬٣٠٢٬٨٤٦٬٨٢٦ ١١٤٬٧٠١٬٣٧٤ ١٢٤٬٦٤٢٬٣٦١ ٥٦٬٨٠٢٬٣٥٦ ٧٦٬٢٠٨٬٠٢٣ ١٦٨٬٧٧٨٬٥٤٩ ٧٦١٬٧١٤٬١٦٣  ت التراكمية االحالي للمطالب التقدير 
 ) ١٬٢٤١٬٢٥٢٬٧٣٠( ) ٧٥٬٣٠٥٬٨٧٢( ) ١١٣٬١٥٣٬٤٨٦( ) ٥١٬٦٥٩٬٦١٦( ) ٧٤٬٦٢٩٬٤١٥( ) ١٦٦٬١٣١٬٧٦٢( ) ٧٦٠٬٣٧٢٬٥٧٩(  إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاريخه 

 ٦١٬٥٩٤٬٠٩٦ ٣٩٬٣٩٥٬٥٠٢ ١١٬٤٨٨٬٨٧٥ ٥٬١٤٢٬٧٤٠ ١٬٥٧٨٬٦٠٨ ٢٬٦٤٦٬٧٨٧ ١٬٣٤١٬٥٨٤  في قائمة المركز المالي  االلتزامات المعترف بها
  ) ١٣١٬٠٩٦(        اإلستبعاد وحلول التعويضات 
 ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤        إحتياطي عجز أقساط التأمين 

 ٤٬٢٦٠٬٥٤٠       إحتياطيات فنية أخرى  
         بالغ عنها إلالمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم ا

 ٧٩٬٣٢٧٬٨٨٤        المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات   

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٥ - 

 
  (تتمة)دارة المخاطر إ - ٢٦
  

  ادارة مخاطر رأس المال   ٨-٢٦
  

  . األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة القيمة للمساهمينيتم تحديد 
 

لشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس  ا تدير
ال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة  منتظم, يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس الم

، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين  لهالشركة, من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعدي 
  . أو إصدار األسهم

  
  للجهات الرقابية المتعلقة  الشركة واالمتثالتدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وفقًا لمتطلبات 

عائد إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد  المتطلبات رأس مال المنظمين لألسواق التي تعمل فيها الشركة مع زيادة ب 
المال المدفوع  الدين واألسهم, يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق ملكية منسوبة إلى حاملي األسهم الذين تشتمل على رأس  

  . واالحتياطيات واألرباح المحتجزة
  

من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين  ٦٦المادة  في وفقًا للتوجيهات واإلرشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي 
الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة  بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه ، تحتفظ الشركة بهامش المالءة المكافئ ألعلى  

  التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي: 
  ي ودمليون لایر سع ١٠٠الحد األدني لمتطلبات رأس المال 
  لألقساطهامش المالءة المالية 
  مطالباتللهامش المالءة المالية 

نى لهامش المالءة الذي تتطلبه اللوائح التنفيذية ،  مستوى المالءة المالية للشركة أقل من الحد األد ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
جراءات التي اتخذتها اإلدارة تتضمن  اإل لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني ، وتتخذ الشركة إجراءات لتعويض النقص, 

 . ل تحسين اجراءات معينة ، مثل تحسين إمكانية استرداد أرصدة الذمم المدينة وتنفيذ استراتيجيات استثمار أفض
  . برأي مجلس اإلدارة أن الشركة قد إستجابت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المذكورة

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٦ - 

 
  ومات إضافيةعلم - ٢٧

  
 قائمة المركز المالي 

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 
 عمليات التأمين

 المساهمينعمليات 
  عمليات التأمين  المجموع 

عمليات 
 المساهمين

  المجموع 

         الموجودات 
 ٢٢٬١٢٤٬٩٥٢ ١٬٥٢٤٬١٥٠ ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢    ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨ يماثلهنقد وما
  ١٦٧٬٧٠٩٬٣٩٩  ١١١٬٥٩٠٬٢٥٩   ٥٦٬١١٩٬١٤٠   ٩٠٬٣٢٢٬٢٨٠ ١٬٠٥٩٬٦٠١ ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩  صيرة األجلق ودائع

 ١١٢٬٥٩١٬٢١٩   - ١١٢٬٥٩١٬٢١٩   ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣ - ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣  بالصافي –إعادة تأمين مدينةوأرصدة أقساط 
 ٢٬٧٢٢٬٨١٠   - ٢٬٧٢٢٬٨١٠   ٩٬٨١٧٬٣٤٥ -  ٩٬٨١٧٬٣٤٥  بالصافي –جهات ذات عالقة -أقساط تأمين مدينة 

 ٦٢٬٥٣٨٬٦٧٩   - ٦٢٬٥٣٨٬٦٧٩   ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨ - ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 ٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦   - ٦٤٬٦٩٤٬٤٠٦  ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ - ٢٦٬٧٢٣٬١٢١  القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ٣٣٬١٧٠٬٤٠١    - ٣٣٬١٧٠٬٤٠١   ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ - ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  ١٠٬٧١٦٬٣١٣   -  ١٠٬٧١٦٬٣١٣    ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥ -  ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥  تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 ٦٤٬٨٢٩٬٨١٠ ٣٨٬٩٥٧٬١٠٩ ٢٥٬٨٧٢٬٧٠١     ١٦٦٬٠٩٥٬٤٢٥ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  إستثمارات 
  ١٤٬٧٦٢٬١٤٦   -  ١٤٬٧٦٢٬١٤٦   - -  -  صافي –ذات عالقة المستحق من طرف

  ١٣٬٤٠٥٬٥٧٩ ٢٢٬٤٥٢ ١٣٬٣٨٣٬١٢٧   ١٨٬٦٣٠٬١٨١  ١٬٨٧٥٬١١٠  ١٦٬٧٥٥٬٠٧١  مقدماً وموجودات أخرى   مدفوعة مصاريف
 ٣٥٬٥١١٬٨٧٥ -  ٣٥٬٥١١٬٨٧٥   ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ - ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ ودائع طويلة األجل 

 ٥٬٨٤٨٬٥٦٩ - ٥٬٨٤٨٬٥٦٩   ٦٬٢١٣٬١٩٨ - ٦٬٢١٣٬١٩٨  ممتلكات ومعدات
 - - -   ٧٬٢٣١٬٠٦٣ - ٧٬٢٣١٬٠٦٣  ت حق االستخدامداموجو

  ٢٬٨٥٦٬٣٧٣  -  ٢٬٨٥٦٬٣٧٣    ٣٬٠٩١٬٨٥٤  -  ٣٬٠٩١٬٨٥٤  موجودات غير ملموسة 
 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -  وديعة نظامية 

 ٢٬٩٧٣٬١٧٧  ٢٬٩٧٣٬١٧٧ -  ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  -  مستحقة من وديعة نظامية  اتإيراد
 ١٬٦٥٥٬٦٥٧  ١٬٦٥٥٬٦٥٧ -  ٢٤٧٬٤٣١ -  ٢٤٧٬٤٣١  المساهمينحق من عمليات التأمين / ست م

  ٦٤٠٬٦١١٬٣٦٥ ١٧٩٬٢٢٢٬٨٠٤  ٤٦١٬٣٨٨٬٥٦١  ٧٠٦٬٣٦٩٬٣٥٧ ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥ ٥٥٤٬١٣٣٬٣٣١  مجموع الموجودات
  (١٬٦٥٥٬٦٥٧)  (١٬٦٥٥٬٦٥٧)  -   (٢٤٧٬٤٣١) - )٢٤٧٬٤٣١(  ناقصاً: إلغاء العمليات البينية

 ٦٣٨٬٩٥٥٬٧٠٨ ١٧٧٬٥٦٧٬١٤٧ ٤٦١٬٣٨٨٬٥٦١  ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦ ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥  ٥٥٤٬١٣٣٬٣٣١  جوداتمومجموع ال
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٧ - 

  
  (تتمة) معلومات إضافية - ٢٧
  

  (تتمة)   قائمة المركز المالي
 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
  المجموع  المساهمين

  
  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين

          لوباتمطال
 ٣٤٬٣٩٩٬٤٥٧ - ٣٤٬٣٩٩٬٤٥٧   ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩ - ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩  ذمم دائنة

 ١٢٬٤١٥٬٤٦٢ ٩٨٬٩٨٢ ١٢٬٣١٦٬٤٨٠   ١٩٬٣٣٥٬٦٥١ ٤٠٬٠٠٠ ١٩٬٢٩٥٬٦٥١ مستحقات ومطلوبات أخرى
  ١٨٬٥١٧٬٢٢٩  -  ١٨٬٥١٧٬٢٢٩    ٣٬٩٣٩٬٢٩٣  -  ٣٬٩٣٩٬٢٩٣  أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ١٨٣٬٤٢٤٬٩٤٤ - ١٨٣٬٤٢٤٬٩٤٤   ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠ - ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠  مكتسبةأقساط تأمين غير 
 ١١٬٠١٨٬٨١١ - ١١٬٠١٨٬٨١١   ٩٬٦٨٠٬٣٧٩ - ٩٬٦٨٠٬٣٧٩ تأمين غير مكتسبةمعيدي عمولة 

 ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩ - ٩١٬٣٥٤٬٤٤٩   ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨ - ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨  قائمةمطالبات 
 ٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨ - ٦٧٬٩٧٣٬٣٥٨   ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ - ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤ - ١٣٬٦٠٤٬٣٤٤   ٥٬٤٩٣٬٣١٢ - ٥٬٤٩٣٬٣١٢ احتياطات قسط تأمين إضافي
 ٤٬٢٦٠٬٥٤٠ - ٤٬٢٦٠٬٥٤٠   ٤٬٩٧٩٬٩٢٨ - ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  احتياطيات فنية أخرى

  - -  -    ٧٬٨٥٢٬٣٣٦  -  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦  ايجاريةمطلوبات 
 ١٤٬١٦٣٬٣٢٥ - ١٤٬١٦٣٬٣٢٥  ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠ - ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠   الموظفينالتزامات منافع 

 ٦٬٠٥١٬٢٤٣ ٦٬٠٥١٬٢٤٣ -   ٢٬٧٦٩٬٧٦٩ ٢٬٧٦٩٬٧٦٩ -  الزكاة وضريبة الدخل
  ١١٬٣٥١٬٤٠٤  - ١١٬٣٥١٬٤٠٤    ١١٬٣٤٣٬٤٦٩  -  ١١٬٣٤٣٬٤٦٩  فائض توزيع دائن

 ٢٬٩٧٣٬١٧٧ ٢٬٩٧٣٬١٧٧ -   ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ -  السعوديعموالت مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد العربي  إيرادات
 ١٬٦٥٥٬٦٥٧ - ١٬٦٥٥٬٦٥٧   ٢٤٧٬٤٣١ ٢٤٧٬٤٣١ -  التامين / مساهمين مستحق إلى عمليات
 ٤٧٣٬١٦٣٬٤٠٠ ٩٬١٢٣٬٤٠٢ ٤٦٤٬٠٣٩٬٩٩٨   ٥٦١٬٨٦٦٬٦٦٤ ٦٬٧٢٣٬١٣٤ ٥٥٥٬١٤٣٬٥٣٠  مجموع المطلوبات 

  (١٬٦٥٥٬٦٥٧)  -  (١٬٦٥٥٬٦٥٧)    )٢٤٧٬٤٣١(  )٢٤٧٬٤٣١(  -  ناقصاً: إلغاء العمليات البينية
  ٤٧١٬٥٠٧٬٧٤٣  ٩٬١٢٣٬٤٠٢  ٤٦٢٬٣٨٤٬٣٤١    ٥٦١٬٦١٩٬٢٣٣  ٦٬٤٧٥٬٧٠٣  ٥٥٥٬١٤٣٬٥٣٠  لمطلوبات ا مجموع

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٨ - 

  
  (تتمة) معلومات إضافية - ٢٧
  

 (تتمة)   قائمة المركز المالي
 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  المساهمينعمليات  عمليات التأمين  

          :حقوق المساهمين
 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -  رأس المال 

  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -    ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  -  إحتياطي نظامي 
  ١٥٬١٧٨٬٢٥٦  ١٥٬١٧٨٬٢٥٦ -    )١٣٬٩٦٤٬٩٠٢(  )١٣٬٩٦٤٬٩٠٢(  -  مبقاة  (خسائر متراكمة) أرباح

 (١٬٠٣٢٬٥٣٧) - (١٬٠٣٢٬٥٣٧)   (٣٬١٠٥٬٤٦٠) - (٣٬١٠٥٬٤٦٠)  ت منافع الموظفينماالتزااحتياطي إعادة قياس 

 (١٬٥٨٣٬٤٤٥) ٣٥٬٤٥٥ (١٬٦١٨٬٩٠٠)   ٦٬٦٨٧٬٣٦٤ ٤٬٣٤٤٬٦٧٢ ٢٬٣٤٢٬٦٩٢  لإلستثمارات  احتياطي القيمة العادلة 

 ١٦٧٬٤٤٧٬٩٦٥ ١٧٠٬٠٩٩٬٤٠٢ (٢٬٦٥١٬٤٣٧)   ١٤٤٬٥٠٢٬٦٩٣ ١٤٥٬٢٦٥٬٤٦١ )٧٦٢٬٧٦٨(  حقوق المساهمينمجموع  
 ٦٣٨٬٩٥٥٬٧٠٨ ١٧٩٬٢٢٢٬٨٠٤ ٤٥٩٬٧٣٢٬٩٠٤   ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦ ١٥١٬٧٤١٬١٦٤ ٥٥٤٬٣٨٠٬٧٦٢  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٧٩ - 

 
  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٧
  

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   قائمة الدخل 
 

 ) ٢ايضاح رقم  – (معدلة  ٢٠١٨    ٢٠١٩ 

 عمليات التأمين 
عمليات 

 مساهمينال
  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين    المجموع 

         االيرادات 
 ٣٢٨٬٠٠١٬٦٧٥    - ٣٢٨٬٠٠١٬٦٧٥  ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١ - ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
         : أقساط إعادة تامين المسندة  

 )٨٬٨٨١٬٦٧٢(  - )٨٬٨٨١٬٦٧٢(  )١١٠٬٣٣٠٬٠١٧(  - )١١٠٬٣٣٠٬٠١٧(  أجنبية   -
 )١١١٬٤٨٨٬٢٧٠( - )١١١٬٤٨٨٬٢٧٠(  )١٠٬٧٦٩٬٦٥٧( - )١٠٬٧٦٩٬٦٥٧(  محلية    -

          : أقساط التأمين فائض خسارة 
 )٣٬٩٦٠٬٣٩٤( - )٣٬٩٦٠٬٣٩٤(  )١٣٬٥١٣٬٧٩٤( - )١٣٬٥١٣٬٧٩٤(  أجنبية   -
 - - -   )٣١٩٬٩٠٩( -  )٣١٩٬٩٠٩(  محلية    -

 ٢٠٣٬٦٧١٬٣٣٩ - ٢٠٣٬٦٧١٬٣٣٩   ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤ -  ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤  بةت صافي أقساط التأمين المكت 
 )٥١٬٤٢٢٬٢٢٩( - )٥١٬٤٢٢٬٢٢٩(  )٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦( - )٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦(  غير المكتسبة التغيرات باالقساط 

 ١٥٬٧٤٧٬٠٠٦ - ١٥٬٧٤٧٬٠٠٦   )٢٢٬٩١٩٬٥٩١( -  )٢٢٬٩١٩٬٥٩١(  معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في حصة التغيرات 
 ١٦٧٬٩٩٦٬١١٦ - ١٦٧٬٩٩٦٬١١٦   ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧ -  ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧ كتسبةأقساط التأمين المي صاف

 ٢٨٬٠١١٬١١٠ - ٢٨٬٠١١٬١١٠  ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢ - ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢  عموالت اعادة تأمين
 ٨٣٩٬١٤٢ - ٨٣٩٬١٤٢   ٢٠٠٬٨١١ -  ٢٠٠٬٨١١  رسوم من التأمينايرادات 

 ١٩٦٬٨٤٦٬٣٦٨ - ١٩٦٬٨٤٦٬٣٦٨   ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠ -  ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠ مجموع اإليرادات 
             : تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 )١٧٣٬٠٥٢٬٩٧١( - )١٧٣٬٠٥٢٬٩٧١(  )٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩( - )٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩(  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ٧١٬٣٤٥٬١١٣ - ٧١٬٣٤٥٬١١٣  ١٤٦٧٢٩٬٥٥٣ - ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة 
 )٣٬٦٦٢٬٦٩٦( - )٣٬٦٦٢٬٦٩٦(   )٣٬٦٥٩٬٢٧٦( -  )٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  دة المتعلقه بالمطالباتكب المصاريف المت 

 )١٠٥٬٣٧٠٬٥٥٤( - )١٠٥٬٣٧٠٬٥٥٤(   )٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢( -  )٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢( المدفوعة  األخرى نافعصافي المطالبات والم
 )٣٬٨٥١٬٨٤٤( - )٣٬٨٥١٬٨٤٤(  ١٦٬٢٦٩٬٧٥١ - ١٦٬٢٦٩٬٧٥١  القائمة التغيرات في المطالبات 

 ١٠٬٠٥٨٬٢٦٢ - ١٠٬٠٥٨٬٢٦٢  )٣٧٬٩٧١٬٢٨٥( - )٣٧٬٩٧١٬٢٨٥(  القائمة التغيرات في حصة معيد التامين من المطالبات 
 )٢٬٣٩٣٬١٢١( - )٢٬٣٩٣٬١٢١(  )٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧( - )٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧(  م يتم االبالغ عنهالمطالبات متكبدة التغيرات في 

 ١٬٨٩٧٬٤٦٨ - ١٬٨٩٧٬٤٦٨   )٩٬٨٨١٬٥٥٩( -  )٩٬٨٨١٬٥٥٩(  دة ولم يتم االبالغ عنهاكب مطالبات مت  التغيرات في حصة معيد التامين من
 )٩٩٬٦٥٩٬٧٨٩( - )٩٩٬٦٥٩٬٧٨٩(   )٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢( -  )٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢( المتكبدة األخرى  نافعصافي المطالبات والم

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٨٠ - 

  
  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٧

  
  (تتمة)   ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في  

  
             

 )١٧٬٣٧٩٬١٢٠( - )١٧٬٣٧٩٬١٢٠(  )٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦( - )٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦(  التأمين وثائقتكاليف 
 )٩٬٣٨٤٬٠٧٧( - )٩٬٣٨٤٬٠٧٧(  ٨٬١١١٬٠٣٢ - ٨٬١١١٬٠٣٢  تأمين اضافية قسط التغيرات في احتياطات 

 )٣٠٥٬٩٨٣( - )٣٠٥٬٩٨٣(  )٧١٩٬٣٨٨( - )٧١٩٬٣٨٨(  التغيرات في احتياطات فنية اخرى 
 )٢٬٢٣٢٬٥٦٠( - )٢٬٢٣٢٬٥٦٠(  )١٬٧٣١٬٢٣٢(  - )١٬٧٣١٬٢٣٢(  ب اخرى تامصاريف اكت 

 )١٢٨٬٩٦١٬٥٢٩( - )١٢٨٬٩٦١٬٥٢٩(   )٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦( -  )٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦( صافي   –ومصاريف اإلكتتابمجموع تكاليف 
 ٦٧٬٨٨٤٬٨٣٩ - ٦٧٬٨٨٤٬٨٣٩   ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤ -  ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤ صافي الدخل من اإلكتتاب 
              : يل األخرىشغ(مصاريف) / إيرادات الت 

 ٣٬٠٦٦٬٢٧٣ - ٣٬٠٦٦٬٢٧٣  )٤٬٣٨٨٬٤٥٩( - )٤٬٣٨٨٬٤٥٩(  ديون مشكوك في تحصيلهاال مخصص 
 )٧٨٬٧١٧٬٨١٨( )٢٬٨٤٠٬٩٥٤( )٧٥٬٨٧٦٬٨٦٤(  )٨٣٬٣٦٤٬١١٥( )٣٬٩٩٠٬١٠٢( )٧٩٬٣٧٤٬٠١٣(  مصاريف ادارية وعمومية 
 ٧٬٢٤٢٬٥٩٠ ٣٬٠٧٩٬٠٣٣ ٤٬١٦٣٬٥٥٧  ١٣٬٨٧٧٬٦٢٠ ٥٬٢٢٦٬١٦٦ ٨٬٦٥١٬٤٥٤  إيرادات استثمار وعموالت 

 ٦٣٨٬٩٠٦ ٢٧٢٬٦٥٩ ٣٦٦٬٢٤٧  - - -  االستثمارات المتاحة للبيعاألرباح المحققة من 
 - - -  )٢١٦٬٤٠٣( - )٢١٦٬٤٠٣(  متطلبات ايجار  –مصاريف مالية 
 ٦٬٢١٧٬١٢٩ - ٦٬٢١٧٬١٢٩  ٦٬٣٥٦٬١٢٢ - ٦٬٣٥٦٬١٢٢  ايرادات اخرى 

 )٦١٬٥٥٢٬٩٢٠( ٥١٠٬٧٣٨ )٦٢٬٠٦٣٬٦٥٨(   )٦٧٬٧٣٥٬٢٣٥( ١٬٢٣٦٬٠٦٤  )٦٨٬٩٧١٬٢٩٩( مصاريف التشغيل االخرى  مجموع
الفائض, الزكاة وضريبة  تخصيص  صافي الدخل / (الخسارة) عن السنة قبل  

  الدخل 
)٦٬٣٣١٬٩١٩ ٥١٠٬٧٣٨ ٥٬٨٢١٬١٨١  )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( ١٬٢٣٦٬٠٦٤ )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥ 

 )٣٬١٩٢٬١٤٦( )٣٬١٩٢٬١٤٦( -  ١٬٦٤٩٬٥٩٠ ١٬٦٤٩٬٥٩٠ -  مصاريف الزكاة 
 )١٥٬٩٩٩( )١٥٬٩٩٩( -  )٥٤٬١٦٧( )٥٤٬١٦٧( -  مصاريف ضريبة الخل 

 ٣٬١٢٣٬٧٧٤ )٢٬٦٩٧٬٤٠٧( ٥٬٨٢١٬١٨١  )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( ٢٬٨٣١٬٤٨٧ )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥(  للمساهمين العائدصافي الربح (الخسارة) 
 - ٥٬٢٣٩٬٠٦٣ )٥٬٢٣٩٬٠٦٣(  )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥( )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥( -  الى عمليات المساهمين الفائض العائد ) العجز(

 ٣٬١٢٣٬٧٧٤ ٢٬٥٤١٬٦٥٦ ٥٨٢٬١١٨  )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( -  تخصيص (العجز) الفائض مجموع (الخسارة) الربح للسنة بعد  
 ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -  القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم 

           : ل سهم)لك باللایر السعودي (خسارة) ربحية السهم (
  ٠٬١٧    )١٬٩٤(   (خسارة) ربحية السهم االساسية 
  ٠٬١٧    )١٬٩٤(   (خسارة) ربحية السهم المخفض 
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  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٨١ - 

  
  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٧

 
  ديسمبر  ٣١قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  

  
 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
  المجموع  المساهمينيات ملع عمليات التأمين    المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين 
               

 ٣٬١٢٣٬٧٧٤ ٢٬٥٤١٬٦٥٦ ٥٨٢٬١١٨   )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( - الدخل للسنة بعد تحويل (العجز) الفائض  مجموع (الخسارة) 
          (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر: 

          البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى  قائمة الدخل في السنوات الالحقة 
 )١٬٣٧٤٬١٥٦( - )١٬٣٧٤٬١٥٦(   )٢٬٠٧٢٬٩٢٣( - )٢٬٠٧٢٬٩٢٣(  إعادة قياس (خسارة) إلتزامات منافع الموظفين 

          البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة 
 (٢٬٣٦١٬٦٦١) (٣٣٦٬٣٧٧) (٢٬٠٢٥٬٢٨٤)   ٨٬٢٧٠٬٨٠٩ ٤٬٣٠٩٬٢١٧ ٣٬٩٦١٬٥٩٢  تغيرات القيمة العادلة غير المحققة لإلستثمارات المتاحة للبيع ، بالصافي 

 )٣٬٧٣٥٬٨١٧( )٣٣٦٬٣٧٧( )٣٬٣٩٩٬٤٤٠(   ٦٬١٩٧٬٨٨٦ ٤٬٣٠٩٬٢١٧  ١٬٨٨٨٬٦٦٩  مجموع (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر 
 )٦١٢٬٠٤٣( ٢٬٢٠٥٬٢٧٩ (٢٬٨١٧٬٣٢٢)   )٢٢٬٩٤٥٬٢٧٢( )٢٤٬٨٨٣٬٩٤١( ١٬٨٨٨٬٦٦٩  الشامل للسنة  مجموع (الخسارة) / الدخل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٨٢ - 

  
  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٧
  

  ديسمبر  ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 

 
  عمليات
 التأمين

  عمليات
 المساهمين

  
  المجموع 

  
  عمليات
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع 

          األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 ٦٬٣٣١٬٩١٩ ٥٬٧٤٩٬٨٠١ ٥٨٢٬١١٨   )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( -  والضريبة  السنة قبل الفائض،الزكاة دخل ) صافي (خسارة

         تعديالت على البنود غير النقدية : 
 ١٬٣٩٦٬٧٠٨ - ١٬٣٩٦٬٧٠٨   ١٬٣٥١٬١٥١ - ١٬٣٥١٬١٥١  استهالك الممتلكات والمعدات 

 ١٬٨٦٨٬٥٧١ - ١٬٨٦٨٬٥٧١   ٢٬١٥٥٬٣٨٠ - ٢٬١٥٥٬٣٨٠  غير الملموسة  الموجودات اطفاء 
  -  -   ١٬٣٢٥٬٣٧١  -  ١٬٣٢٥٬٣٧١  استهالك حق استخدام األصول 

  -  -   ٢١٦٬٤٠٣ -  ٢١٦٬٤٠٣  ات تكاليف التمويل على االيجار
 )٧٬٢٤٢٬٥٩٠( )٣٬٠٧٩٬٠٣٣( )٤٬١٦٣٬٥٥٧(   )١٣٬٨٧٧٬٦٢٠( )٥٬٢٢٦٬١٦٦( )٨٬٦٥١٬٤٥٤(  ة عمول استثمار وايراد 

 (٣٬٠٦٦٬٢٧٣) - )٣٬٠٦٦٬٢٧٣(   ٤٬٣٨٨٬٤٥٩ - ٤٬٣٨٨٬٤٥٩  ن المشكوك في تحصيلهايو المخصص) الد عكس مخصص (
 ٢٬١١٧٬٢٦٥ - ٢٬١١٧٬٢٦٥   ٢٬٥٨٧٬٥٧٢ - ٢٬٥٨٧٬٥٧٢  التزامات منافع الموظفينمخصص 
  - -   )٣٥٬٣٧٧( - )٣٥٬٣٧٧(  من عدم االعتراف بالتزامات االيجار مكاسب ع

 - - -   ٢٢٬٩١١ - ٢٢٬٩١١  في صا بال -بيع الممتلكات و المعدات   الخسارة من
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (٣٧٬٢٨٦٬٩٢٠) - )٣٧٬٢٨٦٬٩٢٠(   )٧٤٬١٥٢٬٨٩٣( - )٧٤٬١٥٢٬٨٩٣(  اقساط وأرصدة اعادة التأمين مدينة 
 (٢٬٠٥٥٬٥٠٦) - )٢٬٠٥٥٬٥٠٦(   )٧٬٠٩٤٬٥٣٥( - )٧٬٠٩٤٬٥٣٥(  اطراف ذات عالقة  - أقساط تأمين مدينة 

 (١٥٬٧٤٧٬٠٠٨) - )١٥٬٧٤٧٬٠٠٨(   ٢٢٬٩١٩٬٥٩١ - ٢٢٬٩١٩٬٥٩١  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 (٨٬٩٣٩٬٣٦٨) - )٨٬٩٣٩٬٣٦٨(   ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥ - ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥  قائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت ال

 (١٬٨٩٧٬٤٦٨) - )١٬٨٩٧٬٤٦٨(   ٩٬٨٨١٬٥٥٩ - ٩٬٨٨١٬٥٥٩  هاعن حصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة لم يتم اإلبالغ 
 (١٬١٧٢٬٠٣٧) - )١٬١٧٢٬٠٣٧(   )٨٬٨٢٩٬٠٢٢( - )٨٬٨٢٩٬٠٢٢(  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 )١٬٤٥٦٬٣٠٠(  ٢١٬٤٥٢ )١٬٤٧٧٬٧٥٢(   )٣٬٥٦٠٬٤١١(  )٤٬٠٩٣( )٣٬٥٥٦٬٣١٨(  مقدما وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة 
 ٩٬٠٦٠٬٨٤٣ -  ٩٬٠٦٠٬٨٤٣   ١٢٬٦٦٥٬٧٥٢ -  ١٢٬٦٦٥٬٧٥٢  دائنة ذمم

 (٤٬٠٥٥٬٩٠٨) (٣٬١١٤٬٧٦٦) )٩٤١٬١٤٢(   ٦٬٩٢٠٬١٨٩ )٥٨٬٩٨٢( ٦٬٩٧٩٬١٧١  مستحقات ومطلوبات اخرى 
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٨٣ - 

 
  )ة(تتممعلومات إضافية  - ٢٧
  

  (تتمة)  ديسمبر  ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 

 عمليات التأمين 
عمليات 

 همينساالم
 المجموع  عمليات المساهمين التأمين عمليات    المجموع 

          : (تتمة)   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (٢٬٣٩٣٬٥٣٧) - )٢٬٣٩٣٬٥٣٧(   )١٤٬٥٧٧٬٩٣٦( - )١٤٬٥٧٧٬٩٣٦(  ارصدة معيدي تأمين دائنة
 ٥١٬٤٢٢٬٢٣٠ - ٥١٬٤٢٢٬٢٣٠   ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦ - ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦  اقساط تأمين غير مكتسبة

 ٣٬٦١٤٬٩١٤ - ٣٬٦١٤٬٩١٤   )١٬٣٣٨٬٤٣٢( - )١٬٣٣٨٬٤٣٢(  تأمين غير مكتسبةمعيدي  ةعمول
 ٢٬٧٣٢٬٩٥٢ - ٢٬٧٣٢٬٩٥٢   )١٦٬٢٦٩٬٧٥١( - )١٦٬٢٦٩٬٧٥١(  قائمة مطالبات  

 ٢٬٣٩٣٬١٢١ - ٢٬٣٩٣٬١٢١   ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧ - ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ٩٬٣٨٤٬٠٧٧ - ٩٬٣٨٤٬٠٧٧   )٨٬١١١٬٠٣٢( - )٨٬١١١٬٠٣٢(  افية اضاحتياطات اقساط 

 ٣٠٥٬٩٨٣  - ٣٠٥٬٩٨٣   ٧١٩٬٣٨٨  - ٧١٩٬٣٨٨  احتياطات فنية اخرى 
 (١٬١٧٤٬٥٦٤)    - )١٬١٧٤٬٥٦٤(   )٣٬٢٢٨٬٤٥٠( -   )٣٬٢٢٨٬٤٥٠(  مكافات نهاية الخدمة المدفوعة 

 (٢٬٢٥٩٬٩٣٣) (٢٬٢٥٩٬٩٣٣)  -   )١٬٦٨٦٬٠٥١( )١٬٦٨٦٬٠٥١(   -  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
 )١٬٢٠٧(  - )١٬٢٠٧(   )٧٬٩٣٥( - )٧٬٩٣٥(  توزيعات مدفوعة فائض 

 ١٬٨٧٩٬٩٧٠ )٢٬٦٨٢٬٤٧٣( ٤٬٥٦٢٬٤٤٣   ٢٣٬٠٣٢٬٥٦٨ )٣٧٬٧١٣٬٨٧٣( ٦٠٬٧٤٦٬٤١١  (المستخدم في) / من األنشطة التشغيلية صافي النقد 
          : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )٥٢٤٬٩٠٥٬٨٧٤( )٢٣٣٬٥٢٤٬٣٨١(  )٢٩١٬٣٨١٬٤٩٣(   )٤٢٢٬٣٤٢٬٢٣٠( )١٣٬١٢٩٬٥٦٨( )٤٠٩٬٢١٢٬٦٦٢(  في ودائع قصيرة األجل عات داي ا
 ٤٢٧٬٠٩٢٬١٣٩ ١٥٩٬٤٤٨٬٥٧٢ ٢٦٧٬٦٤٣٬٥٦٧   ٤٩٩٬٧٢٩٬٣٤٩ ١٢٣٬٦٦٠٬٢٢٦  ٣٧٦٬٠٦٩٬١٢٣  ودائع قصيرة األجل متحصالت  

 )٣٠١٬٤٣٦( - )٣٠١٬٤٣٦(   - - -  ودائع طويلة األجل إيداعات في ال
 -  - -   ١٥٬٣٥٢٬٠٢١ - ١٥٬٣٥٢٬٠٢١  ودائع طويلة األجل ال  فيمتحصالت  

 )١٠٠٬٤٤٦٬٢٤٢( )٧٤٬٤١٢٬١٩٢( )٢٦٬٠٣٤٬٠٥٠(   )١٠٨٬٥٩٩٬٨٩٨( )٩٤٬٠٠٨٬٤٢٥( )١٤٬٥٩١٬٤٧٣( شراء االستثمارات المتاحة للبيع
 )١٢٬٩٣٢٬٥٠٠(  )١٢٬٩٣٢٬٥٠٠( -   )٥٬٠٠٠٬٠٠٠( -  )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  شراء االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق 

  ٩٧٬٢٢٢٬٥٧٣    ٩٢٬٠٤٨٬٦٢٥  ٥٬١٧٣٬٩٤٨    - -  -  عوائد من بيع استثمارات متاحة للبيع
  ٣٬١٤٠٬٠٠٩  ٣٬١٤٠٬٠٠٩  -   ٢٠٬٦٠٥٬٠٩٢ ١٦٬٨٥٥٬١٧٦  ٣٬٧٤٩٬٩١٦  عوائد من بيع استثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق 

  ٧٬٢٢١٬١٣٨  ٣٬٠٥٧٬٥٨١  ٤٬١٦٣٬٥٥٧     ١٢٬٠٢٩٬٠٥٥ ٣٬٣٧٧٬٦٠١  ٨٬٦٥١٬٤٥٤  مستلمة  ة عمولاستثماروايرادات من 
  )٣٬٦٥٤٬٢٣٩(  -  )٣٬٦٥٤٬٢٣٩(      )١٬٧٤٣٬٦٩٣( -  )١٬٧٤٣٬٦٩٣(  ممتلكات و معدات شراء 

  -  -  -   ٥٬٠٠٢ -  ٥٬٠٠٢  عوائد من بيع ممتلكات و معدات 
 )٩٩٥٬١٣٢( - )٩٩٥٬١٣٢(    )٢٬٣٩٠٬٨٦١(  - )٢٬٣٩٠٬٨٦١(  إضافات على األصول غير الملموسة 

  ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠  -   - -  -  متحصالت الوديعة النظامية 
 )٩٨٬٠٥٩٬٥٦٤ )٥٢٬٦٧٤٬٢٨٦( )٤٥٬٣٨٥٬٢٧٨(   ٧٬٦٤٣٬٨٣٧ ٣٦٬٧٥٥٬٠١٠ )٢٩٬١١١٬١٧٣(  األنشطة االستثمارية  الناتج (المستخدم في)صافي النقد 



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٨٤ - 

 
  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٧
  

  (تتمة)  ديسمبر  ٣١ة في  هيقائمة التدفقات النقدية للسنة المنت 
  

 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  

            : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 - - -    )٧٠٠٬٧٥٠( - )٧٠٠٬٧٥٠(  العناصر الرئيسية لمدفوعات االيجار

 - - -   ١٤٬٧٦٢٬١٤٦ - ١٤٬٧٦٢٬١٤٦  صافي بال -  عالقة اتذ من طرف المستحق 
  -  )٤٬٢١٣٬٧٢١( ٤٬٢١٣٬٧٢١   - ١٬٩٠٣٬٠٨٨  )١٬٩٠٣٬٠٨٨(  المستحق من / إلى عمليات المساهمين

 - )٤٬٢١٣٬٧٢١( ٤٬٢١٣٬٧٢١   ١٤٬٠٦١٬٣٩٦ ١٬٩٠٣٬٠٨٨ ١٢٬١٥٨٬٣٠٨  صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية 
 )٩٦٬١٧٩٬٥٩٤( )٥٩٬٥٧٠٬٤٨٠( )٣٦٬٦٠٩٬١١٤(   ٤٤٬٧٣٧٬٨٠١ ٩٤٤٬٢٢٥ ٤٣٬٧٩٣٬٥٧٦  في حكمه ا  صافي التغير في النقد وم

 ١١٨٬٣٠٤٬٥٤٦ ٦١٬٠٩٤٬٦٣٠ ٥٧٬٢٠٩٬٩١٦   ٢٢٬١٢٤٬٩٥٢ ١٬٥٢٤٬١٥٠ ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢  نقد وما في حكمه كما في بداية السنة 
 ٢٢٬١٢٤٬٩٥٢ ١٬٥٢٤٬١٥٠ ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢    ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨  نقد وما في حكمه كما في نهاية السنة 

            األنشطة اإلستثمارية غير النقدية 

 )٢٬٣٦١٬٦٦١( )٣٣٦٬٣٧٧( )٢٬٠٢٥٬٢٨٤(    ٨٬٢٧٠٬٨٠٩  ٤٬٣٠٩٬٢١٧  ٣٬٩٦١٬٥٩٢  اإلستثمارات المتاحة للبيع الحتياطيالتغيرات في القيمة العادلة صافي 
  )١٬٣٧٤٬١٥٦(  -  )١٬٣٧٤٬١٥٦(    )٢٬٠٧٢٬٩٢٣(  -  )٢٬٠٧٢٬٩٢٣(  إعادة قياس (خسارة) إلتزامات منافع الموظفين  

          
  ) ١٥و  ٣٫٣٫٢موجودات حق االستخدام (انظر ايضاح 

  



  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) ة ليالما القوائمإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

- ٨٥ - 

 
 مستحقات و مطلوبات أخرى - ٢٨

  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٩٬٤٧٢٬٥٨٦    ١٢٬٨٤٠٬١٥٤  مصاريف مستحقة الدفع 
  ١٬٤٨١٬٧٠٦    ٤٬٠٨٦٬٦٨٩  ضرائب مقتطعة دائنة
  ١٬٢٢٠٬٧٩٨    ٢٬٠٩١٬٦٣٥  أتعاب اشراف مستحقة 
  ٢٤٠٬٣٧٢    ٣١٧٬١٧٣  منافع موظفين مستحقة 

  ١٢٬٤١٥٬٤٦٢    ١٩٬٣٣٥٬٦٥١  
  

  الوديعة النظامية - ٢٩
  

التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي,  يجب  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات  ٥٨وفقا" لمتطلبات المادة 
س المال المدفوع. تم ايداع هذه الوديعة النظامية لدى أحد البنوك في المملكة و يمكن سحبه  رأ من  ٪١٠أن تكون نسبة الوديعة النظامية 

  فقط بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 
  

, قامت الشركة باالفصاح عن العمولة  ٢٠١٦مارس  ١العربي السعودي بموجب التعميم الصادر بتاريخ وفقا" لتعليمات مؤسسة النقد 
  في جانب الموجودات و المطلوبات في القوائم المالية.  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الوديعة النظامية كما في ن المتوجبة م

  
  التعهدات و االلتزامات المحتملة - ٣٠
  
 : ال يوجد) ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   كما المال  راس  على التزامات  اية  الشركة  على ليس  -أ

 
د النتائج أو تحدي  التنبؤيادية. و حيث أنه ال يمكن سياق األعمال االعت ي اوى قضائية فتعمل الشركة في قطاع التأمين و تتعرض لدع  -ب 

دارة ال تعتقد أن مثل هذه الدعاوي (بما في  القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل عملي. ان اال  النهائية لجميع الدعاوي 
 كزها المالي. مرالقضائية) سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة أو  ذلك الدعاوي 

  
  أرقام المقارنة - ٣١
  

سابقا" وفقًا للمعايير الدولية للتقارير الماليةالمعدلة من قبل مؤسسة النقد  , هذه القوائم المالية تم عرضها ١-٢كما تم المناقشة في ايضاح 
  ). ٣-٣العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (أنظر أيضا" ايضاح 

  
  األحداث الالحقة - ٣٢
  

تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد و قد انتشر في جميع أنحاء الصين و خارجها ، مما تسبب في اضطرابات في    ٢٠٢٠في أوائل عام  
األنشطة التجارية  والنشاط االقتصادي و تسبب في زيادة مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي بالتأمين الصحي في تلك البلدان. تعتبر 

الحدث غير قابل للتعديل في البيانات المالية. نظًرا ألن الوضع متغير وسريع التطور ، فإننا ال نعتبر أنه من الممكن عمليا"   ذاالشركة أن ه
للمطالبات    ن االعتبار تأثير هذا الحدث على تقدير االلتزاماتعي تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا الحدث على الشركة. سيتم األخذ في  

 .  ٢٠٢٠وغير مبلغ عنها في تقدير الشركة للتكلفة النهائية لكل المطالبات المتكبدة في العام ة المتكبد
 

  الموافقة على القوائم المالية  - ٣٣
 

 م.٢٠٢٠مارس   ١٨هـ الموافق ١٤٤١رجب   ٢٣تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 
 
 
 
 




