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  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  قائمة المركز المالي 
  ر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذك

- ١٠  - 
 

    
  إيضاح

 ديسمبر ٣١  
٢٠٢٠  

 مبرديس ٣١  
 ٢٠١٩  

           الموجودات

 ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣    ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩  ٨ يماثلهنقد وما 

 ٩٠٬٣٢٢٬٢٨٠   ١٢٦٬٥٧٠٬٧٤١   ١٣  ودائع قصيرة األجل

 ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣    ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩   ٩  بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٩٬٨١٧٬٣٤٥   ٨٬٣١١٬٢٧٧  ٢٠،١٠  بالصافي –أطراف ذات عالقة -أقساط تأمين مدينة 
 ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨   ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  ١١  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ٢٦٬٧٢٣٬١٢١   ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  ١١  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

 ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢   ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  ١١  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 

  ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥   ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩   ١١  ين مؤجلةثائق تأماقتناء وتكاليف 

  ١٦٦٬٠٩٥٬٤٢٥   ٢٥٧٬٠٥٩٬٢١٤   ١٢  استثمارات 

 ١٨٬٦٣٠٬١٨١   ٣٠٬٨٢١٬٣٦٥   ١٤  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤   -  ١٣  ودائع طويلة األجل 

 ٦٬٢١٣٬١٩٨   ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣   ١٥  ممتلكات ومعدات 
 ٧٬٢٣١٬٠٦٣   ٩٬٢٧٨٬٧٧٣   ١٧  م موجودات حق االستخدا
 ٣٬٠٩١٬٨٥٤   ١٢٬١٠٦٬٧٤٥  ١٦  موجودات غير ملموسة

 -   ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠   ٥،٤  شهرة 
 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠   ٥٢٬٨٧١٬١٩٦  ٣١  وديعة نظامية

 ٣٬٦٦٥٬٩٣٤   ٧٬٥٦٢٬٩٥٦  ٣١  وديعة نظامية على إيراد مستحق

 ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦   ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣    مجموع الموجودات 

           المطلوبات 
 ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩   ٧٢٬١٠٨٬٢١٦    ذمم دائنة

 ١٩٬٣٣٥٬٦٥١   ٢٧٬٩٠٥٬٤٣٠  ٣٠ مستحقات ومطلوبات أخرى 

 ٣٬٩٣٩٬٢٩٣   ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢    ارصدة معيدي تأمين دائنة

  أقساط تأمين غير مكتسبة
١١  

 
٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  

  ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠ 

 ٩٬٦٨٠٬٣٧٩   ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  ١١  معيدي تأمين غير مكتسبةعمولة 
 ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨   ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  ١١ مطالبات قائمة 

 ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥   ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  ١١  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ٥٬٤٩٣٬٣١٢   ١١٬٢٩٥٬٣٩١  ١١  احتياطات أقساط تأمين اضافية

 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨   ١١٬٢١١٬٥٩٣  ١١ احتياطات فنية أخرى 

 ٧٬٨٥٢٬٣٣٦   ٧٬٥٠٠٬٧٧٢  ١٧  مطلوبات عقود اإليجار 
 ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠    ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣   ٢٢  تزامات منافع الموظفينلا

 ٢٬٧٦٩٬٧٦٩   ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨   ٢١  الزكاة وضريبة الدخل
 ١١٬٣٤٣٬٤٦٩   ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢  ٢٤  فائض توزيع دائن

 ٣٬٦٦٥٬٩٣٤    ٧٬٥٦٢٬٩٥٦   ٣١  البنك المركزي السعودي إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى  

 ٥٦١٬٦١٩٬٢٣٣   ٨٦٧٬٣٨٦٬١٥٣     مجموع المطلوبات 

            الملكيةحقوق 

 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٢٣  رأس المال 

  -    ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥   ٤  إصدارعالوة 
 ٤٬٨٨٥٬٦٩١   ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ١٨  احتياطي نظامي

 (١٣٬٩٦٤٬٩٠٢)   (٥٩٬٥٤١٬٩٩٥)     خسائر متراكمة 

 (٣٬١٠٥٬٤٦٠)   (٢٬٢٠٣٬٠٦١)   ٢٢  قياس التزامات منافع الموظفيندة إعااحتياطي 
 ٦٬٦٨٧٬٣٦٤   ١٠٬٢٢٧٬٧٩٠  ١٢  ستثمارات القيمة العادلة لالاحتياطي 

 ١٤٤٬٥٠٢٬٦٩٣  ٢٧٢٬٣٣١٬٥١٠     حقوق المساهمينمجموع 

 ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦  ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣     لكيةالم مجموع المطلوبات وحقوق 

  
  الرئيس    المدير التنفيذي    رئيس الحسابات

          
تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٣٤إلى رقم   ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم  



  
  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سعودية ) 
    

  قائمة الدخل 
 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

- ١١  - 

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في       
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    إيضاح  

           اإليرادات 
 ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١   ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨    ٧  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

         أمين مسندة:أقساط إعادة ت 
 (١١٠٬٣٣٠٬٠١٧)   (٧٤٬٠٢٢٬٣١٤)    ٧  أجنبي - 
 (١٠٬٧٦٩٬٦٥٧)   (١١٬٧٦٨٬٩٦٧)    ٧  محلي - 

        الفائض من خسائر أقساط التأمين:
 (١٣٬٥١٣٬٧٩٤)   ) ١٨٬٣٢٤٬١٣٠(    ٧  أجنبي - 
 (٣١٩٬٩٠٩)   ) ٥٤١٬١٥٩(    ٧  محلي - 

 ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤   ٤٥٢٬٤٦٦٬٨٧٨    صافي أقساط التأمين المكتتبة 
         

 (٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦)   (١٠٬١٠٠٬٤٥٠)   ١١،٧ التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين  

  غير المكتسبة
   

(٢٢٬٩١٩٬٥٩١)   (٧٬٤٨٢٬٢٩١)   ١١،٧ 
 ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧   ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧     صافي أقساط التأمين المكتسبة 

         
 ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢   ٢٤٬٣٢١٬٧٩٦   ١١ عموالت اعادة تأمين
 ٢٠٠٬٨١١   ٢٢٣٬٢٩٢      التأمينإيرادات رسوم من 
 ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠   ٤٥٩٬٤٢٩٬٢٢٥     مجموع اإليرادات 

          
            تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩)   (٤٠٠٬٥٦٢٬٠٨٩)     إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣   ٦٠٬٩٨٨٬٠٥٨   ٧  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات  المدفوعة 
 (٣٬٦٥٩٬٢٧٦)   (٥٬٨٩٤٬٢٥٢)   ٧ المصاريف المتكبدة المتعلقه بالمطالبات

 (٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢)   (٣٤٥٬٤٦٨٬٢٨٣)      صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
          

 ١٦٬٢٦٩٬٧٥١   ٧٬١٣٥٬٠٩٤   ١١،٤ القائمة   التغيرات في المطالبات 
 (٣٧٬٩٧١٬٢٨٥)   ٥٬٧٨٥٬٤٥٩   ١١،٤  لمطالبات القائمة التأمين من ا   في حصة معيدي   التغيرات  

 (٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧)   (٣٢٬٨٤٥٬٢١٨)   ١١،٤  مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنهاالتغيرات في 
التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة 

 ١١،٤  لم يتم اإلبالغ عنها
  

(٤٬٧٥٤٬٣٢٤) 
  (٩٬٨٨١٬٥٥٩) 

 (٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢)   (٣٧٠٬١٤٧٬٢٧٢)     رى المتكبدة والمنافع األخ صافي المطالبات 
         

 (٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦)   (٤١٬٨٩٤٬٧٤٧)      تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 ٨٬١١١٬٠٣٢   ٨٬٤٤٥٬٥٧٩    ١١،٤ احتياطات أقساط تأمين اضافية التغيرات في 

 (٧١٩٬٣٨٨)   (٤٬٠١٤٬٩٢٧)   ١١،٤  التغيرات في احتياطات فنية اخرى 
 (١٬٧٣١٬٢٣٢)   (٢٬٧٩٥٬٩٢٦)    ١١،٤  كتتاب اخرى يف امصار

 (٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦)   (٤١٠٬٤٠٧٬٢٩٣)     مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي 
 ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤   ٤٩٬٠٢١٬٩٣٢      صافي دخل اإلكتتاب 

  (تتمة)  
  
  

  الرئيس    المدير التنفيذي    رئيس الحسابات
          

  
  
  
  
  
  
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٣٤لى رقم  إ ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم  
  



  
  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سعودية ) 
    

  قائمة الدخل 
 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

- ١٢  - 

 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في       
       ٢٠١٩    ٢٠٢٠    إيضاح  

        (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى 
 (٤٬٣٨٨٬٤٥٩)   (٨٬٩٥٢٬٢١٥)    ١٠،٩  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (٨٣٬٣٦٤٬١١٥)   (١٠٢٬٠٧٣٬٨٧٧)   ٢٥  مصاريف ادارية وعمومية 
 ١٣٬٨٧٧٬٦٢٠   ١٢٬٢٧٣٬٠٢٩   ٢٦  إيرادات االستثمار والعموالت 

 (٢١٦٬٤٠٣)   (٢٥٤٬٦٠٠)   ١٧  اإليجار مطلوبات عقود  – تكاليف التمويل 
 ٦٬٣٥٦٬١٢٢   ١٠٬٦٢١٬٦١٠     ايرادات اخرى 

 (٦٧٬٧٣٥٬٢٣٥)   (٨٨٬٣٨٦٬٠٥٣)     بالصافي  -مجموع مصاريف التشغيل االخرى
         

 نسبة الفائض، الزكاة    للسنة ما قبل   مجموع الخسارة
  (٣٠٬٧٣٨٬٥٨١)   (٣٩٬٣٦٤٬١٢١)    وضربية الدخل  

 -  -     الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين 
  )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١(   (٣٩٬٣٦٤٬١٢١)    لسنة ماقبل الزكاة وضريبة الدخل  لمجموع الخسارة  

         
  ١٬٦٤٩٬٥٩٠   (٦٬٢١٢٬٩٧٢)     الزكاة مصروف 

  (٥٤٬١٦٧)   -   ٢١  الدخل  مصروف ضريبة
  (٢٩٬١٤٣٬١٥٨)   (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)   ٢١  الخسارة للسنة المنسوب للمساهمين   مجموع

        
 ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٬٥٦٦٬١٢١     المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

          الواحد) سارة السهم (معبر عنها باللایر السعودي للسهم خ
  (١٬٩٤)   (٢٫٩٣)   ١٩  الخسارة األساسية للسهم الواحد 
  (١٬٩٤)   (٢٫٩٣)   ١٩  الخسارة المخفضة للسهم الواحد 

        

        

        

        

        

         

         
        

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئيس    المدير التنفيذي    رئيس الحسابات
          

  
  
  

  
  الية تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الم ٣٤إلى رقم   ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم  



  
  عاوني شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين الت

   (شركة مساهمة سعودية ) 
  

  قائمة الدخل الشامل 
 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

- ١٣  - 

 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في     

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ايضاح 

 (٢٩٬١٤٣٬١٥٨)   (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)    الدخل للسنة المنسوبة إلى المساهمين الخسارة مجموع

        :(الخسارة) الشامل اآلخر /الدخل 
قائمة الدخل في السنوات البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى 

 الالحقة
       

 (٢٬٠٧٢٬٩٢٣)   ٩٠٢٬٣٩٩   ٢٢ لتزامات منافع الموظفين المحددةا  إعادة قياسربح (خسارة) من 

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات 
 الالحقة

       

 -   (١٬٣٠٤٬٣٤٥)   ١٢  مكاسب محققة معاد تصنيفها إلى قائمة الدخل  

 ٨٬٢٧٠٬٨٠٩    ٤٬٨٤٤٬٧٧١   ١٢ المتاحة للبيع ستثماراتلالالعادلة القيمة  صافي التغير في

 ٦٬١٩٧٬٨٨٦   ٤٬٤٤٢٬٨٢٥     الشامل اآلخر الدخلمجموع 
 (٢٢٬٩٤٥٬٢٧٢)   (٤١٬١٣٤٬٢٦٨)    مجموع الخسارة الشاملة للسنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئيس    المدير التنفيذي    رئيس الحسابات
          

  
  
  
  
  
  

تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٣٤إلى رقم   ١إليضاحات المرفقة من رقم  ا إن



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني 
   (شركة مساهمة سعودية ) 
  الملكية قائمة التغيرات في حقوق 

ك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذل  

- ١٤  - 

  
  

  رئيس الحسابات

 
 
  الرئيس    المدير التنفيذي  

          
  
 
 
 
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٣٤إلى رقم   ١من رقم   ات المرفقةإن اإليضاح

    

  

  
  

  عالوة إصدار  رأس المال

  
  
  
  نظامياحتياطي 

  
  
  

  (خسائر متراكمة)
  أرباح مبقاة

  
إعادة قياس احتياطي 

  مكآفات نهاية الخدمة 

  
  

  احتياطي
العادلة  القيمة 

  ستثماراتلال

  
  
  
  

  المجــموع
  ١٤٤٬٥٠٢٬٦٩٣  ٦٬٦٨٧٬٣٦٤  (٣٬١٠٥٬٤٦٠)  (١٣٬٩٦٤٬٩٠٢)  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  -  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ايضاح    

                 ٢٠٢٠يناير  ١في 
            

                  الشامل للسنة ) / الدخلالخسارة( مجموع
 (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)  -   -   (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)  -  -  -    للمساهمين  المنسوب للسنة الخسارة إجمالي

 )١٬٣٠٤٬٣٤٥(  (١٬٣٠٤٬٣٤٥)  - -  -  -  -      خل نيفها إلى قائمة الدمكاسب محققة معاد تص 
 ٩٠٢٬٣٩٩  -  ٩٠٢٬٣٩٩ -  -  -  -  ٢٢    منافع الموظفين  التزامات مكاسباعادة قياس 

 ٤٬٨٤٤٬٧٧١  ٤٬٨٤٤٬٧٧١  - -  -  -  -  ١٢    صافي التغير في القيمة العادلة  لالستثمارات المتاحة للبيع

    لسنةالشامل ل   ) / الدخلالخسارة(  مجموع
  

-  -  -  (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)  ٤١٬١٣٤٬٢٦٨( ٣٬٥٤٠٬٤٢٦  ٩٠٢٬٣٩٩( 

 ٧٩٬٤٧٤٬٦٤٠ - - - - - ٧٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٤    األعمال دمجلشراء ال مقابل عوضإصدار أسهم عادية 

 ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥ - -   - - ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥ - ٤    عالوة إصدار
 ٢٧٢٬٣٣١٬٥١٠ ١٠٬٢٢٧٬٧٩٠  (٢٬٢٠٣٬٠٦١) (٥٩٬٥٤١٬٩٩٥) ٤٬٨٨٥٬٦٩١ ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                    
  ١٦٧٬٤٤٧٬٩٦٥  (١٬٥٨٣٬٤٤٥)  (١٬٠٣٢٬٥٣٧)  ١٥٬١٧٨٬٢٥٦  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠     ٢٠١٩يناير  ١في 

                  (الخسارة) الدخل الشاملة للسنةإجمالي 
 )٢٩٬١٤٣٬١٥٨(  -  -  )٢٩٬١٤٣٬١٥٨(  -  -  -    للمساهمين  المنسوب للسنة الخسارة إجمالي

 )٢٬٠٧٢٬٩٢٣(  -  )٢٬٠٧٢٬٩٢٣( -  -  -  - ٢٠    اعادة قياس خسارة مخصص منافع الموظفين
 ٨٬٢٧٠٬٨٠٩  ٨٬٢٧٠٬٨٠٩  - -  -  -  -      صافي التغير في القيمة العادلة  لالستثمارات المتاحة للبيع

    إجمالي(الخسارة) الدخل الشامل للسنة
  

-  -  -  )(٢٢٬٩٤٥٬٢٧٢) ٨٬٢٧٠٬٨٠٩  (٢٬٠٧٢٬٩٢٣)  )٢٩٬١٤٣٬١٥٨ 
 ١٤٤٬٥٠٢٬٦٩٣ ٦٬٦٨٧٬٣٦٤  )٣٬١٠٥٬٤٦٠( )١٣٬٩٦٤٬٩٠٢( ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  

  قائمة التدفقات النقدية 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

 

- ١٥  - 

  
  

  إيضاح
 

  ر ب ديسم ٣١المنتهية في  للسنة
     ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

           : التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
   مجموع الخسارة للسنة ما قبل نسبة الفائض، الزكاة

  وضربية الدخل
  

  (٣٩٬٣٦٤٬١٢١)  )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( 
           تعديالت على البنود غير النقدية:

  ١٬٣٥١٬١٥١    ١٬٣٩٢٬٩٩١    ١٥  استهالك الممتلكات والمعدات
 ٢٬١٥٥٬٣٨٠    ١٬٩٠٨٬٠١٢    ١٦  اطفاء الموجودات غير الملموسة

 ١٬٣٢٥٬٣٧١   ١٬١١٦٬٢١٤    ١٧  استهالك موجودات حق االستخدام
  ٢١٦٬٤٠٣    ٢٥٤٬٦٠٠    ١٧  مطلوبات عقود اإليجار تمويل علىتكاليف ال

 (١٣٬٨٧٧٬٦٢٠)   (١١٬٠٦١٬٥٢٢)   ٢٦  إيرادات االستثمار والعموالت
 ٤٬٣٨٨٬٤٥٩    ٨٬٩٥٢٬٢١٥    ١٠،٩  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 ٢٬٥٨٧٬٥٧٢    ٢٬٤٣٣٬٣٥١    ٢٢  التزامات منافع الموظفينمخصص 
  )٣٥٬٣٧٧(    ٧٧٢    ١٧  مطلوبات عقود اإليجار  إنهاءمن  )ربح( رةخسا

 ٢٢٬٩١١    -    ١٥  الخسارة من بيع الممتلكات و المعدات، بالصافي
 -    (١٬٢١١٬٥٠٧)    ١٢  ستثمارات متاحة للبيعااستبعاد مكاسب غير محققة من 

  

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  

  
  

  
 

 (٧٤٬١٥٢٬٨٩٣)   ١٢٬٧٤١٬٣١٣    ٩  مدينة تأمين وأرصدة إعادة أقساط 
 (٧٬٠٩٤٬٥٣٥)   ١٬٥٠٦٬٠٦٨    ١٠  أطراف ذات عالقة  –أقساط تأمين مدينة 

 ٢٢٬٩١٩٬٥٩١  ٧٬٤٨٢٬٢٩١    ١١  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥   (٥٬٧٨٥٬٤٥٩)    ١١  معيدي التأمين من المطالبات القائمةحصة 

  ٩٬٨٨١٬٥٥٩   ٤٬٧٥٤٬٣٢٤    ١١  تكبدة الم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات م 
 (٨٬٨٢٩٬٠٢٢)   (٢٬٣٨٨٬٨٨٣)    ١١  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 (٣٬٥٦٠٬٤١١)   ٤٬٥٠٧٬٤١٦    ١٤  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
 ١٢٬٦٦٥٬٧٥٢   ٦٬٣٤١٬٨٤٧      ذمم دائنة

 ٦٬٩٢٠٬١٨٩   (٥٬٣٤٧٬٠٦٥)    ٣٠  مستحقات ومطلوبات اخرى 
 (١٤٬٥٧٧٬٩٣٦)   ٧٬٥٢١٬١١٤      أرصدة معيدي تأمين دائنة
  ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦   ١٠٬١٠٠٬٤٥٠    ١١  أقساط تأمين غير مكتسبة
  (١٬٣٣٨٬٤٣٢)   (١٬٩٣٨٬٢٥٨)    ١١  مكتسبةعمولة معيدي تأمين غير 

 (١٦٬٢٦٩٬٧٥١)   (٧٬١٣٥٬٠٩٤)    ١١  مطالبات قائمة 
 ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧   ٣٢٬٨٤٥٬٢١٨    ١١  بالغ عنهامطالبات متكبدة لم يتم اإل

  (٨٬١١١٬٠٣٢)  (٨٬٤٤٥٬٥٧٩)    ١١  احتياطات أقساط تأمين اضافية 
 ٧١٩٬٣٨٨  ٤٬٠١٤٬٩٢٧    ١١  احتياطات فنية اخرى 

 (٣٬٢٢٨٬٤٥٠)   (٣٬٠٥٣٬١٠٩)    ٢٢  التزامات منافع الموظفين
  (١٬٦٨٦٬٠٥١)   (٤٬٦٤٥٬٠٠٢)    ٢١  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة  

  (٧٬٩٣٥)    -    ٢٤  توزيع مدفوعض فائ 
 ٢٣٬٠٣٢٬٥٦٨  ١٧٬٤٩٧٬٥٢٤       األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

          تثمارية:سالنقدية من األنشطة االالتدفقات 
  (٤٢٢٬٣٤٢٬٢٣٠)   (٢١٧٬٤٨٩٬٧٠٩)      إيداعات في ودائع قصيرة األجل 

 ٤٩٩٬٧٢٩٬٣٤٩  ٢٤٥٬٤٦٨٬٩٤٨      ودائع قصيرة األجل من متحصالت
 ١٥٬٣٥٢٬٠٢١  -      ودائع طويلة األجل منمتحصالت 

  -   ١٤٧٬٣٥٩٬١٨٩      األعمال دمجالمقتنى من خالل  يماثلهنقد وما 
  (١٠٨٬٥٩٩٬٨٩٨)   (٩٠٬٧٢٨٬١٣١)    ١٢  متاحة للبيع ستثماراتا شراء

  (٥٬٠٠٠٬٠٠٠)   (٥٬٠٠٠٬٠٠٠)    ١٢  محتفظ بها حتى االستحقاق ستثماراتاشراء 
  -   ١٢٬٦٣٨٬٤٨٣    ١٢  متاحة للبيع استثماراتمتحصالت من بيع 
  ٢٠٬٦٠٥٬٠٩٢   ١١٬٢٩١٬٦٦٥    ١٢  محتفط بها حتى االستحقاق استثماراتمتحصالت من بيع 

 ١٢٬٠٢٩٬٠٥٥  ٦٬٤٢٦٬٨٢٥      مستلمة عموالت و استثمار إيرادات
 (١٬٧٤٣٬٦٩٣)  (٢٬٢٧٦٬٩٩٥)    ١٥ شراء ممتلكات ومعدات

  ٥٬٠٠٢   -    ١٥  ممتلكات ومعداتاستبعاد متحصالت من 
  (٢٬٣٩٠٬٨٦١)   (٣٬٨٧٠٬٣٢٧)   ١٦  إضافة الى الموجودات غير الملموسة 

  -   (٦٬٣٧١٬١٩٦)    ٣١   بالصافي  -الوديعة النظاميةإلى إضافة 
  ٧٬٦٤٣٬٨٣٧  ٩٧٬٤٤٨٬٧٥٢      ستثماريةصافي النقد الناتج من األنشطة اال
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  الرئيس    المدير التنفيذي    رئيس الحسابات
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٣٤إلى رقم   ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم  

  
  

  إيضاح
 

  ر ب مسي د ٣١ للسنة المنتهية في 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

  (٦٩٥٬٨٥٤)    (٢٬٢٤٤٬٦١٤)    ١٧  اإليجار عقود  العناصر الرئيسية لمدفوعات 
 (٤٬٨٩٦)   (٥٦٬٣٨٦)    تكاليف التمويل مدفوعة 

 ١٤٬٧٦٢٬١٤٦   -   ٢٠  ذات عالقة، بالصافي  أطراف مستحق من 
 ١٤٬٠٦١٬٣٩٦   (٢٬٣٠١٬٠٠٠)     األنشطة التمويلية الناتج من  (المستخدم في) صافي النقد 

  ٤٤٬٧٣٧٬٨٠١    ١١٢٬٦٤٥٬٢٧٦       يماثلهنقد وما الصافي التغير في 
  ٢٢٬١٢٤٬٩٥٢    ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣     كما في بداية السنة  يماثلهنقد وما 
  ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣    ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩   ٨  كما في نهاية السنة يماثله نقد وما 

           المعلومات غير النقدية اإلضافية: 
المتاحة   ســتثماراتاالحتياطي  صــافي التغير في القيمة العادلة ال

  للبيع
١٢  

  ٨٬٢٧٠٬٨٠٩  ٣٬٥٧٩٬٨٨٣ 
  ٢٬٠٧٢٬٩٢٣  (٩٠٢٬٣٩٩)    ٢٢  خسارة التزامات منافع الموظفين / )ريح( اعادة قياس

          )٤األعمال (انظر إيضاح  دمج
          )١٧موجودات حق االستخدام (انظر ايضاح 

          
          



  
      شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني 

  ) سعودية (شركة مساهمة 
  

  المالية  القوائمإيضاحات حول  
  م ٢٠٢٠ ديسمبر٣١ تهية في المنللسنة  
  المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) (جميع 

  

- ١٧ - 

 
 الحالة القانونية و األنشطة الرئيسية - عامة معلومات - ١

  
ـ سابقاً  (يشار إليها اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاونيشركة   ("الشركة") هي شـــركة  )للتأمين التعاوني شركة اتحاد الخليج  بــ

السجل   بموجب )م٢٠٠٧طس  أغس ٢٦الموافق  (هــ ١٤٢٨شعبان   ١٣خ ــــ اري بتاري ــــ ل التجــــ مساهمة سعودية، سجلت في السج
  .المركز الرئيسي للشركة في الدمام بالمملكة العربية السعوديةع يق ،٢٠٥٠٠٥٦٢٢٨التجاري رقم 

  
 وتشــمل األنشــطة الرئيســية   ,إن الهدف من تأســيس الشــركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشــطة ذات الصــلة

  .يالهندسالتأمين الحريق، وتامين  البحري، والتأمين  و، تأمين المركبات التأمين الطبي، ومجال 
  

 نظامالرقابة على ـشركات التأمين التعاوني ( نظامم) ، ـصدر  ٢٠٠٣يوليو   ٣١هــــــ ، الموافق ( ١٤٢٤ الثانيجمادي   ٢بتاريخ   
البنك  ، منح )م٢٠٠٧سبتمبر  ١١الموافق  (هـــــ ، ١٤٢٨شعبان    ٢٩بتاريخ   ,)٣٢التأمين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م /  

، باعتباره السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق (ساما)  )مؤسسة النقد العربي السعودي  بــــ  سابقايشار إليه  (  المركزي السعودي
  .قيام بمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعوديةلللشركة رخصة لدى االتأمين وإدارته والئحته التنفيذية ،  نظام

  
على الطلب بتغيير  (ساما)  على الموافقة من حصلت الشركة  م)  ٢٠١٤إبريل   ٢٧هـ ( الموافق  ١٤٣٥ الثانيجمادي    ٢٧بتاريخ 

  .الترخيص بمزاولة التأمين وإعادة التأمين إلى عمليات التأمين
  

 دـخل(األهلـية).   ، وقـعت الشــــرـكة اتـفاقـية اـندـماج ملزـمة (االتـفاقـية) مع الشــــرـكة األهلـية للـتأمين التـعاوني م٢٠٢٠خالل ـعام 
إلى عند اســـتالم جميع الموافقات التنظيمية وموافقات المســـاهمين المطلوبة. انظر   م٢٠٢٠ديســـمبر   ٦في   التنفيذ حيزاالندماج  

  .٤ إيضاح رقم
  

 لستةي  فيما يلي أرقام السجل التجار  ,فروع رئيسية و نقاط بيع متعددة في المملكة العربية السعودية  ستةتعمل الشركة من خالل  
  فروع رئيسية:

  
  رقم السجل التجاري  الموقع   نوع الفرع  
  ٢٠٥٠١١٨٩٤٤  الدمام  فرع إقليمي
  ١٠١٠٢٤٧٥١٨  الرياض  فرع إقليمي
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  المساهمين نسبة
  كانت على النحو التالي: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي الشركة في ساهمين فنسبة الم
  

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١    
  ٪٩٦    ٪٩٥    نسبة المساهمين التي تخضع للزكاة 
  ٪٤    ٪٥    نسبة المساهمين التي تخضع لضريبة الدخل 
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  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ١٨ - 

 
 أسس اإلعداد - ٢

  
 بيان اإللتزامأ) 

 
اإلصدارات المعايير ووفي المملكة العربية السعودية   ةمعتمدال  لمعايير الدولية للتقرير الماليلللشركة وفقاً    القوائم المالية إعداد  مت 

  ,لهيئة)ا( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن الصادرةاألخرى 
 

 ويتم عرضنفـصلة لعمليات التأمين وعمليات المـساهمين التأمين الـسعودية ، تحتفظ الـشركة بدفاتر حـسابات م  أنظمةكما تقتـضي  
القوائم المالية وفقاً لذلك. يتم تسـجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنسـوبة بوضـوح ألي نشـاط في الحسـابات 

  جلس اإلدارة.عمليات المشتركة والموافق عليها من قبل اإلدارة ومالمعنية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من ال
 
ــادرة عن و ــركات التأمين التعاوني ("اللوائح") الصــ ــعودي  فقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لشــ ووفقًا للنظام البنك المركزي الســ

نوي من عمليات ا٩٠الداخلي للـشركة ، يجب على مـساهمي الـشركة اـستالم  يحـصل حاملو الوثائق ٪ من الفائض الـس لتأمين و ـس
 عمليات المساهمين بالكامل.ية. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى ٪ المتبق١٠على نسبة 

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

ــاح رقم   ــح في إيضــ وجيهية مالية تكميلية إمتثاالً لمتطلبات المبادئ الت   حول القوائم المالية التي تم تقديمها كمعلومات ٢٩موضــ
الصـادرة عن (سـاما) , تتطلب اللوائح التنفيذية الصـادرة عن (سـاما)  الفصـل الواضـح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

ل ، وقائمة الدخل الشــامل , وبالتالي ، فإن قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخوالمصــاريف لعمليات التأمين وعمليات المســاهمين
دة ل ة المـع دـي ات النـق دفـق ا أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوـبات والـت ــار إليـه ــاهمين المشـــ ات المســـ أمين وعملـي عملـيات الـت

  واإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
  

لســــعودـية ، يتم دمج دولـية للتقرير الـمالي المعتـمدة في المملـكة العربـية اإـعداد ـهذه القوائم الـمالـية للشــــرـكة وفقـًا للمـعايير الـ عـند 
ــاهمين, يتم حذف األرصــدة والمعامالت المتداخلة واألرباح  أرصــدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصــة بعمليات المس

عتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ت ، بالكامل أثناء الدمج, إن السياسات المحاسبية الموالخسائر غير المحققة ، إن وجد
  سبة للمعامالت واألحداث المشابهة في الظروف المماثلة.موحدة بالن 

  
 ب) أسس القياس

 
  .٣باستثناء كما هو موضح في إيضاح رقم يتم إعداد القوائم المالية علی أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التکلفة التاريخية ، 

  
 العرض) أسس ج
  

لمركز المالي باـستخدام تصـنيف متداول / غير متداول. مع ذلك ، يتم تـصنيف األرصـدة التالية بصـفة عامة ض قائمة اال يتم عر
ــاط التأمين وإعادة التأمين المدينة   يماثلهكمتداولة: النقد وما  ــافي وأقســـاط تأمين مدينة ب   -والودائع قصـــيرة األجل وأقسـ  –الصـ
ومـصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اخرى، إيراد   بالـصافي  من أطراف ذات عالقة  تحقسـ مالـصافي وب   -أطراف ذات عالقة  

مســتحقات ومطلوبات أخرى، أرصــدة إعادة تأمين دائنة، الزكاة وضــريبة ،عموالت مســتحقة على الوديعة النظامية ، ذمم دائنة  
، المطالبات مين من المطالبات القائمةدي التأحصـة معي ،    )سـاما(إيرادات عمولة مسـتحقة الدفع إلى  ، فائض توزيع دائن  ،الدخل

حـصة معيدي التأمين من و  احتياطات فنية أخرى  ،احتياطات أقـساط تأمين اـضافية مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، القائمة،
 ،اســـتثمارات  داولة:تصـــنيف األرصـــدة التالية بصـــفة عامة على أنها غير مت يتم . المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها

ــتخدام  ،ممتلكات ومعدات،  ودائع طويلة األجل ــة  ،موجودات حق االســ التزامات منافع وديعة نظامية و  ،موجودات غير ملموســ
حصـة معيدي التأمين من األقـساط   ير المتداولةغو  المتداولةاألرصـدة المختلطة بطبيعتها، أي تـشمل األجزاء   الموظفين. تتـضمن

ــبة ــبة، ناء وثائق التأمينف اقت تكالي ، غير المكتسـ ــاط تأمين غير مكتسـ ــبة، أقسـ ومطلوبات عقود  عمولة إعادة تأمين غير مكتسـ
   .اإليجار

  
 

 عملة العرضو الوظيفيةعملة الد) 
  

  للشركة. عملة العرضو الوظيفيةعملة الوهي  (الرياالت السعودية)، باللایر السعودي معبر عنها المالية القوائم إن
  
 ملياتموسمية الع) هـ
  

  ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
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  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ١٩ - 

 
 السياسات المحاسبية الهامة - ٣

  
جميع الـسنوات المعروـضة، مع تـسق  ت المالية   القوائمإن الـسياـسات المحاـسبية والتقديرات واالفتراـضات المـستخدمة في إعداد هذه  

تسـري على  فسـيرات والتعديالت على المعايير الحالية كما هو موضـح أدناه ، والتيباسـتثناء اعتماد بعض المعايير الجديدة والت 
  :٢٠٢٠يناير  ١بعد الفترة التي تبدأ في أو 

  
 التي اعتمدتها الشركة والمعدلةلجديدة المعايير الدولية ا ١-٣
  

 :٢٠٢٠اير ين  ١طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير التي بدأت في 
  

 ١٩ –يد فكوبـ المتعلقة تخفيضات اإليجار  –"عقود اإليجار"  ١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

.  ١٩  - نتيجة فيروس كورونا كوفيد    للمنشآت اإليجار التي تم منحها  عن تخفيضات  تم إصدار التعديل لتوضيح المعاملة المحاسبية  
متنوعة ، بما في ذلك تأجيل مدفوعات اإليجار. يوفر التعديل وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين   االً أشك الحوافز قد تتخذ هذه 

  تخفيضات   اب حسعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار  على  يعد تعديًال    ١٩  - كوفيد  اإليجار المتعلق بـ    تخفيض   نتقييم ما إذا كال
  تخفيضات اإليجار   احتساباإليجار. سينتج عن ذلك    على عقد  كن تعديالي لم    وا لفيم  كان سيحاسب بهااإليجار بنفس الطريقة التي  

  المخفض.  حدوث السداد مدفوعات إيجار متغيرة في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى ك

تعريف األهمية   ٨  عرض القوائم الـمالـية ومعـيار المـحاســــــبة الدولي رقم  ١رقم  معـيار المـحاســــــبة الدولي  تـعديالت على   •
  النسبية

 
ا لـحذف تـلك المعلوـمات أو واـلذي التـعدـيل إلى التعتيم على المعلوـمات  شــــيري  ا الـتأثير مشـــــابهـً تتـناول المواقف التي يكون فيـه

ــياق    تحريفها. ــبية في سـ ــأة تقوم بتقييم األهمية النسـ ا معنى   القوائمكما تنص على أن المنشـ ــً ــح التعديل أيضـ المالية ككل. يوضـ
، من خالل تعريفهم على أنهم   " لمالية إليهما  القوائمالعام '' الذين يتم توجيه هذه  للغرضالمسـتخدمين األسـاسـيين للقوائم المالية  

ــون   ــتثمرون وُمقرضـ لمالية لألغراض العامة لكثير من   لقوائماا على ودائنون آخرون حاليون ومحتملون '' يجب أن يعتمدومسـ
 .اوتجعل معايير التقرير المالية الدولية أكثر اتساقً  النسبية األهميةالمعلومات المالية التي يحتاجونها. توضح التعديالت تعريف 

  
  ة. ي تأثير مادي على البيانات المالية المرفق لم يكن لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله أ

  
  تعريف األعمال  – األعمال   دمج – ٣الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار  •

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

العوائد في شكل انخفاض التكاليف والفوائد االقتصادية األخرى. لم يعد من الضروري   واإليرادات األخرى ، كما أنه يستبعد
  المقتناة.  والموجوداتى استبدال العناصر المفقودة أو دمج األنشطة  ن في السوق قادرين علي أيًضا تقييم ما إذا كان المشارك

  
  من قبل الشركة  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها ٢-٣

  
ــد ــيرات والتعديالت الجديدة التالية على المعايير الحالية التي تم إصـ ــركة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسـ ارها اختارت الشـ

ةولكنـها غير  الي الـجدـيد مطبـق ة للتقريرالـم دولـي اييراـل ا يلي نـبذة عن المـع الي, فيـم ة، حتى اآلن وتقوم بتقييم ـتأثيرـها في الوـقت الـح
لسنوية التي تبدأ في أو بعد والتفسيرات والتعديالت على المعاييرالدولية للتقريرالمالي الحالية ، والتي تدخل حيز التنفيذ للفترات ا

  :٢٠٢٠يناير  ١
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  - ٣

  
  (تتمة)قبل الشركة المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من  ٢-٣

  
 (عقود التأمين) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 

  
  نظرة عامة 

وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياس عقود التأمين وعرضــها واإلفصــاح عنها ويحل محل  ,٢٠١٧تم نشــر هذا المعيار في مايو 
  .عقود التأمين - ٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  
ــتثمار ذات الميزات التقديرية لجديد على عقود  ينطبق المعيار ا ــادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االسـ التأمين الصـ

 يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: ,أن تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين المشاركة، بشرط
  

  المشتقات الضمنية ، إذا كانت تلبي معايير محددة معينة ؛ 
 مميزة وستثمارالعناصراال 
 .أي تعهد بنقل سلع محددة أو خدمات غير تأمينية 

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

 ).١٥الدولية للتقرير المالي رقم 
 

  القياس 
  

ــمح لشـــركا ٤لي للتقرير المالي رقم  على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدو ــتخدام ، والذي سـ ت التأمين بمواصـــلة اسـ
نماذج  ١٧، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ٢٠١٥ت موجودة قبل يناير السياسات المحاسبية ألغراض القياس التي كان 

  القياس المختلفة التالية:
  

 نموذج القياس العام    
 لى "لبنات البناء" التالية:يعتمد نموذج القياس العام ع  

  
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تشمل:أ)     

 دفقات النقدية المستقبلية ؛تقديرات مرجحة الحتماالت الت  -
 تعديل لتعكس القيمة الزمنية للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ؛ و -
  ر غير المالية.خاطر للمخاطتعديل الم -
 

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

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

 ا:القيمة الدفتري لمجموعة من عقود التأمين على أنهفي نهاية كل فترة تقرير الحقة ، يتم إعادة قياس 
 

إســــتيـفاءالـتدفـقات النـقدية المتعلـقة بالـخدمات المســــتقبلـية وهامش الـخدمة التـعاقدي اإللتزام عن التغطـية المتبقـية، والتي تضــــم    -
  لمجموعة عقود التأمين فيذلك التاريخ ؛ و

زيعـها على مجموـعة نـها ـتدفـقات نـقدـية محقـقة متعلـقة بـخدـمات ســـــابـقة تم تواإللتزام عن المـطالـبات المتكـبدة، والتي تـقاس على أ -
 .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

لتغيرات في الـتدفـقات النـقدـية المســــتقبلـية أكبر من المتبقـية في ـهامش الـخدـمة ـهامش الـخدـمة التـعاـقدـية ســــلبـية، يتم االعتراف ـبا
  الخسارة. التعاقدية في الربح أو

  
عن تأثير التغيرات في معدالت الخصـم إما في الربح أو الخسـارة أو الدخل الشـامل اآلخر ، والذي يتم تحديده من  التقريرسـيتم 

  خالل اختيار السياسة المحاسبية.
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٢١ - 

  
 لمحاسبية الهامة (تتمة)سات االسيا - 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  - 
  

ــعار مقيدة عند االعتراف المب  ا زيادة الفائدة على هامش الخدمة التعاقدي بأســ ــً ــبيل  يتم أيضــ المثال ، معدل دئي بالعقد (على ســ
ــافة ــيتم إضـ ــتخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة), عالوة على ذلك ، سـ ــم المسـ هامش الخدمة  الخصـ

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

  
 طريقة الرسوم المتغيرة

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

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

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

  
 توزيع األقساط المبسطةطريقة 

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

 ســـــنة  ـمدة بشـــــكل جوهري عن النموذج الـعام  لمجموـعة العقود أوأن فترة التغطـية لـكل عـقد في مجموـعة عقود الـتأمين  يختلف
منها   مخصـــوماالتغطية المتبقي مع األقســـاط المســـتلمة عند االعتراف األولي  وبهذه الطريقة ،يتم موائمة التزام ,أو أقل  ةواحد

 على يتوـجبومع ذـلك ، ال  ,المتكـبدة المـطالـباتللتطبيق لقـياس  ـقابال النموذج الـعام يـظل,الـتأمين المكتســـــبة منالـتدفـقات النـقدـية 
ــأة   ــتقبلية للقيم  التدفقات النقدية تعديلالمنشـ حال النقدية المتوقعة من المتوقع    في حالة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية  المسـ

 .سيتم دفعها/استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها
  

  السريانتاريخ 
 

 ٩لمعـيار الدولي للتقرير الـمالي رقم  ل  المؤقت  عـفاءاإلجـيل وتأ حيز التنفـيذ ١٧  رقم  المعـيار الدولي للتقرير الـمالي  دخولتاريخ إن 
 ,٢٠٢١يـناير  ١ة ـبالـتاريخ الســـــابق مـقارنـ ـتأجـيل الـهذا  إن ,٢٠٢٣يـناير  ١، ـحاليـًا هو  ٤في المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم 

التطبيق المبكر  الُيســــمح ـب دولي تط في ـح ار اـل الي رقم لبيق المعـي ر امن العقود مع العمالء والمعيـ اإليرادات  - ١٥لتقرير الـم
 .دخوله حيز التنفيذتعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ  ,األدوات المالية - ٩ رقم الدولي للتقرير المالية

  
  تحولال

يـجب على ،  مـجدالتطبيق ـبأثر رجعي لمجموـعة من عقود الـتأمين غير  في ـحال ـكان إال اـنه ,ـبأثر رجعي المعـيار تطبيق يـجب
 .القيمة العادلة طريقةأو بأثر رجعي  معدلةال التطبيقار إما طريقة ي خت عندئذ إ المنشأة

  
 واإلفصاح العرض

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

 .العرض واإلفصاحات
 

 
 
 

  
  

 
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٢٢ - 

  
 الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية  - ٣

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

  التأثير 
والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات   ١٧المالي رقم الشركة حالًيا في مرحلة تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

وتقييم مفصل لمتطلبات العمل.   ١٧ر للنظم مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم جديدة لألعمال بما في ذلك أي تطوي 
  ة حتى اآلن: يما يلي المجاالت الرئيسية قيد مرحلة التصميم وسير العمل الذي تم إحرازه من قبل الشرك ف
  
  

 ملخص التأثير  مجال التأثير
ولي للتقرير المالي  شامل لتطبيق المعيار الد  وضعت الشركة برنامج حوكمة   إطار الحوكمة والرقابة 

والذي يتضمن إنشاء لجنة إشرافية لمتابعة ورصد التقدم المحرز   ١٧رقم 
  المصلحة. في التنفيذ وتوزيع األدوار والمسؤوليات على مختلف أصحاب 

ً في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي   مجال العمليات  تحرز الشركة تقدما
ل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس للبيانات. كما تقوم الشركة بوضع  تشم

لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت   فنيةاألخيرة على التصاميم ال اللمسات 
الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات العمل وتعمل حاليًا على اختيار 

ال وتقييم الموارد  البائعين أثناء االنتهاء من العمليات المختلفة الالزمة لالنتق
  الجديدة المطلوبة. 

يد من المسائل الفنية والمالية  أكملت الشركة وضع سياسات مختلفة تشمل العد  المجال الفني والمالي 
بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير  

اوالت  . يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات بعد المد١٧المالي رقم 
الالزمة بين مختلف أصحاب العالقة. حالًيا، تمت الموافقة على غالبية 

جنة اإلشرافية لمشروع المعيار الدولي للتقرير مستندات السياسات من قبل الل 
  التابعة للشركة.  ١٧المالي رقم 

تعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على   خطة التأكيد
  يد للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ.خطة التأك

تخضع الشركة حالًيا لعملية تقييم التأثير التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي    تأثير العمليات
  ١٧.للتقريرالمالي رقم  

 
ً نًظرا ألن غالبية عقود الشركة سيتم قياسها وف   لطريقة توزيع األقساط قا

  . ملية متوسطالمتوقع أن يكون تأثير الع المبسطة ، فمن 
  
توزيع  اجتياز اختبار األهلية طريقة ي حالة فشل عدد قليل من العقود في ف 

  .، فمن المتوقع أن يكون تأثير العملية مرتفعًا المبسطة  األقساط
تخضع عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة للمراجعة ويتم تقييمها   لتأثير على ترتيبات إعادة التأمينا

ً ذج القياس المعمول به لتحديد نمو لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ل وفقا
.١٧  

ما خارًجيا لتعديل سياساتها وإطار الرقابة الحاليين ب  اً عينت الشركة مستشاًر  لتأثير على السياسات وإطار مفاهيم الرقابة ا
  . ١٧يتماشى مع متطلبات المعيارالدولي للتقرير المالي رقم 

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٢٣ - 

  
 ات المحاسبية الهامة (تتمة)ياسالس - ٣

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

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

 
يتـناول المعـيار الـجدـيد البنود الـتالـية   .٣٩اـلدولي  وايـحل ـبديال عن معـيار المـحاســـــبة   ٢٠١٤يوليو   ٢٤تم نشــــر ـهذا المعـيار في  
 المتعلقة باألدوات المالية:

  
 التصنيف والقياسأ) 

  
نموذجا واحًدا لتـحديد ما إذا كان يتم قـياس األصـــــل الـمالي بالتكلـفة المطـفأة أو القيـمة  ٩  المعـيار الدولي للتقرير الـمالييســــتـخدم 

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:   ,قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو ال
  

  ؛ و باألصول المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية األحتفاظأن يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو 
  األصلي  ت نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ صل المالي، في تواريخ محددة، تدفقااألالشروط التعاقدية هذه أن ينشأ عن

 . والفائدة على المبلغ األصلي القائم
 

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

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

  
ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك ، عـند   ,ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل الربح أو الخســـــارة يتم قـياس األصــــول التي ال تفي ـبأي من ـهذه الفـئات

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

  
ا إجراء خيار ال رجعة فيه    غير المحتفظ بها للمتاجرة ، بالنســــبة ألدوات حقوق الملكية ــً ــأة أيضــ  التغيرات   لعرضيمكن للمنشــ

توزيعات   إثباتالالحـقة في الدخل الشــــامل األخر في القيـمة الـعادلة لألدوات (بـما في ذلك األرباح والخســــائر المحقـقة) ، ويتم 
  .األرباح في الربح أو الخسارة

  
ــبة ــارة ، فإن مقدار التغير لاللتزامات المالية التي ت   باإلضــافة إلى ذلك ، بالنس م تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

الي اـلذي يعزى إلى  ة لاللتزام الـم في مـخاطر االئتـمان الـخاصـــــة ـبذـلك يتم االعتراف ـبه في اـلدـخل  التغيرات في القيـمة الـعادـل
من ـشأنه أن والذي  في مخاطر االئتمان لاللتزام في الدخل الـشامل اآلخر   رات  التغي يتم االعتراف من آثار   الـشامل اآلخر ، ما لم

  .يخلق أو يوسع عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخسارة
 
  

 نخفاض في القيمة  ) االب
  

ــتخ  ٩يعكس نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ــائراالئتمان المتوقعة ، كما لو تم اســ دامها وفقا خســ
، ليس من الضــــروري   ٩كخســــائر إئتمان متكبدة,وفقًا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ٣٩لمعيار المحاســــبة الدولي  

ف بخسـائر االئتمان, بدالً من ذلك ، تقوم المنشـأة دائًما باحتسـاب الخسـائر االئتمانية المتوقعة حصـول حدث ائتماني قبل االعترا
ك الخســـــائر االئتـمانـية المتوقـعة, يتم تـحدـيث مبلغ خســـــائر االئتـمان المتوقـعة في ـتاريخ ـكل فترة تقرير لتعكس والتغيرات في تلـ 

 األولي. األثباتات في مخاطر االئتمان منذ التغير
  
  
 
 
  
 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٢٤ - 

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

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

  
 ) محاسبة التحوط ج

  
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    سعرناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر  تحوط باستث ال 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 لكونمجلس معايير المحاسبة الدوليكبير  بشكلستثناء هذا اال استخدامتم 

  
  تاريخ السريان  

  
ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  ,٢٠١٨يناير   ١هو   ٩كان تاريخ ســـريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

عقود الـتأمين  - ٤مع المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم  ٩ـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم عقود الـتأمين: تطبيق المع - ٤الـمالي 
بتمبر  ١٢") ، التي صـدرت في  ٤تقرير المالي  "المعيار الدولي لل( مح للمنشـآت التي تصـدر عقود التأمين ضـمن  ٢٠١٦ـس ، تـس

الي  الي  للتخفيف من بعض آـثار تطبيق ٤نـطاق المعـيار اـلدولي للتقرير الـم المعـيار  قـبل أن ـيدـخل ٩المعـيار 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 
  

  اضافية متعلقة   فصاحات . ابعد هذا التاريخ ٢٠٢٣يناير  ١فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في أو بعد
بالتأمين   بشكل دائمالتي ترتبط أنشطتها    للمنشآت هذا الخيار متاح فقط    . بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التمديد

  سابقًا ؛ أو  ٩ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

عدم   بعض حاالتتأثيرات استبعاد يتم ،  محددةمالية   لنسبة لموجودات، ولكن با ٩ير المالي المعيار الدولي للتقر تطبيق . ب
توجد  ،  األوليةخالل الفترة  ,ة د التأمين الجديد من الربح أو الخسارومعيار عق تطبيققبل  ظهر التطابق المحاسبية التي ت 

 . فصاحات إضافيةإل  حاجة 
 

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

   بما في    ٤مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيارالدولي للتقرير المالي رقم)
الدفترية لجميع  بعقود التأمين) مع مجموع القيمة القيمة  ذلك عناصرالودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط

 مطلوباتها ؛ و 
  

   كما   طلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتهامجموع ممقارنة
وبالتالي، قررت    , استنادا الى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد انها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .  ٢٠١٦ابريل    ١في  

إن   ,حيز التنفيذ ١٧ قود التأمينحتى تاريخ دخول معيار ع ٩لي المعيار الدولي للتقرير الماالشركة تأجيل تطبيق 
 . اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة
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  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
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- ٢٥ - 

  
 المحاسبية الهامة (تتمة)السياسات  - ٣

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

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

 
  تقييم التأثير 
  

مليون لایر  ٩٧١٫٤ لغبمب ، لدى الشـركة إجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين  م٢٠٢٠ديسـمبر  ٣١كما في  
في الوقت الحالي ، تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة .  ي على التواليمليون لایر ســـعود ٣٣٤٫١  مبلغســـعودي و
أطراف ذات   -أقســـــاط ـتأمين ـمديـنة ،ـبالصـــــافي ، أقســـــاط وأرصـــــدة إـعادة ـتأمين ـمديـنة، ودائع ، يـماثـلهنـقد وـما المطـفأة من 

وبعض الذمم   حتى تاريخ اإلســـتحقاقمحتفظ بها ت  اســـتثمارا ،  حصـــة معيدي التأمين من المطالبات القائمة ،  بالصـــافي،عالقة
  .مليون لایر سعودي) ٤٨٠٫٢: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٦٤٤٫٢ينة األخرى التي تبلغ قيمتها المد

 
لایر  مليون ١٣٨٫٨: ٢٠١٩مليون لایر ســـعودي ( ٢٢٤ متاحة للبيع بقيمة  اســـتثماراتتتكون الموجودات المالية األخرى من 

نةالل  فية في القيمة العادلة خـسعودي) مع زيادة صـا عودي مليون ٣٫٥  الـس مليون لایر  ٨٫٣قدره   زيادة  : صـافي٢٠١٩(  لایر ـس
تخدام تصـنيف  ـسعودي).   امل اآلخرالقيمة العادلة من خالل  تتوقع الـشركة اـس لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذج الدخل الـش

ــركة   ــتراتيجية لالفيما يتعلق بأوراق الدين والطبي أعمال الش ــتثماراتعة االس ــهم  س ــركة لم تقم بعد   .في األس ومع ذلك ، فإن الش
لمعيار ل  وفقاكما هو مطلوب    األـصلي والفائدة دفعات المبلغبإجراء تقييم مفـصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تـستوفي اختبار 

 .٩الدولي للتقرير المالي 
 

بالقيمة العادلة   مدرجةكون ت المتاحة للبيع سـ   ـستثماراتة ـضمن االلـصناديق المـصنفاالـستثمار في اتـصنف  تتوقع ادارة الـشركة أن 
ً الربح او الخسارة من خالل   .٩المعيار الدولي للتقرير المالي  وفقا

 
ــيح التعرض لمخاطر اإل  ــاحئتمان لهذه الموجودات المالية في  ئتمان وجودة اإلئتمان وتركيز مخاطر اإلتم توضــ  .٢٨٬٤  إيضــ

يـستند ما ـسبق إلى تقييم تأثير رفيع  ,٢٠١٩و   ٢٠٢٠ديـسمبر  ٣١ئتمانية منخفـضة في  إلـشركة لديها مخاطر  المالية ل  الموجودات
توى للمعايير الدولية للتقرير المالي   ئة .  ٩المـس تند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضـع للتغييرات الناـش يـس

، تتوقع الـشركة  بـشكل عام  .معلومات معقولة وداعمة إـضافية متاحة للـشركة في المـستقبلت أو  تحليال  ,عن المزيد من التفاـصيل
ومع ذـلك ، ـفإن ـتأثير متطلـبات انخـفاض . ٩ المعـيار اـلدولي للتقرير الـماليبعض الـتأثير في تطبيق متطلـبات انخـفاض القيـمة في 

ً أن يكون ليس من المتوقع  ٩ المعـيار اـلدولي للتقرير الـماليالقيـمة في  في الوـقت الـحالي، ال يمكن تـقديم تـقدير معقول آلـثار   ,ـهاـما
  .ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة ٩المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق

  
  عقود التأمين  ٣- ٣

  
عن طريق الموافـقة   )ائقالوثـ  يـحامل(  طرف آخر مـخاطر ـتأمين كبيرة من  )نالمؤمِ (عقود الـتأمين هي تـلك العقود التي يقـبل فيـها 

, كمبدأ توجيهي عام ، تحدد هاإذا كان هناك حدث مســـتقبلي غير مؤكد محدد يؤثر ســـلًبا على حامل ائقالوث   يعلى تعويض حامل
لدفع سـتحقة االشـركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة ، من خالل مقارنة المزايا والمنافع المدفوعة مع المزايا والمنافع الم

  في حالة عدم حدوث الحدث المؤمن عليه.
  
  اإليرادات   إثبات   ٤- ٣
  إعادة التأمين  وعموالت  أقساط التأمينإيرادات   إثبات   ١- ٤- ٣
  

يتم تسـجيل األقسـاط والعموالت في قائمة الدخل حسـب شـروط السـياسـات التي تتعلق بها على أسـاس تناسـبي, يتم اإلبالغ عن 
إعادة التأمين من األقســاط وعموالت إعادة التأمين التي ســيتم كســبها في المســتقبل كأقســاط غير ة  جزء من األقســاط ، وحـصـ 

بة ، على التوالي ، ويتم تأجيلها  بة وعموالت إعادة التأمين غير المكتـس اط غير المكتـس بة ، وحصـة إعادة التأمين من األقـس مكتـس
 وفقًا للطرق التالية:

  ثة  األخيرة في تاريخ التقريرغير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري  التعتبر أقساط التأمين  للشهور الث 
   حساب محدد مسبقا  لفئة التأمين لألعمال الهندسية للمخاطر التي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة, وفقًا لهذا الحساب ، يتم الحصول

 تأمينالعلى أقساط أقل في السنة األولى والتي تزداد تدريجًيا في نهاية فترة وثيقة 
  األخرى.  األعمال لقطاعات العدد الفعلي لأليام 
  

تمثل األقسـاط غير المكتسـبة الجزء من األقسـاط المكتتبة المتعلقة بالسـنة غير المنتهية للتغطية. يتم تحميل التغير في مخصـص 
  .لمخاطرةسنة امدار األقساط غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على 
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- ٢٦ - 

  
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣

  
  األرباح واإليرادات األخرى توزيعات  إيرادات العموالت و    ٢- ٤- ٣

 
ــتخدام طريقة  إثباتيتم  ــب الزمني باس ــاس التناس إيرادات العموالت على الودائع قصــيرة األجل والودائع طويلة األجل على أس

إيرادات توزيعات   إثباتيتم   .في قائمة الدخل  إيرادات االســـتثمار والعموالتضـــمن  نها ويتم اإلفصـــاح ع  معدل الفائدة الفعلي
و  ألطراف الثالثة للتأمينلإيرادات صـــندوق المنافذ    إثباتيتم   .الحق في الحصـــول على توزيعات األرباح ما ينشـــأاألرباح عند

الـصادرة عن مدير   الربعيةلية أـساس القوائم الما  كإيرادات أخرى على  ـصندوق عمرة للمنتجات الطبية وـصندوق تأمين الحوادث
  أي شركة التأمين التعاوني.  الصندوق.
      

  المطالبات   ٥- ٣
 

ونفقات تـسوية الخـسائر ذات الـصلة ، بعد خـصم   خرىتتكون المطالبات من المبالغ المـستحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف األ
 في المطالبات المعلقة في قائمة الدخل عند تكبدها. التغيرات ها على عمليات االسترداد وغيرها ، ويتم تحميل

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

ه أم ال, يتم وضع مخصصات للمطالبات المبلغ تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن علي 
ا في ـتاريخ ا ا كـم ا والتي لم يتم دفعـه ة إلى ذـلك ، يتم االحتـفاظ عنـه ــاـف ة, ـباإلضـــ ديرات الـحاالت الفردـي لتقرير على أســـــاس تـق

بالغ عنها بما بمخصـص بناًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشـركة السـابقة لتغطية تكلفة تسـوية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإل
  لية النهائية ربما تزيد أو تقل عن المبلغ المقدم.في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة في تاريخ التقرير, المسؤو

  
يتم عرض المطالبات تحت التســوية على أســاس إجمالي ويتم عرض الحصــة ذات الصــلة من معيدي التأمين بشــكل منفصــل, 

يع كة بخصــــم التزاماتـها المتعلـقة بالمـطالـبات غير المســـــددة حـيث من المتوقع أن يتم دفع جمعالوة على ذلك ، ال تقوم الشــــر
  المطالبات خالل عام واحد من تاريخ التقرير.

  
  استردادات الحطام والخردة   ٦- ٣

 
ال، الحطام تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مستحوذة ( متضررة عادة ) عند تسوية المطالبات (على سبيل المث 

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

ويعتبر المخصــص هذا بالقيمة التي   القائمةالتقديرات من اســتردادات الخردة تعد مشــمولة كمخصــص في حســاب المطالبات  
  .موجوداتمن ال باإلمكان استردادها بعد التخلص

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

  استرداده من التصرف ضد الطرف اآلخر الدائن.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  عقود إعادة التأمين   ٧- ٣

  
التناـسبية والخيارات االختيارية بناًء على ـسياـسة التأمين الخاص بالـشركة من خالل المواـضع التناـسبية وغير   امج إعادةيتأثر برن 

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

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

انخفاض القيمة خالل يتم إجراء مراجعة اإلنخفاض في القيمة في كل تاريخ تقرير أو بـشكل أكثر تواترا عندما ينـشأ مؤـشر على  
القيمة عند وجود دليل موضـوعي على أن الشـركة قد ال تسـترد المبالغ غير المسـددة السـنة المشـمولة بالتقرير, يحدث انخفاض  

بموجب شــروط العقد وعندما يمكن قياس التأثير على المبالغ التي ســتحصــل عليها الشــركة من معيد التأمين بشــكل موثوق, يتم 
  اض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.تسجيل خسارة انخف

  
ــندةمين ترتيبات إعادة التأ ــركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق, يتم  المسـ ــاط التأمين والمطالبات على  إثباتال تعفي الشـ أقسـ

ا مباشــًرا ، مع إعادة التأمين المفترضــة كإيرادات ومصــروفات بالطريقة نفســها كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر نشــاًطا تجارًي 
ــركة ال ــنيف منتجات الش ــركات إعادة األخذ في االعتبار تص ــتحقة لش ــدة المس معاد تأمينها, تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرص

  التأمين, يتم تحديد المبالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين المرتبط.
  

ــول أو مطلوبات إعادة التأمين عندم  إثباتيتم إلغاء  ــالحيتها أو عند ن ا يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو انت أصـ قل العقد إلى هاء صـ
  طرف آخر.

  
ا إثبات المطالبات التي  يتم إثبات المطالبات المسـتردة المسـتحقة القبض من معيدي التأمين كأصـل في نفس الوقت حيث يتم أيضـً

 اده.تؤدي إلى حق االسترداد كالتزام ويتم قياسها بالمبلغ المتوقع استرد
  
  اختبار كفاية اإللتزام    ٨- ٣

  
كافـية باســــتـخدام التـقديرات  التي تم إثـباتـهافي تاريخ كل قائـمة مركز مالي ، تقوم الشــــركة بتقييم ما إذا كانت التزامات الـتأمين 

ات التأمين ا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامالحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية بموجب عقود التأمين الخاصــة بها, إذ
الخاصـة به (مخصـوًما تكاليف اقتناء البوليصـة المؤجلة ذات الصـلة) غير كافية في ضـوء التدفقات النقدية المسـتقبلية المقدرة ، 

 الصالحية.بالكامل على الفور في قائمة الدخل ويتم تكوين مخصص للمخاطر غير منتهية  العجز إثباتيتم 
  
  التزامات عقد التأمين  ٩- ٣

  
والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ومخصـص األقـساط غير  القائمةتـشمل التزامات عقد التأمين مخـصص المطالبات  

ـصات تـستند مخصـ   .األقـساط اإلـضافية (بما في ذلك احتياطيات نقص األقـساط) واالحتياطيات الفنية األخرىاحتياطي  المكتـسبة و
المعلـقة ومخصــــصـــــات المـطالـبات المتكـبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنـها إلى التكلـفة النـهائـية المـقدرة لجميع المـطالـبات ـبات  المـطال

المتكبدة ولكن لم يتم تسـويتها في تاريخ التقرير ، سـواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، إلى جانب تكاليف معالجة المطالبات ذات الصـلة 
لمبالغ المســــتردة األخرى, يمكن أن يكون هناك تأخير في اإلخطار وتســــوية أنواع معينة من قعة لإلنقاذ واوخفض القيمة المتو

يتم احتســـــاب  .المـطالـبات ، وبالـتالي ، فإن التكلـفة النـهائـية لـهذه المـطالـبات ال يمكن أن تعرف على وجه اليقين في تاريخ التقرير
ــتخدام مجموعة   ــقاااللتزام في تاريخ التقرير باســ ــية ، بناًء على البيانات التجريبية من تقنيات إســ ط المطالبة االكتوارية القياســ

ــم االلتزام للقيمة الزمنية للنقود, يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات عندما ينتهي االلتزام بدفع  ــات الحالية, ال يتم خصــ واالفتراضــ
 المطالبة أو يتم تفريغها أو إلغاؤها.

  
األقسـاط المسـتلمة أو المسـتحقة القبض التي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته المكتسـبة ذلك الجزء من يمثل مخصـص األقسـاط غير 

بعد في تاريخ التقرير, يتم إثبات هذا االعتماد عند إبرام العقود وتحميل األقســاط ، ويتم حســابها كإيرادات مميزة على مدار مدة 
ــركة بمراجعة مخاطرها غير المنتهية ويتم قد, في تاريخ كل تقرير أمين المقدمة بموجب العالعقد وفقًا لنمط خدمة الت  ، تقوم الشــ

إجراء اختبار كفاية االلتزامات لتحديد ما إذا كان هناك أي زيادة عامة في المطالبات المتوقعة وتكاليف االسـتحواذ المؤجلة على 
ــاط التأمين غير المكتســـبة, يســـتخدم هذا الحســـاب ة المســـتقبلية بعد مراعاة عائد دفقات النقدية التعاقدي التقديرات الحالية للت   أقسـ

االستثمار المتوقع أن ينشأ على األصول المتعلقة بشروط التأمين الفنية ذات الصلة, إذا أظهرت هذه التقديرات أن القيمة الدفترية 
تحواذ المؤجلة ذات الصـل ا تكاليف االـس بة (ناقصـً الدخل عن   قائمةعتراف بالنقص في  ة) غير كافية ، يتم االلألقـساط غير المكتـس

مصاريف تسوية الخسارة غير المخصص احتياطي  الفني اآلخر على حتياطي  طريق وـضع مخصص لنقص األقساط, يشتمل اال
  ة في مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصاحتياطي مستحقات إعادة التأمين النسبي وغير المتناسب, يتم تحديد احتياطي و
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 ة)بية الهامة (تتمالسياسات المحاس - ٣
  
  (تتمة)  التزامات عقد التأمين  ٩- ٣
  

احتـياطي نـهاـية ـكل فترة تقرير ويمـثل التكلـفة المـقدرة لمـعالـجة المـطالـبات التي ســــتتحملـها الشــــرـكة في وـقت دفع المـطالـبات, 
إعادة التأمين أو أي   مسـتحقات إعادة التأمين (متناسـب وغير متناسـب) يتم احتسـابه كمبلغ من أقسـاط إعادة التأمين أو عموالت

  بالكامل.مشاركات خسارة لم يتم استحقاقها 
  
  وثائق التأمين المؤجلة  تكاليف اكتتاب  ١٠- ٣

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

تم االعتراف بجميع تكاليف االـستحواذ األخرى كمـصروفات عند تكبدها, يتم تـسجيل تتعلق بها ، على غرار األقـساط المكتـسبة, ي 
  وثائق التأمين" في قائمة الدخل. تناءاقاالستهالك في "تكاليف 

 
ـصل يتم حـساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الـستهالك المنافع االقتـصادية المـستقبلية المتـضمنة في األ

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

القيمة في كل تاريخ تقرير أو بشـكل أكثر تواترا عندما ينشـأ مؤشـر على انخفاض القيمة, إذا لم يتم يتم إجراء مراجعة انخفاض  
تقبلية لوثائق التأمين ، يمكن تسـ  ا ـشطب تحقيق االفتراضـات المتعلقة بالربحية المـس ريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيضـً

ا النظر في تكاليف اســتحواذ وثائق التأمين المؤجلة في اختبار كفاية االلتزام   إنخفاض القيمة اإلضــافية في قائمة الدخل, يتم أيضــً
 في كل تاريخ للتقرير.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣
  
  أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة  ١١- ٣

  
اب   اط وأرصـدة إعادة يتم احتـس ها عند  مدينةالتأمين الأقـس تحقاقها وقياـس تلم أو  اإلثباتعند اـس المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المـس

قـساط ألة الدفترية  عة القيمتتم مراج.  بالقيمة اإلجمالية مطروحاً منها أي مبالغ غير قابلة للتحـصيل تـسجيلهاالمـستحق القبض ويتم 
ا تشــير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون للتحقق من انخفاض القيمة وعندم وأرصــدة إعادة التأمين المدينة

عند  ةأقسـاط وأرصـدة إعادة التأمين المدين   الغاء إثباتالدخل, يتم   قائمةقابلة لالسـترداد ، يتم تسـجيل خسـارة انخفاض القيمة في  
 المالية. لموجوداتبا اإلثباتاستيفاء معايير إلغاء 

  
  ستثماراتاال ١٢-٣

  
  القروض والذمم المدينة  ١-١٢-٣

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

متاحة للبيع, يتم تـصنيف الذمم المدينة الناـشئة عن   اـستثماراتالقـصير أو التي حددتها كتلك التي تنوي الـشركة بيعها على المدى  
  عقود التأمين أيًضا في هذه الفئة وتتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة كجزء من مراجعة انخفاض قيمة القروض والمدينين.

  
  المتاحة للبيع  ستثماراتاال ٢-١٢-٣

  
يتم قياس  ا حتى تاريخ االستحقاق أو المحتفظ بها للمتاجرة, غير المحتفظ به ستثماراتي تلك االالمتاحة للبيع ه ستثماراتاال

المتاحة للبيع حيث لم يتم التحوط من   ستثمارات , بالنسبة لالبالقيمة العادلةالحقا االستثمارات المصنفة على أنها "متاحة للبيع" 
الدخل الشامل   قائمةغير محققة ناتجة عن تغيير في القيمة العادلة مباشرةً في القيمة العادلة ، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة 

  قائمة ها سابقًا في حتى يتم إلغاء االستثمار أو انخفاض قيمته في الوقت الذي يجب إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف ب 
التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة  للبيع و  المتاحة   ستثمارات الدخل للسنة, يتم إدراج اال  قائمةالدخل الشامل في  

 المطفأة مطروحاً منها مخصص انخفاض القيمة. 
 
  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات ٣-١٢-٣

  
حتى تاريخ   النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ  ى الشركة التي لها مدفوعات ثابتة أو محددة ولد ستثمارات يتم تصنيف اال 

الحقًا بالتكلفة المطفأة ، مطروًحا منها مخصص انخفاض القيمة, يتم   ستثماراتتم قياس هذه االاالستحقاق ضمن هذه الفئة, ي 
  ستثمارات ي خصم أو عالوة على االستحواذ, يتم إدراج أي ربح أو خسارة من هذه االاحتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أ

  باالستثمار أو انخفاض قيمته.  افما يتم إلغاء اإلعترفي قائمة الدخل عند
  
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٤-١٢-٣

 
التي يتم شراؤها بغرض إعادة البيع على   ستثمارات الربح أو الخسارة هي تلك االالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

وإدراجها بالقيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر   ستثماراتتجارية. يتم قياس هذه اال استثماراتالمدى القصير ويتم تصنيفها ك
 غير المحققة في قائمة الدخل. 

  
  ت اإلثبا، القياس و إلغاء اإلثبات  ١٣-٣

  
الشركة بشراء أو بيع  المتاحة للبيع في تاريخ التداول ، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه  ستثمارات يتم االعتراف بشراء وبيع اال

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

 
ر  ويتم إدراجها بالقيمة العادلة, يتم إدراج األرباح والخسائ  يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 غير المحققة في قائمة الدخل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  (تتمة) اإلثبات، القياس و إلغاء اإلثبات  ١٣-٣
  

 ل. المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشام ستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة لال إثباتيتم 
  

ً منها مخصص   ستثماراتتدرج القروض والذمم المدينة واال المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة مطروحا
 االنخفاض في القيمة. 

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

 انخفاض قيمته. ل عندما يتم إلغاء تحقق االستثمار أو مة الدخفي قائ  ستثماراتاال
  

األصول المالية عندما تكون حقوق تلقي التدفقات النقدية من تلك األصول قد انتهت صالحيتها أو تم نقلها ، وقد   إثباتيتم إلغاء 
 قامت الشركة بنقل جميع المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى حد كبير. 

  
في حقوق    تي تم إثباتهابيع ، يتم تسجيل تعديالت القيمة العادلة المتراكمة الالمتاحة لل  ستثماراتانخفاض قيمة اال   م بيع أوعندما يت 

على   رستثماواال ة إيرادات العمول إثبات متاحة للبيع", يتم  استثماراتالملكية في قائمة الدخل على أنها "أرباح وخسائر من 
  في قائمة الدخل.  ام طريقة معدل الفائدة الفعليالمحسوبة باستخدالمتاحة للبيع  ستثماراتاال
  
  المقاصة ١٤-٣

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

بها ويكون هناك نية للتسوية على أساس صاٍف أو تحقيق   يكون هناك إلتزام قانوني ملزم حالًيا إلجراء مقاصة  للمبالغ المعترف
خل ما لم يطلب أو يسمح  والمصروفات في قائمة الد الموجودات و تسوية المطلوبات في وقت واحد, ال يتم إجراء مقاصة للدخل 

  به أي معيار أو تفسير محاسبي. 
 
  محاسبة تاريخ التداول  ١٥-٣

 
موجودات المالية في تاريخ التداول (أي التاريخ  ميع عمليات الشراء والبيع المنتظمة لليتم االعتراف / التوقف عن االعتراف بج

المبيعات بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع للموجودات    الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات), المشتريات أو 
  محدد عموًما بموجب اللوائح أو االتفاقية لنظام السوق. المالية التي تتطلب تسوية الموجودات خالل اإلطار الزمني ال

 
  تحديد القيم العادلة  ١٦-٣

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

ويشمل ذلك استخدام معامالت تجارية حديثة ، وتحليل التدفقات النقدية  المالي ، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم, 
سوق, يتم إدراج توزيعات األرباح على االستثمارات  من قبل المشاركين في ال ة المخصومة ، وأساليب التقييم األخرى المستخدم

  المتاحة للبيع في قائمة الدخل ، عندما يتم إثبات حق الشركة في تلقي المدفوعات. 
  
  إنخفاض قيمة الموجودات المالية ١٧-٣

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

منذ   التي حدثت من األحداث حدث  منأكثر  هنالك يكون عندماالقيمة الموجودات المالية قد انخفضت قيمته, يوجد انخفاض في 
ل ("حدث خسارة" تكبده) ، وكان له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو  االعتراف المبدئي لألص 

  . مجموعة األصول المالية التي يمكن االعتماد عليها وتقديرها بشكل مقبول
  

  قد تشمل أدلة انخفاض القيمة ما يلي: 
  
  در أو المدين .صعوبة مالية كبيرة للمص - 
 مثل التخلف عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات. خرق بنود العقد ،  - 
 أصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي األخرى.  - 
 لتلك األصول المالية بسبب الصعوبات المالية.  سوق نشط  زوال  - 
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  (تتمة) إنخفاض قيمة الموجودات المالية ١٧-٣
 
بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات   - 

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

 ات سلبية في حالة الدفع للمصدرين أو المدينين في الشركة ؛ أو تغيير  
  .الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين الذين يرتبطون بالتقصير في الموجودات 

  
  لتالي: ي ، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو افي حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة الموجود المال

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

 لألصل المالي.  
يتم لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يستند االنخفاض في القيمة إلى ا - 

 خصمها بسعر العمولة الفعلي األصلي. 
 

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  
 أن االستثمار أو مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها.

 
  .للبيع، تقوم الشركة بتقييم فردي ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة ة  المصنفة كأداة متاحوات الدين  في حالة أد

قد يتضمن الدليل الموضوعي مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة، أو تقصير أو جنوح في إيرادات العموالت  
نظيم مالي أخرى وحيثما تشير البيانات القابلة ة إفالس أو إعادة ت يدخل في حال  ، واحتمال أنمدفوعات رأس المالالخاصة أو 

للمالحظة إلى وجود انخفاض ملموس في المقدرة التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط  
م قياسها على أنها الفرق  ة هو الخسارة المتراكمة التي يت مع التخلف عن السداد, ومع ذلك ، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيم

  قائمة بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به مسبقًا في  
زيادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتمان  في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن تكون ال . الدخل 

  الدخل ، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل.  قائمة يمة في يحدث بعد االعتراف بخسارة انخفاض الق
  

ادلة  في القيمة الع األجل طويلأو  جوهريعلى أنها متاحة للبيع ، فإن االنخفاض ال المحتفظ بها لالستثمارات في األسهمبالنسبة 
ال يمكن   يتطلب حكم. تحديد ما هو إنخفاض جوهري أو طويل اآلجل  . كلفته يمثل دليالً موضوعياً على انخفاض القيمةبأقل من ت 

راف باألصل ، أي أن أي زيادة في القيمة العادلة  عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعت 
تم إدراج أي ربح  يمكن االعتراف بها إال في الدخل الشامل اآلخر, عند التوقف عن االعتراف ، ي  بعد تسجيل انخفاض القيمة ال

محققة" على  أو خسارة متراكمة سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل ضمن "الربح / (الخسارة) ال
 االستثمارات المتاحة للبيع. 

  
ت قيمته ، تدرس الشركة عوامل مثل تقييم السوق للجدارة  االستثمار في أداة الدين قد انخفض  عند إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان

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

ي, إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة الطوعي أو اإللزام
  مار المعترف به مسبقًا في قائمة الدخل. القيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستث المطفأة و

  
  المطلوبات المالية ١٨-٣

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة, يتم االعتراف  
بعد االعتراف المبدئي ، يتم قياسها بالتكلفة   .بالمطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة مطروًحا منها أي تكلفة معاملة مباشرة 

 المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 
  

عندما يتم استبدال التزام مالي قائم   .صالحيته أو انتهاء  ؤه االلتزام أو إلغا إعفاءيتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم 
يل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ، يتم التعامل  حد كبير ، أو يتم تعدرض بشروط مختلفة إلى  بمقترض آخر من نفس المق

لقيمة الدفترية المعنية يتم إدراجه  مع هذا التبادل أو التعديل على أنه إلغاء لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد والفرق في ا
  في قائمة الدخل. 
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  لموجودات غير الماليةاض في ااإلنخف ١٩-٣

  
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أحد األصول, في حالة وجود أي مؤشر من  
هذا القبيل ، أو عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل,  

،  تكاليف التخلص وقيمتها قيد االستخدام ناقصا  دلنقالمولدة لل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة القيمة القابلة لالسترداد لألص
يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي ، إال إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن   أيهما أعلى. 

القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمه القابلة لالسترداد ، يتم  مجموعات األصول, عندما تتجاوز األصول األخرى أو
  اعتبار األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

  
ما قبل   تها الحالية باستخدام معدل خصمعند تقدير القيمة قيد االستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيم

يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل, عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا  الذي الضريبة 
ت ، فسيتم استخدام  تكاليف التخلص ، يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار, إذا لم يكن باإلمكان تحديد مثل هذه المعامال

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

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

لشركة ، والتي يتم تخصيص األصول الفردية بها, تغطي هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة  لالنقد توليد ل وحدة من وحدات لك
عموًما فترة خمس سنوات, لفترات أطول ، يتم حساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  

  خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل. بعد السنة الخامسة, يتم إدراج 
  
  األرباح توزيعات ٢٠-٣

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

  من قبل مساهمي الشركة.  األرباح
  

  يماثلهنقد وما  ٢١-٣
  

استثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة  على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ا يماثله نقد وميشتمل 
  تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.  عالية

 
  األجنبية العمالت ٢٢-٣

 
تحويل الموجودات   ودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة, يتم إعادةيتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باللایر السع

, تؤخذ جميع الفروقات في  التقريروالمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ 
تاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف في  بنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة القوائم الدخل, يتم تحويل ال

المتاحة    ستثماراتالحقًا, يتم إدراج مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية من اال  قياسهايخ المعاملة األولية وال يتم إعادة  تار
، فإن مكاسب وخسائر    بشكل أساسي   مريكي، نظًرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية هي بالدوالر األ  قائمة الدخل للبيع في  

  صرف العمالت األجنبية ليست جوهرية. 
  
  التشغيل قطاعات ٢٣-٣

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

 اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى, ألغراض
وخدماتها, يتم تقييم أداء القطاع بناًء على الربح أو الخسارة والذي ، في بعض النواحي ، يتم قياسه بشكل مختلف عن الربح أو  

  ئم المالية. الخسارة في القوا
  

بطريقة مماثلة   ار التحويل بين قطاعات العمل على أساس تجاري مماثلبالنسبة ألي معامالت بين القطاعات ، يتم تحديد أسع
  للمعامالت مع أطراف ثالثة. 

  
النشاط الوحيد   ستثماراتعمليات المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي ، حيث يمثل الدخل المكتسب من الودائع ألجل واال

  والمصروفات العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسب. المدر لإليرادات, يتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المباشرة  
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  (تتمة) التشغيل قطاعات ٢٣-٣
  

مقدمة لصانع القرار التشغيلي الرئيسي, تم تحديد صانع  يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية ال
ه الرئيس التنفيذي الذي يتخذ  يسي ، المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ، باعتبارالقرار التشغيلي الرئ 

  القرارات اإلستراتيجية. 
  
  قصيرة وطويلة األجل الودائع ٢٤-٣
  

هر ولكن أقل  مودعة لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية ذات أجل استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشالودائع قصيرة األجل 
  من أو يساوي اثني عشر شهرا من تاريخ اإليداع.

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

  
  والمعدات الممتلكات ٢٥-٣

 
حقة  متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة, يتم تضمين التكاليف الاليتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك ال

فق المنافع  في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل ، حسب االقتضاء ، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتد
وقة, تحمل جميع مصاريف اإلصالح  االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة العنصر بصورة موث 

  .دها فيهاوالصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة المالية التي يتم تكب 
  

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

ة المقدرة القابلة لالسترداد ، يتم تخفيض  السترداد, في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيث تتجاوز القيم الدفترية القيمقابلة ل
  . األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد 

  
من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم إدراجها في قائمة  ستبعاد اتجة عن عمليات اال اح والخسائر الن يتم تحديد األرب 

  . الدخل 
  
  والشهرة غير الملموسة األصول ٢٦-٣

 
نتاجي  برامج الكمبيوتر ، ويتم قياسها بالتكلفة, يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلب مثل األصول غير الملموسة ت ت 

المتوقع للمنافع االقتصادية, ال تخضع األصول غير الملموسة ذات   اإلطفاءعلى مدار عمرها اإلنتاجي المقّدر وفقًا لنمط  المحدد
لإلطفاء ، بل يتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة في تاريخ كل قائمة مركز مالي أو في كثير من األحيان    العمر اإلنتاجي الالنهائي

ود مؤشر على انخفاض القيمة, تتم مراجعة الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدود لتحديد االنخفاض في  في حالة وج
  ى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلالقيمة عند

  
  المركز المالي. قائمة في ليتم عرض الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة كبند منفص

  
. ال يتم إطفاء الشـهرة ولكن يتم اختبارها من السـتحواذاألعمال بالتكلفة كما في تاريخ ا  سـتحواذيتم تسـجيل الشـهرة الناتجة عن ا

االنخفاض في القيمة ـسنويًا ، أو بـشكل أكثر تكراًرا إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تـشير إلى احتمال تعرـضها أجل  
  .النخفاض في قيمتها ، ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة

  
ــبة في دمج األعمال ، اعت  ــهرة المكتس ــيص الش ، إلى وحدات   ندماجبارا من تاريخ االلغرض اختبار انخفاض القيمة ، يتم تخص

نده مراقبة الـشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية. توليد النقد التي من المتوقع أن تـستفيد من عمليات الدمج وتمثل أدنى مـستوى يتم ع
أشارت األحداث أو   ة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها سنوًيا ، أو بشكل أكثر تكراًرا إذاولديتم اختبار انخفاض قيمة الوحدة الم

للنقد أقل من   ولدةحدة المالتغيرات في الظروف إلى احتمال تعرضــها النخفاض في قيمتها. إذا كانت القيمة القابلة لالســترداد للو
للنقد ثم   ولدةقيمتها الدفترية ، يتم تخـصيص خـسارة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي ـشهرة مخـصـصة للوحدة الم

  النقد. توليدة للنقد على أساس تناسبي على أساس القيمة الدفترية من كل أصل في وحدة ولدإلى األصول األخرى للوحدة الم
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  (تتمة) والشهرة غير الملموسة األصول ٢٦-٣
  

  ل. ال يتم عكس انخفاض قيمة الشهرة الحقًا.أي خسارة انخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الدخ إثباتيتم 
  

ــوليتم االعتراف مبدئيا باأل ــها بالتكل  ص ــل وقياس ــكل منفص ــة التي يتم حيازتها بش المبدئي ، يتم  عتراففة. بعد االغير الملموس
  غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ، عند االقتضاء. صولقياس األ

  
  اإليجارات ٢٧-٣
  

  اإليجار إلتزامات
  

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

لمستأجر بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة ، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ، وهو المعدل الذي يتعين على ا
للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة للموجودات بموجب حق اإلستخدام في بيئة اقتصادية   الفرد دفعه القتراض األموال الالزمة

  مماثلة مع شروط مماثلة ، وظروف مماثلة. 
  

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي ، فإن الشركة: 
 
   في    التغيرات  جر الفرد كنقطة بداية ، تم تعديله ليعكس  ه المستأحصل علي   طرف ثالث حيثما أمكن ، يستخدم تمويًال حديثًا من

 شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الثالث . 
   يستخدم نهًجا تراكمًيا يبدأ بسعر فائدة خاٍل من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان لعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر

 طرف ثالث ، و يثًا من ويًال حدالفرد ، والتي ال تملك تم
  .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار ، على سبيل المثال األجل والبلد والعملة واألمان 
  

  تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 
  
  مدفوعات اإليجار الثابت ، مطروحاً منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ؛ 
 د على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء ؛ لمتغيرة التي تعتممدفوعات اإليجار ا 
 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛ 
  ارات ؛ و سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخي 
 عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار,  ات إنهاءدفع غرام  

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

  
  يتم عرض التزام اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي. 

 
لقيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار (باستخدام طريقة معدل الفائدة  ا عن طريق زيادة ازام اإليجار الحقً يتم قياس الت 

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

  ذات الصلة) كلما: جب حق اإلستخدام  تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار (وإجراء تعديل مماثل للموجودات بمو
  
   تغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار

 عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل . 
    وجب قيمة متبقية مضمونة  في المدفوعات المتوقعة بم  في مؤشر أو معدل أو تغيير  التغيرات  تتغير مدفوعات اإليجار بسبب

، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المنقحة باستخدام معدل الخصم األولي  
 مستحقة. (ما لم يكن اإليجار تغيير المدفوعات 

   لتزام  جار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس ايتم تعديل عقد اإليجار ، وال يتم احتساب تعديل عقد اإلي
  اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
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  (تتمة) اإليجارات ٢٧-٣
  

  موجودات حق اإلستخدام 
  

تمت في أو قبل يوم البدء  لتزام اإليجار المقابل ، ومدفوعات اإليجار التي تشمل موجودات حق اإلستخدام على القياس األولي ال
  . وأي تكاليف مباشرة مبدئية, يتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدت

  
قع الذي يتواجد عليه األصل أو استعادة األصل  تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموعندما  

ة بموجب شروط عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم  األساسي إلى الحالة المطلوب 
خدامذات  ملة واألصول المحتملة", يتم تضمين التكاليف في الموجودات بموجب حق اإلست "المخصصات واالتزامات المحت  ٣٧

  الصلة ، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج مخزون. 
  

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

ستخدام ذات الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي, يبدأ االستهالك  الشراء ، يتم إهالك الموجودات بموجب حق اإل 
  في تاريخ بدء عقد اإليجار. 

  
  ستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي. وجب حق االيتم عرض الموجودات بم

  
"الهبوط في قيمة األصول" لتحديد ما إذا كان أحد الموجودات بموجب حق   ٣٦ي رقم ر المحاسبة الدولتطبق الشركة معيا

  اإلستخدام قد انخفضت قيمتهاوإحتساب أي خسائر انخفاض في القيمة المحددة. 
  

بموجب حق اإلستخدام,    غيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام اإليجار والموجوداتال يتم تضمين اإليجارات المت 
ترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات  يتم التعرف على المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الف

  ويتم تضمينها في الربح أو الخسارة. 
  
  المخصصات ومطلوبات أخرى ٢٨-٣

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

ملة ويمكن قياسها بشكل موثوق, ال يتم اإلعتراف بمخصصات خسائر التشغيل المستقبلية, يتم اإلقرار بااللتزامات  االلتزام محت 
  المورد أم ال. غ الواجب دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ، سواء تمت المطالبة بها من قبل للمبال

  
  التزمات منافع الموظفين ٢٩-٣

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

  أحدث الرواتب وعدد سنوات الخدمة.  إلى
  

قل بناًء على  تقييم لاللتزامات بموجب الخطة بواسطة خبير اكتواري مست ال يتم تمويل خطط منافع الموظفين, ومن ثم ، يتم إجراء  
للمنافع المنسوبة على قدم  طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة, تتكون التكاليف المتعلقة بهذه الخطط في المقام األول من القيمة الحالية 

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

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

  االفتراضات تؤخذ في االعتبار عند إعادة قياسها في قائمة الدخل الشامل. 
  

فتراضات االكتوارية مباشرةً في قائمة  يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في اال
  لتغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.الدخل الشامل ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة ا

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

للموظفين وسنوات الخدمة التراكمية،   الدخل كتكاليف خدمة سابقة, تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على الرواتب والبدالت النهائية
  ربية السعودية. كما هو مذكور في نظام العمل بالمملكة الع
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  الزكاة وضريبة الدخل ٣٠-٣
  

المسـاهمين تخضـع الشـركة للزكاة وفقًا للوائح وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل (" الهيئة"), يتم احتسـاب الزكاة على حصـة  
موجب لوائح وأنظمة الزكاة, يتم احتســاب ضــرائب الســعوديين في حقوق الملكية أو صــافي الدخل باســتخدام األســاس المحدد ب 

ــتحقة الدفع، إن  ــافية المس ــاب المبالغ اإلض ــنة, يتم احتس ــافي الدخل المعدل للس ــاهمين األجانب من ص ــة المس الدخل على حص
  .هائية عند تحديد هذه المبالغوجدت، عند االنتهاء من الربوط الن 

  
 أ) الزكاة 

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

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

 ب) ضريبة الدخل 
  

المسـتحقة على الدخل الخاضـع للضـريبة في الفترة الحالية على أسـاس معدل إن مصـروف ضـريبة الدخل للفترة هي الضـريبة  
ضـريبة الدخل المطبق لكل نطاق قضـائي مع تعديلها بالتغيرات في الموجودات و المطلوبات الضـريبية المؤجلة التي تعزى إلى 

  سائر الضريبية الغير مستخدمة و يتم إحتسابها في قائمة الدخل.الفروق المؤقتة و الخ
  

يتم احتسـاب ضـريبة الدخل الحالية على أسـاس أنظمة الضـرائب المشـرعة بشـكل جوهري في نهاية تاريخ التقرير,تقوم اإلدارة 
ـها للتنظيم الضــــريبي بشـــــكل دوري بتقييم المواقف المتـخذة في اإلقرارات الضــــريبـية فيـما يتعلق ـبالـحاالت التي يخضــــع في 

  .اءاً على المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبيةللتعديالت.يتم تحديد مخصص، عند اللزوم، بن 
  

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

 جـ) الضربية المؤجلة 
  

ريقة اإللتزام على الفروق المؤقتة الناشــــئة بين القيم الدفترية للموجودات دخل المؤجلة باســــتخدام طيتم اإلعتراف بضــــريبة ال
تند مبلغ الضـريبة المؤجلة المعترف به على  تخدمة ألغراض الضـرائب, يـس والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المـس

دام معدالت الضــريبة المشــرعة أو المشــرعة جودات والمطلوبات باســتخية القيم الدفترية للموالطريقة المتوقعة لتحقيق أو تســو
ــكل جوهري في تاريخ التقرير, يتم اإلعتراف بأصــل الضــريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون  بش

ــريبة متاحة مقابل أن تكون الفروق الم ــعة للضـ ــتقبلية الخاضـ ــم واالاألرباح المسـ ــريبية قابل ؤقتة القابلة للخصـ ة عتمادات الضـ
  لإلستخدام, يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.

  
ل أو االلتزام في ال يتم االعتراف بهذه األصــول وااللتزامات إذا نشــأت الفروق المؤقتة من االعتراف األولي بالشــهرة أو األصــ 

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

يتم موازنة موجودات ومطلوبات الضـــريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ من الناحية القانونية لموازنة الموجودات 
ة,تتم موازنةالموجودات ة بنفس بالســــلطة الضــــريبي ق أرصــــدة الضــــريبة المؤجلوالمطلوبات الضــــريبية الحالية وعندما تتعل

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

  
علق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ربح أو الخسارة ، باستثناء ما يت الضريبة الحالية والمؤجلة في ال  إثباتيتم 

ــرة في حقوق  ــامل اآلخر أو مباش ــريبة في الدخل الش ا اإلعتراف بالض ــرةً في حقوق الملكية, في هذه الحالة ، يتم أيضــً أو مباش
 الملكية.

  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٣٧ - 

  
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٣
  
  األعمال دمج ٣١-٣
  

يتم اسـتخدام طريقة االسـتحواذ للمحاسـبة عن كافة عمليات تجميع األعمال ، بغض النظر عما إذا كان قد تم إقتناء أدوات حقوق 
  :الملكية أو أصول األخرى. يتكون العوض المحول لالستحواذ منشأة مما يلي

  
  العادلة لألصول المحولة؛القيمة  •
  السابقين لألعمال المقتناة؛المطلوبات المتكبدة للمالك  •
  حقوق الملكية المصدرة من قبل الشركة؛ •
  القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيبات العوض المحتمل؛ و  •
  ؛القيمة العادلة ألي حصة ملكية موجودة مسبقًا في المنشأة المستحوذ عليها •
  

في تجميع األعمال   وبات القابلة للتحديد واللتزامات المحتملة المفترضــةيتم ، مع اســتثناءات محدودة ، قياس الموجودات والمطل
مبدئًيا بالقيمة العادلة في تاريخ االســتحواذ. تقوم الشــركة بأثبات أي حصــة غير مســيطرة في الشــركة المقتناة على أســاس كل 

طرة في صـافي األصـول القابلة للتحديد مة العادلة أو على أسـاس الحصـة النسـبية للحصـة غير المسـي اسـتحواذ على حدة إما بالقي 
  .للشركة المقتناة

  
  .يتم تسجيل التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها

  
  :فائض

  
  العوض المحول؛ •
  مبلغ أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها؛ و •
  ة المستحوذ عليها؛القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في المنشأ •
  

ــهرة. إذا كانت هذه المبالغ أقل من القيمة العادلة  ــجيلها كشـ ــول القابلة للتحديد المقتناة يتم تسـ ــافي األصـ على القيمة العادلة لصـ
  .لفرق مباشرة في الربح أو الخسارة بصفتها صفقة شراءلصافي األصول المحددة لألعمال المقتناة ، يتم االعتراف با

  
جزء من العوض النقدي ، يتم خصـم المبالغ المسـتحقة الدفع في المسـتقبل إلى قيمتها الحالية كما في   جيل تسـوية أيعندما يتم تأ

كن به الحصــول على تاريخ المعاملة. معدل الخصــم المســتخدم هو معدل االقتراض اإلضــافي للمنشــأة ، وهو المعدل الذي يم
  .ة للمقارنةقرض مماثل من ممول مستقل بموجب أحكام وشروط قابل

  
يتم تصـــنيف العوض المحتمل ، إن وجد ، إما كحقوق ملكية أو مطلوبات مالية. المبالغ المصـــنفة كمطلوبات مالية يعاد قياســـها 

الربح أو الخسارة. إذا تم تحقيق اندماج األعمال على مراحل ، فإن الحقًا بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في  
شركة المقتناة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في الدفترية لتاريخ االستحواذ لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقًا في الالقيمة  

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

س تكلفة االـستحواذ على أـساس إجمالي العوض المحول ، قة االـستحواذ. يتم قيااألعمال باـستخدام طري  عمليات دمجيتم احتـساب  
ه بالقيمة العادلة في تاريخ االـستحواذ ومبلغ أي حـصص غير مـسيطرة في الـشركة المقتناة. لكل عملية تجميع أعمال ،  ويتم قياـس

عادلة أو بالحصـة التناسـبية من صـافي األصـول م المسـتحوذ بقياس الحصـة غير المسـيطرة في الشـركة المقتناة إما بالقيمة اليقو
ناة. يتم تحميل التكاليف المتعلقة باالســتحواذ كمصــروفات عند تكبدها ويتم إداراجها في المصــاريف القابلة للتحديد للشــركة المقت 

  ..الدخل الشاملالعمومية واإلدارية في قائمة 
  

ر المسيطرة على إجمالي العوض المحول والمبلغ التي تم إثباتها للحصة غي   يتم قياس الشهرة مبدئًيا بالتكلفة التي تمثل الزيادة في
ا القيمة العادلة لصـافي الموجودات الملموسـة وغير الملموسـة القابلة للتحديد والمقتناة والمطلوبات المتكبدة و / أو المفترضـة. إذ

اة ، يتم إثبات بالفرق في بيان الدخل. بعد التحقق كان العوض أقل من القيمة العادلة لصــــافي موجودات الشــــركة التابعة المقتن 
ا أي خســـــائر انخـفاض متراكـمة في القيـمة. لغرض اختـبار انخـفاض القيـمة ، يتم المـبدئي ، يتم قـياس ال شــــهرة ـبالتكلـفة ـناقصـــــً

تي من المتوقع ألعمال ، من تاريخ االستحواذ ، لكل وحدة من وحدات توليد النقد للشركة التخـصيص الشهرة المكتسبة من دمج ا
  .اللتزامات األخرى للشركة المشتراة المخصصة لتلك الوحداتأن تستفيد من الدمج ، بغض النظر عما إذا كانت األصول أو ا

  
  .ما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض القيمة الدفتريةيتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة سنوًيا كما في تاريخ التقرير وعند

  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٣٨ - 

  
 ة الهامة (تتمة)السياسات المحاسبي - ٣
  
  األعمال دمج ٣١-٣
  

يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة توليد نقد تتعلق بها الشهرة. عندما يكون 
في قائمة الدخل. ال يمكن   لالســــترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية ، يتم إثبات خســــارة انخفاض القيمةالمبلغ القابل 

  .ةعكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلي 
  
  األعمال دمج - ٤
  

اندماج ملزمة ("االتفاقية") مع الشــركة األهلية م) ، وقعت الشــركة اتفاقية ٢٠٢٠يونيو  ٤هـــــــ (الموافق  ١٤٤١شــوال   ١٢في  
ـ  ركة مســاهمة ســعودية (مرخصــة للقيام بأعمال التأمين التعاوني في جميع أنحاء للتأمين التعاوني ("األهلية") ، التي تعمل كـش

على م) ، حصـلت الـشركة على موافقة (ـساما)  ٢٠٢٠أغـسطس    ١٠هــــــ (١٤٤١ذو الحجة    ٢٠ـسعودية). في  المملكة العربية ال
ــ ( ١٤٤٢محرم   ٢٢االندماج مع األهلية. في   يئة السوق المالية. عالوة م) ، حصلت الشركة على موافقة ه٢٠٢٠سبتمبر  ١٠هـ

ــركة واألهلية على االندماج في   ــاهمو الش ــفر   ١٨على ذلك ، وافق مس ــ (١٤٤٢ص ربيع األول  ١٦م) و  ٢٠٢٠أكتوبر   ٥هـــــ
ديسمبر   ٦هـ (١٤٤٢ربيع األول   ٢١ا لالتفاقية ، كان تاريخ نفاذ االندماج هو  م) ، على التوالي. وفقً ٢٠٢٠نوفمبر    ٢هـ (١٤٤٢
عرض تبادل لنفاذ). اعتباًرا من تاريخ النفاذ ، اـستحوذت الـشركة على جميع األسهم المصدرة لألهلية بموجب  م) (تاريخ ا٢٠٢٠

في األهلية. نتج عن ذلك إصـدار سـهم  ١٫٥٤٧٦٦٣٥٠٦٢٤٥٥١األسـهم عن طريق إصـدار سـهم واحد في الشـركة مقابل كل  
هم. أصـدرت الـشركة أـسهماً جديدة من خالل زيادة رأس رياالت ـسعودية   ١٠ـسهماً عادياً جديداً بقيمة اـسمية   ٧،٩٤٧،٤٦٤ للـس

  .لایر سعودي ٢٢٩٫٤٧٤٫٦٤٠لایر سعودي إلى  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠مالها من 
  

تحواذ بم تخدام طريقة االـس ركة عملية االندماج باـس بت الـش تجميع األعمال مع   -  ٣وجب المعيار الدولي التقرير المالي رقم  احتـس
 ية هي الشركة المقتناة ، بناًء على القيم العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها كما في تاريخكون الشركة هي المستحوذ واألهل

ــيتم االنتهاء من التعديالت على القيم العادلة في غضــون اثني عشــر شــهًرا من  تاريخ النفاذ وفقًا لما يســمح به المعيار النفاذ. س
ركة عل ٣الدولي للتقرير المالي رقم   تحصـل الـش ى وقت كاف للحصـول على المعلومات الالزمة لتحديد وقياس صـافي ، حيث ـس

رى ، بما النفاذ ، تم إزالة ســهم األهلية من "تداول" ، وجاري حالًيا اتخاذ إجراءات قانونية أخاألصــول المكتســبة. الحقًا لتاريخ 
  .في ذلك إلغاء السجل التجاري لألهلية

  
ــركة األهل ــمن هذه القوائم المالية نتائج ش ــتحواذ قد حتتض ، فإن إجمالي  ٢٠٢٠يناير  ١دث في  ية من تاريخ النفاذ. إذا كان االس
 ١٠٫١مـساهمين بمقدار مليون لایر ـسعودي وزادت خـسارة الـسنة المنـسوبة لل ١٨١أقـساط التأمين المكتتبة للـشركة قد زاد بمقدار  

ــنة المنتهية في   ــنة المنتهية في  . بلغت التكاليف الم٢٠٢٠ديســمبر   ٣١مليون لایر ســعودي للس ديســمبر  ٣١تعلقة باالندماج للس
ال ـشيء) تم إثباتها  كمـصروف في قائمة الدخل ـضمن  المـصاريف  :٢٠١٩ديـسمبر   ٣١مليون لایر ـسعودي ( ٣٫٢مبلغ  ٢٠٢٠

  .داريةالعمومية واإل
  

  عوض الشراء
  

ــهم  ــدار ســ ــركة األهلية بإصــ ــدرة في الشــ ــهم المصــ ــركة على جميع األســ ــتحوذت الشــ ــركة مقابل كل اســ واحد في الشــ
هم في األهلية في تاريخ  ١٫٥٤٧٦٦٣٥٠٦٢٤٥٥١ اهمي  ٧،٩٤٧،٤٦٤. نتج عن ذلك إصـدار  النفاذـس ركة لمـس هماً جديداً للـش ـس

لایر ســـعودي كمقابل عوض  ١٦٨،٩٦٣،٠٨٥د) بمبلغ لایر ســـعودي للســـهم الواح ٢١٫٢٦الشـــركة األهلية بالقيمة العادلة (
  .الشراء

  
  قساط التأمينرأس المال وحصص أ

  
لایر سعودي  ٧٩٫٤٧٤٫٦٤٠ال الشركة بمبلغ  نتج عن إصدار األسهم الجديدة ، كما هو مذكور في الفقرة السابقة ، زيادة رأس م

لایر  ٨٩٫٤٨٨٫٤٤٥إثبات عالوة إصــدار بقيمة رياالت ســعودية لكل ســهم) و ١٠ســهًما بقيمة اســمية قدرها   ٧٫٩٤٧٫٤٦٤(
  .النفاذسعودي ، كما في تاريخ 

  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٣٩ - 

  
  (تتمة) تجميع األعمال - ٤
  

  :هي كما يلي النفاذناة كما في تاريخ القيم العادلة المؤقتة لصافي األصول المقت 
  

 المجموع      
       الموجودات

 ١٤٧٬٣٥٩٬١٨٩      يماثلهنقد وما 
 ٤٠٬٣٦٨٬٢١٩      األجلودائع قصيرة 

 ٤٥٬٩٠٦٬٦٠٤      بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة
 ٤٬٣٣٨٬٠٠١      حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ١٥٬٩٨٠٬٥٢٧      حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ١٬٥٢٨٬٤٧٣      حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 ٧٬٥٤٠٬٣٨١      تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 ١٤٬٤١٣٬٨٧٣      استثمارات

 ٢٬٣٩٤٬٤٦١      مستحق من أطراف ذات عالقة
 ١٣٬٣٦٩٬٠٦٩      مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٣٬٦٧٣٬١٩١      ممتلكات ومعدات
 ٢٬٧٩١٬٣٢٢      موجودات حق االستخدام
 ٧٬٠٥٢٬٥٧٦      موجودات غير ملموسة

 ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠      وديعة نظامية
 ٣٬٥١٥٬٢٨٨      وديعة نظامية علىإيراد مستحقة 

 ٣٣٤٬٢٣١٬١٧٤      جوداتالمو مجموع
       

       المطلوبات
 ١٨٬٧٠١٬١٦٠      ذمم دائنة

 ١٤٬٨٥١٬٤٠١      مستحقات ومطلوبات أخرى
 ٣٬٩١٩٬٤٤٥      ارصدة معيدي تأمين دائنة
 ١٠٧٬٩٧٥٬٥٥١      أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١٬٠٨٣٬٧٦٤      عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 ٣٦٬٧٩٢٬٩٥٦      مطالبات قائمة

 ٤٠٬٧٥١٬٦١١     دة لم يتم اإلبالغ عنهات متكب مطالبا
 ١٤٬٢٤٧٬٦٥٨      احتياطات أقساط تأمين اضافية

 ٢٬٢١٦٬٧٣٨      احتياطات فنية أخرى
 ١٬٣٢١٬٤٦٢      مطلوبات عقود اإليجار

 ٦٬٥٨٥٬٨٩٠      منافع الموظفينالتزامات 
 ١٥٬٦٢١٬٢١٩      الزكاة وضريبة الدخل

 ١٬٤٧٠٬٦٩٦      فائض توزيع دائن
 ٣٬٥١٥٬٢٨٨      البنك المركزي السعوديولة مستحقة الدفع إلى ات عمإيراد

 ٢٦٩٬٠٥٤٬٨٣٩      طلوباتمجموع الم
  
  

 ٦٥٬١٧٦٬٣٣٥       للتحديد القابلة صافي الموجودات
    
  الشهرة المعترف بها كما في تاريخ النفاذ ١-٤ 
  

 ١٦٨٬٩٦٣٬٠٨٥      عوض الشراء 
 (٦٥٬١٧٦٬٣٣٥)      لة للتحديد يخصم: صافي الموجودات المقتناة القاب 

 ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠      شهرة 
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   الشهرة - ٥
  

واألهلية وال يمكن تخصـيصـها إلى أي تُعزى الشـهرة الناتجة عن االندماج إلى أوجه التماثل المتوقعة من دمج عمليات الشـركة  
ــركة كوحدة واحدة لت  ــهرة على الشـ ــل. يتم توزيع الشـ ــل آخر غير ملموس قابل للتحديد ومنفصـ وليد النقد ، وهي العمليات أصـ

، أي التآزر من دمج المشــتركة للشــركة واألهلية. اعتبر حكم اإلدارة بتخصــيص الشــهرة للشــركة الســبب األوســع لالســتحواذ  
تقوم الشـركة باختبار االنخفاض في قيمة الشـهرة على أسـاس سـنوي. بالنسـبة الختبار انخفاض القيمة ، تحدد اإلدارة   العمليات.
قابل لالسـترداد لوحدة توليد النقد بناًء على حسـابات القيمة قيد االسـتخدام. تتطلب هذه الحسـابات اسـتخدام التقديرات فيما المبلغ ال

تقبلية ، بناًء على خطة العمل المعتمدة آلخر خمس سـنوات ، واسـتخدام معدل خصـم مناسـب ينطبق يتعلق بالتدفقات النقدية المسـ 
تنتاج   التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سـنوات باسـتخدام معدل النمو المقدر الموضـح أدناه. يتوافق على ظروف الشـركة. يتم اـس

اصــة بالصــناعة التي تعمل فيها وحدة إنتاج النقد. يعتبر حســاب لواردة في تقارير الصــناعة الخمعدل النمو هذا مع التوقعات ا
سـاط التأمين ومتوسـط نسـبة المطالبات. االفتراضـات الرئيسـية القيمة المسـتخدمة أكثر حسـاسـية الفتراضـات النمو اإلجمالي ألق

  :التي تقوم عليها التوقعات هي
  

                  االفتراضات الرئيسية
                                                                                                       %  

 ١١٫٢      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ٦٩٫٠      دل المطالبات ط معمتوس

 ١٣٫٥      معدل الخصم 
 ٢٫٠      معدل النمو النهائي

  
  االفتراضات تحليل الحساسية للتغيرات في 

  
  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

  
دل نمو ســــنوي مرـكب ـقدره  ة في فترة التنبؤ بمـع أمين المكتتـب ــاط الـت الي ألقســـ دير النمو اإلجـم ٪. إذا بقـيت جميع ١١٫٢تم تـق

لقيمة ٪ ـسيعطي قيمة قيد االـستخدام مـساوية ل٦٫٨٪ إلى ١١٫٢اـضات األخرى على حالها ، فإن خفض معدل النمو هذا من االفتر
  .الدفترية الحالية

  
  متوسط معدل المطالبات

  
ــط معدل المطالبات في فترة التنبؤ بحوالي   ــات األخرى ثابتة ، فإن خفض معدل ٦٩تم تقدير متوسـ ٪. إذا بقيت جميع االفتراضـ

  .٪ سيعطي قيمة استخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية٧٢٫٧٪ إلى ٦٩٫٠لنمو هذا من ا
  

ــية األخرى فيما يتعلق   ــات الرئيسـ ــتخدام ، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضـ بتقييم قيمة االسـ
ــبب في أن تتجاوز القيمة الدفترية   ــأنه أن يتسـ ــهرة قيمتها الجوهرية المذكورة أعاله من شـ للوحدة المولدة للنقد بما في ذلك الشـ

  القابلة لالسترداد.
 

 ات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقدير - ٦
 

للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ   يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية
مالية ومبالغ  لتقارير الة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد االمدرج

يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى الخبرة التاريخية   ,اإليرادات والمصروفات المبلغ عنها خالل فترة التقرير
تقوم الشركة بعمل تقديرات    , حداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروفوعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األ

التقديرات التي تنطوي   .ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات الصلة  ,تعلق بالمستقبلوأحكام ت 
لموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية موضحة  على مخاطر التسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية ل

  أدناه:
  

) على أنه جائحة بسبب انتشاره  ١٩ -أعلنت منظمة الصحة العالمية  تفشي فيروس كورونا (كوفيد م ، ٢٠٢٠مارس  ١١في 
ي بما في ذلك المملكة العربية  السريع على مستوى العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليج

. نفذت المملكة العربية السعودية إغالق  ١٩ -انتشار كوفيد السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء 
  للحدود ، وأصدرت أدلة توجيهية للتباعد االجتماعي ، وفرضت حظر التجول على مستوى الدولة. 
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 (تتمة) اضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتر - ٦
 

يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية ،  في المملكة العربية السعودية وما  ١٩ - استجابة النتشار كوفيد
  قامت إدارة الشركة بتقييم أثرها على عمليات الشركة واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والوقائية لضمان: 

  المجتمع بأكمله حيث تقوم بعمليات التشغيل ؛ وموظفيها و صحة وسالمة 
 مملكة العربية السعودية محمية وبقائها سليمة. استمرارية أعمالها في جميع أنحاء ال  

  
 
 ١٩ –تأثير كوفيد ) ١(
  

  احتياطيات فنية طبية: 
  

المصابين والمشتبه بأصابتهم قد ساعد في  تعتقد إدارة الشركة أن مبادرة الحكومة السعودية بتقديم رعاية صحية مجانية للمرضى  
ر التجول كما نفذ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ، شهدت الشركة انخفاًضا  تقليل أي أثر سلبي. خالل فترة اإلغالق وحظ

اض تجربة المطالبات  مبلغ عنها (بشكل رئيسي مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة) مما أدى إلى انخففي المطالبات الطبية ال
ية. وبناًء على ذلك ، نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب  التي كان من الممكن أن تكون ناتجة عن تأجيل بعض العالجات الطب 

  ديسمبر   ٣١قدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية في  في تأثير هذا التأجيل للمطالبات الطبية في الت 
  ٣١لم يتم االعتراف بأي احتياطيات إضافية من قبل الشركة كما في م الختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج ، ٢٠٢٠

  ادرة لمراعاة التأجيل الموضح أعاله. م: ال شيء) للسياسات الطبية الص ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(م ٢٠٢٠ديسمبر 
  

  احتياطيات فنية للمركبات: 
 

م لجميع شركات التأمين في المملكة  ٢٠٢٠مايو    ٨("التعميم") بتاريخ    ١٨٩تعميم رقم    ساما ، أصدرت  ١٩  - وفيداستجابة لجائحة ك
المتعلقة بقطاع التأمين ، يوجه التعميم جميع شركات التأمين لتمديد فترة   العربية السعودية. من بين مختلف األمور األخرى 

شهرين ، وكذلك توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع  البيع بالتجزئة لمدة صالحية جميع وثائق التأمين القائمة على سيارات
  وثائق التأمين على السيارات التجزئة الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التعميم.

 
بلي ت الشركة بتقييم مستقناقشت اإلدارة ، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وقام

 بالنسبة لوثائق  .سيارات البيع بالتجزئة الحالية المتأثرة بالتعميم لمدى كفاية احتياطيات المخاطر غير المنتهية فيما يتعلق بسياسات
دارة الشركة  سيارات البيع بالتجزئة الجديدة الصادرة وفقًا للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط على مدى اثني عشر شهًرا. نظرت إ

و الواجب في تأثير سياسات سيارات البيع بالتجزئة الحالية والجديدة المتأثرة بالتعميم في المطالبات في التقدير الحالي  على النح
بناًء على تقييم  م الختبار كفاية االلتزامات. ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية في 

، تعتقد اإلدارة ، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ، أن الشركة لديها   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي ف سياسات السارية كماال
ونتيجة لذلك ، قامت الشركة باالعتراف باحتياطي عجز    . احتياطيات أقساط غير مكتسبة كافية لتغطية تكاليف المطالبات المحتملة 

 م: ال شيء). ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١ سعودي كما في ن لایرمليو ٤٫٥قسط تأمين إضافي بمبلغ 
 

  االستثمارات والقروض والمدينين - الموجودات المالية 
  

بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق والموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة ، أجرت الشركة تقييًما وفقًا  
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض أصل مالي أو مجموعة   ١٩ - جائحة كوفيد لسياستها المحاسبية بسبب 

أصول مالية قد تعرضت النخفاض في القيمة. وتشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين ،  
ين سيدخالن في اإلفالس أو إعادة  أن المصدر أو المدأو التخلف عن سداد الديون أو التأخر في سداد المدفوعات ، أو احتمالية  

التنظيم المالي األخرى ، إلخ. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع ، أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير 
طول في  مثل االنخفاض الم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى أقل من التكلفة إلى جانب عوامل نوعية أخرى

قيمة االستثمارات ألدوات حقوق الملكية و / أو حدوث حدث تقصير في االئتمان في حالة الديون االدوات. بناًء على هذه  
لم يكن له أي تأثير مادي على النتائج التي أبلغت عنها الشركة لفترة التسعة   ١٩ -التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة كوفيد

  م. وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب. ٢٠٢٠ برديسم ٣١منتهية في أشهر ال
  
 اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين) ٢(
  

يتطلب تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين حكماً كبيراً من قبل اإلدارة.  
التقديرات بالضرورة إلى افتراضات جوهرية حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة و قد تكون كبيرة من األحكام تستند هذه  

  و عدم اليقين و قد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. 
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 مةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها - ٦
  

طالبات  لموالتكلفة النهائية المتوقعة ل  التقريربالتحديد، يجب عمل تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ  
المتكبدة و لكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة  في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ 
عنها و المطالبات المتكبدة و لكن لم بتم اإلبالغ عنها، هي استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبوء باتجاهات تسوية  

  لتحليل الحساسية فيما يتعلق باالفتراضات الهامة.  ٢٨٫١راجع إيضاح   المطالبات المستقبلية.
  

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

السداد. تعمل الشركة على مراقبة   ت تخلف عن أساس ربع سنوي. تتعرض الشركة إلى منازعات مع معيدي التأمين أو احتماال 
  تطور هذه الخالفات و تقييم قوة معيدي التأمين على أساس ربع سنوي. 

  
  إنخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة) ٣(
  

لمدينة  المبلغ الكامل للذمم ايتم إجراء تقدير للمبلغ الغير قابل للتحصيل من أقساط التأمين المدينة، إن وجدت عندما يكون تحصيل  
وفقاً للشروط األصلية لوثيقة التأمين غير  محتمل. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، فإن هذا التقدير يتم على أساس فردي.  

ول  أما المالبغ الغير جوهرية بشكل فردي ولكنها مستحقة السداد فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم وضع عالوة تطبق على حسب ط 
  ة الشركة السابقة. مدة االستحقاق وخبر

  
  ) القيمة العادلة لألدوات المالية ٤(
  

تعامل الشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أقل من  
ل األمد" يتطلب أحكاًما  د ما هو "هام" أو "طوي تكلفتها أو في حالة وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة. إن تحدي 

جوهرية. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك التذبذب الطبيعي في سعر السهم لالستثمارات  
  المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المدرجة. 

  
  االستخدام ومطلوبات عقود االيجار ) موجودات حق ٥(
  

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

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

التمديد ، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد (أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء) فقط في مدة اإليجار إذا  
  .كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار (أو لم يتم إنهاؤه) 

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

عموًما لعقود اإليجار في الشركة ، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ، وهو السعر الذي يتعين على الشركة دفعه  
مماثلة بشروط وأمن  حق االستخدام في بيئة اقتصادية  القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لـ أصل 

  وشروط مماثلة. 
  
  الشهرة  قيمة   انخفاض اختبار) ٦(
  

تختبر إدارة الشركة ، على أساس سنوي ، ما إذا كانت الشهرة الناشئة عن االندماج قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. يتطلب  
. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في  المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لهاذلك تقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة 

  . ٥تحديد المبالغ القابلة لالسترداد مبينة في إيضاح 
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٣ - 

  
  قطاعات التشغيل - ٧

  

مجلس إدارة  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل 
  .ر التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائهاالشركة ضمن وظيفته كصانع القرا 

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

  ديسمبر  ٣١قسيم خالل السنة المنتهية في لم يكن هناك تغيير في أساس الت  .ومدخرات على التوالي األخرى كخط أعمال حماية 
٢٠٢٠.  

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

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

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

والمبالغ المطلوبة من جهات ذات   ستثماراتجهات ذات عالقة  بالصافي وال اال -بالصافي وال أقساط التأمين المدينة  -المدينة 
ة األجل والممتلكات و المعدات والموجودات  وال المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى و الودائع طويل  في بالصا   عالقة

  . مية ظاامية وإيراد عموالت مستحقة على الوديعة الن ظوالوديعة الن   والشهرة بموجب حق اإلستخدام و الموجودات غير الملموسة
والمطلوبات   ال تشتمل المطلوبات القطاعية على الذمم الدائنة والمستحقات ,مصنفة بالتالي، يتم إظهارها في الموجودات غير ال

األخرى وأرصدة إعادة التأمين الدائنة ومطلوبات عقود اإليجار ومكافآت نهاية الخدمة والزكاة وضريبة الدخل ومستحقات على  
  . غير مصنفة مطالبات دراجها ضمن بالتالي، يتم إ. (ساما) توزيع الفائض وإيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

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

  . ويتم مراقبتها على أساس مركزي
  

  ها القطاعات التالية: ألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولدي 
  صحي ال -
 المركبات  -
  الحوادث؛ و الممتلكات و -
 الحماية والحفظ  -

 
 
 
 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٤ - 

 
 (تتمة) قطاعات التشغيل - ٧

  
إليرادات والمصاريف وصافي (الخسارة)  ، وإجمالي ا ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بتاريخ تخص إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة والتي 

  للسنة المنتهية ، هي كما يلي:  الدخل 

  عمليات التأمين    

  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في 
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ  

مجموع عمليات  
  المجموع     عمليات المساهمين  التأمين

                 الموجودات:
 ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  - ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  - ١٩٬٦١٩٬٣٤٣ ١٦٬٨٥٥٬٤٥٥ -  من أقساط التأمين غير المكتسبة حصة معيدي التأمين

 ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  - ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  - ٣٣٬٠٨١٬٧١١ ١٤٬٨٤٩٬٤٨٥ ٥٥٧٬٩١١ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  - ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  - ٨٬٥٢٧٬٦٤٧ ٥٬٠٣٤٬٥٣٥ ٦٬٥٠٠٬٨٠٩  اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم 

 ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩  - ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩  - ٤٬٤٣٧٬٧٨٦ ٧٬٢٣٩٬١٦٣ ١٧٬٧٩٧٬٦٥٠  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ١٣٤٬٥٠١٬٤٩٥  - ١٣٤٬٥٠١٬٤٩٥  - ٦٥٬٦٦٦٬٤٨٧ ٤٣٬٩٧٨٬٦٣٨ ٢٤٬٨٥٦٬٣٧٠  موجودات قطاعية 

 ١٬٠٠٥٬٢١٦٬١٦٨   ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦ ٥٤١٬٩٥٠٬٣١٢  -     مصنفة موجودات غير 
  ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣  ٤٦٢٬٤٨٥٬٢٦٤ ٦٧٧٬٢٣٢٬٣٩٩  -     مجموع الموجودات 

            : ملكيةالالمطلوبات وحقوق 

 أقساط تأمين غير مكتسبة
٢٢٥٬٥٦٢٬٢٤٠ 

١٠٧٬١٢٩٬٢٩٠ 
 ٤٢٬٨٩٧٬٢٧١  

-  
 ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١ 

-  
٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١ 

  ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  - ٨٬٨٢٥٬٨٨٥   -  ٥٬٧٤٣٬٢٧٢  ٣٬٠٨٢٬٦١٣ - معيدي تأمين غير مكتسبة ةعمول
 ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠   - ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠   -  ٥٦٬٤٥٠٬٣٤٠  ٣٣٬٨٠٣٬٣٩٣  ١٤٬٤٨٨٬٨٢٧ مطالبات قائمة 

 ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤   -  ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  -  ١٥٬٤٣٦٬٢٧٥  ٣٩٬٨٦٩٬٧٣٤  ١١٥٬٥٩١٬٩٠٥  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  ١١٬٢٩٥٬٣٩١  - ١١٬٢٩٥٬٣٩١   - -  ١٠٬٤٩٨٬٥٧٨  ٧٩٦٬٨١٣  قسط تأمين إضافي احتياطي 

  ١١٬٢١١٬٥٩٣  - ١١٬٢١١٬٥٩٣   -  ١٬٣٠٩٬٨٤٣  ٣٬١٤٠٬٥٩١  ٦٬٧٦١٬١٥٩  إحتياطيات فنية أخرى 
 ٦٨٢٬٥٦٢٬١٤٤  - ٦٨٢٬٥٦٢٬١٤٤  -      مطلوبات قطاعية 

 ٤٥٧٬١٥٥٬٥١٩   ٢٩٦٬٩٦١٬٨٢٢  ١٦٠٬١٩٣٬٦٩٧      همين غير مصنفة مطلوبات وحقوق مسا

 ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣  ٢٩٦٬٩٦١٬٨٢٢  ٨٤٢٬٧٥٥٬٨٤١      لملكية امجموع المطلوبات وحقوق 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٥ - 

 
 )(تتمة طاعات التشغيلق - ٧

  
  عمليات التأمين  

  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في 
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

  ماية الح
  والحفظ  

مجموع عمليات  
  المجموع     عمليات المساهمين  التأمين

                 الموجودات:

 ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨  - ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨ - ١٧٬٨٣٢٬٢٢٧ ٢١٬٧٨٦٬٨٦١ -  أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 

 ٢٦٬٧٢٣٬١٢١  -  ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ - ١٢٬٠١٨٬٥٢٦ ١٣٬٢٠٨٬٧٧٤ ١٬٤٩٥٬٨٢١ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢  - ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ - ١٠٬٠٨٦٬١٦٧ ١٠٬٨٠٩٬٦٦٠ ٢٬٣٩٣٬٠١٥  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥  - ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥ - ١٬٧٨١٬١٠٢ ٤٬٩٠٠٬٠٣٨ ١٢٬٨٦٤٬١٩٥  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 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 -     موجودات غير مصنفة 

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

            : لكيةالمطلوبات وحقوق الم

 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 - مكتسبةعمولة معيدي تأمين غير 

 ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨  - ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨ - ١٥٬٩٢١٬٦٣٤ ٣٢٬٤٥٤٬٤٠٢ ٢٦٬٧٠٨٬٦٦٢ مطالبات قائمة 

 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  قسط تأمين إضافي احتياطي 

 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      لكية مجموع المطلوبات وحقوق الم

  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٦ - 

  
  (تتمة) قطاعات التشغيل - ٧

  
  
  
 

  عمليات التأمين   

  
  

  الصحي 
  

  المركبات 
الممتلكات  
  والحوادث 

  ية الحما
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين 

عمليات  
  المجموع   المساهمين 

                : ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في 
                اإليرادات: 

  ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨ - ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨  -  ٦٦٬٥٤٢٬١٦١ ٩٩٬٢٣٠٬٥٧٧  ٣٩١٬٣٥٠٬٧١٠ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
              أقساط إعادة تأمين مسندة: 

  (٧٤٬٠٢٢٬٣١٤) - (٧٤٬٠٢٢٬٣١٤)  -  (٤٠٬٩٤٠٬٢٢٦)  (٣٣٬٠٨٢٬٠٨٨)  -  أجبني - 
  (١١٬٧٦٨٬٩٦٧) - (١١٬٧٦٨٬٩٦٧)  -  (٥٬٩٩٨٬٨٤٨)  (٥٬٧٧٠٬١١٩)  -  محلي - 

            الفائض من خسارة أقساط التأمين: 
  (١٨٬٣٢٤٬١٣٠) - (١٨٬٣٢٤٬١٣٠)  -  (١٬٠٨٤٬٨١٠)  (١٬٥٩٢٬٨٢٨)  (١٥٬٦٤٦٬٤٩٢)  أجبني - 
  (٥٤١٬١٥٩) - (٥٤١٬١٥٩)  -  (٢٤٤٬١٦٩)  (٢٩٦٬٩٩٠)  -  محلي - 

 ٤٥٢٬٤٦٦٬٨٧٨ - ٤٥٢٬٤٦٦٬٨٧٨  - ١٨٬٢٧٤٬١٠٨  ٥٨٬٤٨٨٬٥٥٢  ٣٧٥٬٧٠٤٬٢١٨  صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 (١٠٬١٠٠٬٤٥٠)  -  (١٠٬١٠٠٬٤٥٠)  - ٣٬٧٩٩٬٤٨٨  ٢١٬٠٠٧٬٠٥٦  (٣٤٬٩٠٦٬٩٩٤)  كتسبةالمالتغيرات في أقساط التأمين غير 

 (٧٬٤٨٢٬٢٩١)  -  (٧٬٤٨٢٬٢٩١)  -  (٢٬٥٥٠٬٨٨٦)  (٤٬٩٣١٬٤٠٥)  -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
  ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧ - ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧  -  ١٩٬٥٢٢٬٧١٠  ٧٤٬٥٦٤٬٢٠٣ ٣٤٠٬٧٩٧٬٢٢٤  صافي أقساط التامين المكتسبة  

  ٢٤٬٣٢١٬٧٩٦  -  ٢٤٬٣٢١٬٧٩٦  -  ١٥٬٨٦٩٬٠٣٠  ٨٬٤٥٢٬٧٦٦ - عموالت إعادة تأمين 
  ٢٢٣٬٢٩٢  -  ٢٢٣٬٢٩٢  -  ١٣٧٬٩٦٦  ٤٧٬٢٧٦  ٣٨٬٠٥٠  إيرادات رسوم من التأمين

  ٤٥٩٬٤٢٩٬٢٢٥  -  ٤٥٩٬٤٢٩٬٢٢٥  -  ٣٥٬٥٢٩٬٧٠٦  ٨٣٬٠٦٤٬٢٤٥  ٣٤٠٬٨٣٥٬٢٧٤  مجموع اإليرادات  
             كتتاب:  تكاليف ومصاريف اإل

  (٤٠٠٬٥٦٢٬٠٨٩)  -  (٤٠٠٬٥٦٢٬٠٨٩)  -  (٨٬٩١٦٬٠٩٦)  (٩٨٬٦١٥٬٣٠١)  (٢٩٣٬٠٣٠٬٦٩٢) إجمالي المطالبات المدفوعة  
  ٦٠٬٩٨٨٬٠٥٨  -  ٦٠٬٩٨٨٬٠٥٨ - ٥٬٤١٤٬٧٢٣ ٣٧٬١٠٦٬١٤٥  ١٨٬٤٦٧٬١٩٠  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

  (٥٬٨٩٤٬٢٥٢)  -  (٥٬٨٩٤٬٢٥٢)  -  -  (٧١٧٬٦٢٤)  (٥٬١٧٦٬٦٢٨)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

  (٣٤٥٬٤٦٨٬٢٨٣)  -  (٣٤٥٬٤٦٨٬٢٨٣)  -  (٣٬٥٠١٬٣٧٣)  (٦٢٬٢٢٦٬٧٨٠)  (٢٧٩٬٧٤٠٬١٣٠) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
  ٧٬١٣٥٬٠٩٤  -  ٧٬١٣٥٬٠٩٤  -  (٦٬٦٦٤٬٨١٠)  (٢٬٧٩٠٬٧٠٩)  ١٦٬٥٩٠٬٦١٣ المطالبات القائمة التغيرات في 

  ٥٬٧٨٥٬٤٥٩  -  ٥٬٧٨٥٬٤٥٩  -  ٤٬٧٨٦٬٧٩٤  ٢٬١٧٥٬٢١١  (١٬١٧٦٬٥٤٦)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
  (٣٢٬٨٤٥٬٢١٨)  -  (٣٢٬٨٤٥٬٢١٨)  -  ٢٬٧٢٠٬٣٨٠  ١٠٬٧٨٨٬٧٢٠  (٤٦٬٣٥٤٬٣١٨)  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

  (٤٬٧٥٤٬٣٢٤)  -  (٤٬٧٥٤٬٣٢٤)  -  (٣٬٠٨٦٬٩٩٣)  (٥٬٧٧٥٬١٢٥)  ٤٬١٠٧٬٧٩٤  صة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاالتغيرات في ح
  (٣٧٠٬١٤٧٬٢٧٢)  -  (٣٧٠٬١٤٧٬٢٧٢)  -  (٥٬٧٤٦٬٠٠٢)  (٥٧٬٨٢٨٬٦٨٣)  (٣٠٦٬٥٧٢٬٥٨٧) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٧ - 

  قطاعات التشغيل (تتمة) - ٧
  
  عمليات التأمين   

  
  

  الصحي 
  

  المركبات 
الممتلكات  
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين 

عمليات  
  المجموع   المساهمين 

                
  (٤١٬٨٩٤٬٧٤٧)  -  (٤١٬٨٩٤٬٧٤٧)  -  (٤٬٥٧٩٬٩٢١)  (٩٬٩٩٢٬٨٢٦)  (٢٧٬٣٢٢٬٠٠٠)   تكاليف اقتناء وثائق التأمين

  ٨٬٤٤٥٬٥٧٩  -  ٨٬٤٤٥٬٥٧٩  -  -  ٧٩٩٬٤٠٧  ٧٬٦٤٦٬١٧٢  افي قسط تامين إضاحتياطي  التغيرات في 
  (٤٬٠١٤٬٩٢٧)  -  (٤٬٠١٤٬٩٢٧)  -  (٤١٧٬٥٧٠)  (١٩٧٬١٨٠)  (٣٬٤٠٠٬١٧٧)  التغيرات في إحتياطات فنية اخرى 

  (٢٬٧٩٥٬٩٢٦)  -  (٢٬٧٩٥٬٩٢٦) - (١٬٣٩٧٬٣٣٥) (٤٠١٬٤٤٥)  (٩٩٧٬١٤٦)  مصاريف إكتتاب اخرى 

 (٦٧٬٦٢٠٬٧٢٧)  (٣٣٠٬٦٤٥٬٧٣٨) افي مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالص
(١٢٬١٤٠٬٨٢٨

) - (٤١٠٬٤٠٧٬٢٩٣)  -  (٤١٠٬٤٠٧٬٢٩٣)  
  ٤٩٬٠٢١٬٩٣٢  -  ٤٩٬٠٢١٬٩٣٢ - ٢٣٬٣٨٨٬٨٧٨ ١٥٬٤٤٣٬٥١٨  ١٠٬١٨٩٬٥٣٦ صافي دخل (خسارة) اإلكتتاب  

            (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى:  
  (٨٬٩٥٢٬٢١٥)  -  (٨٬٩٥٢٬٢١٥)      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

   (١٠٢٬٠٧٣٬٨٧٧)  (٤٬٤٠٧٬١٣٩)  (٩٧٬٦٦٦٬٧٣٨)       مصاريف إدارية وعمومية 
  ١٢٬٢٧٣٬٠٢٩  ٤٬٦٢٢٬٨٣٢  ٧٬٦٥٠٬١٩٧      إيرادات اإلستثمار والعموالت 

  (٢٥٤٬٦٠٠)  -  (٢٥٤٬٦٠٠)       مطلوبات االيجار  – تكاليف التمويل 
  ١٠٬٦٢١٬٦١٠  -  ١٠٬٦٢١٬٦١٠      إيرادات أخرى 
 (٨٨٬٣٨٦٬٠٥٣)  ٢١٥٬٦٩٣  (٨٨٬٦٠١٬٧٤٦)      ريف) إيرادات التشغيل األخرى، بالصافي مجموع (مصا

 (٣٩٬٣٦٤٬١٢١) ٢١٥٬٦٩٣ (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤)       مجموع (الخسارة) الدخل للسنة قبل تخصيص الفائض، الزكاة و ضربية الدخل 
 - - -       الفائض العائد إلى عمليات التأمين

 (٣٩٬٣٦٤٬١٢١) ٢١٥٬٦٩٣ (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤)       ل الزكاة وضربية الدخل مجموع (الخسارة) الدخل للسمة قب 
 (٦٬٢١٢٬٩٧٢) (٦٬٢١٢٬٩٧٢) -       مصروف الزكاة 

 -  -  -       مصروف ضربية الدخل 
 (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)  (٥٬٩٩٧٬٢٧٩)  (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤)      إجمالي (الخسارة) الدخل للسنة العائد للمساهمين

  
  
  
  
  
 
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٨ - 

  
  قطاعات التشغيل (تتمة) - ٧

   

  مليات التأمينع  

  
  

  الصحي 
  

  المركبات
الممتلكات 
  والحوادث 

  الحماية 
  والحفظ 

مجموع عمليات  
  التأمين

عمليات 
  المجموع   المساهمين

                : ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في 
                اإليرادات: 

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

  ) 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 - 

            فائض خسارة المصاريف: 
  ) 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 - ة تأمين عموالت إعاد
  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( ت المدفوعة  إجمالي المطالبا
  ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣  -  ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣ - ٣٨٬٨٠١٬٣٢٤ ٧٦٬٦٥٦٬٤٧٨  ٣١٬٢٧١٬٧٥١  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

  ) ٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  -  ) ٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  -  -  -  ) ٣٬٦٥٩٬٢٧٦(  المتكبدة المتعلقة بالمطالباتالمصاريف 
  (٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢)  -  (٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢)  -  ) ٤٬٠٥٠٬٩٨٦(  ) ١١٨٬٦٢٣٬٠٨١(  ) ١١٠٬٠٦٤٬٥٢٥( صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

  ١٦٬٢٦٩٬٧٥١  -  ١٦٬٢٦٩٬٧٥١  -  ٤٧٬٤٩٢٬٧٨٠  ) ١٣٬٢٣٢٬٧١٤(  ) ١٧٬٩٩٠٬٣١٥( التغيرات في المطالبات القائمة 
  ) ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥(  -  ) ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥(  -  ) ٤٢٬٥٠٥٬٣٦٣(  ٥٬٥٥٢٬٢٣٠  ) ١٬٠١٨٬١٥٢(  في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  التغيرات

  ) ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧(  -  ) ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧(  -  ٩٬٦٢٣٬٨٠٦  ) ١٣٧٬٩٣٠(  ) ٣٨٬٨١٣٬٦٠٣(  التغيرات في مطالبات متكبدة  لم يتم اإلبالغ عنها  
  ) ٩٬٨٨١٬٥٥٩(  -  ) ٩٬٨٨١٬٥٥٩(  -  ) ٦٬٨٠٠٬٠٩٩(  ١٥٤٬٤٤٣  ) ٣٬٢٣٥٬٩٠٣(  لمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهاالتغيرات في حصة معيدي التأمين من ا

  ) ٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢(  -  ) ٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢(  -  ٣٬٧٦٠٬١٣٨  ) ١٢٦٬٢٨٧٬٠٥٢(  ) ١٧١٬١٢٢٬٤٩٨( صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٤٩ - 

 
  قطاعات التشغيل (تتمة) - ٧
  

  
  
  
  
  
  

              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 اقتناء وثائق التأمين

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

  ) 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  
            (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى:  

  ) ٤٬٣٨٨٬٤٥٩(  -  ) ٤٬٣٨٨٬٤٥٩(      عكس 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(       المتاحة للبيع ستثماراتاألرباح المحققة من اال

  ٦٬٣٥٦٬١٢٢  -  ٦٬٣٥٦٬١٢٢      إيرادات أخرى 
 ) ٦٧٬٧٣٥٬٢٣٥(  ١٬٢٣٦٬٠٦٤  (٦٨٬٩٧١٬٢٩٩)      اريف) إيرادات التشغيل األخرى، بالصافي مجموع (مص

 (٣٠٬٧٣٨٬٥٨١) ١٬٢٣٦٬٠٦٤ (٣١٬٩٧٤٬٦٤٥)       مجموع (الخسارة) الدخل للسنة قبل تخصيص الفائض، الزكاة و ضربية الدخل 
 - - -       الفائض العائد إلى عمليات التأمين

 (٣٠٬٧٣٨٬٥٨١) ١٬٢٣٦٬٠٦٤ (٣١٬٩٧٤٬٦٤٥)       كاة وضربية الدخل مجموع الدخل للسنة قبل الز
  ١٬٦٤٩٬٥٩٠ ١٬٦٤٩٬٥٩٠ -       مصروف الزكاة 

  ) ٥٤٬١٦٧(  ) ٥٤٬١٦٧(  -       مصروف ضربية الدخل 
 (٢٩٬١٤٣٬١٥٨)  ٢٬٨٣١٬٤٨٧  (٣١٬٩٧٤٬٦٤٥)       إجمالي الدخل (الخسارة) للسنة العائد للمساهمين
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  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٠ - 

  
  تمة)(ت قطاعات التشغيل  - ٧

  

  حسب فئات العميل كالتالي:  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسنة المنتهية في 
  

  
  المركبات  الصحي 

الممتلكات 
  والحوادث 

الحماية  
  والحفظ 

  المجموع 

            

   ٤١٬٤٧٣٬١٦٨   ٣٩٬٨٧٨٬٩٨٤    ٣٤٬٤٣٤٬١٤١  الشركات الكبيرة
-  

 
١١٥٬٧٨٦٬٢٩٣   

   ١٧٬٣٠٣٬٢٧٥    ٣٤٬٦٥٩٬٦١٧    ٥٥٬٥٣٣٬٩٤٠   وسطة الشركات المت 
-  

 
١٠٧٬٤٩٦٬٨٣٢   

   ٣٩٬١٩٣٬١٣٦   -   ٦٬١٨٦٬٢٣٣    ١٠٬٢٠٢٬٣٨١    ٢٢٬٨٠٤٬٥٢٢   المشاريع الصغيرة 
   ٧٣٬٥٤٣٬٣٣٢   -   ١٬٠٢٧٬٥٥١    ٧٬٣٤٣٬٦١٨    ٦٥٬١٧٢٬١٦٣   الصغرالمشاريع متناهية 

   التجزئة 
٢١٣٬٤٠٥٬٩٤٤   

 ٥٥١٬٩٣٤    ٧٬١٤٥٬٩٧٧   
-  

 
٢٢١٬١٠٣٬٨٥٥  

  ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨  -   ٦٦٬٥٤٢٬١٦١    ٩٩٬٢٣٠٬٥٧٧    ٣٩١٬٣٥٠٬٧١٠   
  

  حسب فئات العميل كالتالي:  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  

  

 يماثلهنقد وما  - ٨
  

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

  التأمين عمليات  
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠١٩
      

  ٣١٬٩١٩   ٢٠٬١٩٠  بالصندوق نقد 
  ٨٬٥٧٥٬٧٨٥   ٣٦٬٧٦٨٬٨٢٩  حسابات جارية  –أرصدة لدى البنوك 

  ٥٥٬٧٨٦٬٦٧٤   ٣١٬٠٦٣٬١٧٥  ألجل ودائع 
  ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨  ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤ 
  

  المساهمين عمليات  
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١  

  م٢٠١٩
        

  -    -  نقد بالصندوق 
 ٣١٤٬٤٧٥  ٥٬١٥٢٬٥٠٣  حسابات جارية  –أرصدة لدى البنوك 

 ٢٬١٥٣٬٩٠٠  ١٠٦٬٥٠٣٬٣٣٢  قتناءأشهر من تاريخ اال ٣ع تستحق خالل ودائ 
  ٢٬٤٦٨٬٣٧٥  ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥ 

 ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣   ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩  نقد وما في حكمه  مجموع 
, يتم إيداع الودائع قصيرة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ,يتم ايداع النقد لدى البنوك مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد

تستحق هذه الودائع  ,أشهر من تاريخ اإليداع في البنوك المحلية والمؤسسات المالية  ٣من  أقل ات استحقاق أصلي  األجل ذ
ُ ٪٣٫٠٥إلى  ٪٢٫٦٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٪٦إلى  ٪١٫٦إيرادات عموالت بمعدل متوسط من    . ) سنويا

   

  
  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  الصغر المشاريع  متناهية 

 ٢٢٩٬٦٣٠٬١٧٢  -  ٢٬٧٢٠  ٧٠٬٢٤٤٬٠٨٠  ١٥٩٬٣٨٣٬٣٧٢  التجزئة 
  ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١  -  ٦٩٬٦٢٩٬١٥٥  ١٧٧٬٩٧١٬٦٧٨  ٣١١٬١٩٥٬٤٥٨  
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  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع
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 بالصافي –إعادة تأمين مدينة وأرصدةأقساط  - ٩

 
 ديسمبر ٣١
 ٢٠٢٠  

  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
      

  ١٤٩٬٤٩٩٬٣٤٢     ١٩٧٬٩٨٦٬٠٥٧ التأمين وثائق حاملي 
  ٢٧٬٦٥٤٬٢٦١     ٣٦٬٥٥٧٬٦٣٣  وسطاء التأمين

  ٤٨٬٩٨٩٬٣٥٥     ٢٠٬٩٨٧٬٤٢٨ ذمم مدينة من معيدي التأمين
  ٢٢٦٬١٤٢٬٩٥٨   ٢٥٥٬٥٣١٬١١٨  

      مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها:

  مخصص مقابل ذمم حاملي وثائق التأمين المدينة 
(٣٧٬٨٩٠٬٢٣٢) 

   )٣٥٬١٠٧٬٨٥٧( 
 )٣٬٨٢٦٬٣٩٨(    (٥٬٥٩٣٬٩٨١)  مخصص مقابل ذمم وسطاء التأمين

  )٤٬٨٥٣٬٠٥٠(     (٥٬٤٧٨٬١٧٦)  معيدي التأمين المدينة  ذمم مخصص مقابل 

  
(٤٨٬٩٦٢٬٣٨٩) 

   )٤٣٬٧٨٧٬٣٠٥( 
 ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣   ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩  بالصافي  –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

 
  ص ذمم مشكوك في تحصليها هي كما يلي: الحركة في مخص 

 
 ديسمبر ٣١
 ٢٠٢٠  

  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
      

  ٣٩٬٣١٢٬٢١٠    ٤٣٬٧٨٧٬٣٠٥ يناير ١الرصيد, 
  ٤٬٤٧٥٬٠٩٥    ٧٬٦١٨٬٩٢٨   بالصافي  –مخصص (عكس) للسنة 

  -    (٢٬٤٤٣٬٨٤٤)  أقساط تم شطبها 
  ٤٣٬٧٨٧٬٣٠٥   ٤٨٬٩٦٢٬٣٨٩  ديسمبر ٣١الرصيد, 

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

 
  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة      

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين  
  ٢٠٢٠مدينة  

  المجمــــوع 
غير متأخرة السداد 

  منخفضة القيمة  وغير
  إلى ٩١من 

١٨٠  ً   يومـا
  إلى ١٨١من 

٣٦٠  ً   يومـا
 ٣٦٠أكثر من 
  يوم

 ٤٣٬٥٤٥٬٩١٨ ١٩٬١٤١٬٣٢٧ ٤١٬٢٣٧٬٠٦١ ٩٤٬٠٦١٬٧٥١ ١٩٧٬٩٨٦٬٠٥٧     حاملي وثائق التأمين  -

 ٧٬٢٧٧٬١٨١ ٢٬٦٠٠٬٣٦٣ ١٢٬٤١٣٬٧٣٦ ١٤٬٢٦٦٬٣٥٣ ٣٦٬٥٥٧٬٦٣٣  وسطاء التأمين     -

 ٦٬٨٧٢٬٤٩٥ ٢٬٣٨٩٬٠٩٠ ٤٬٣٩٧٬٤٣٢ ٧٬٣٢٨٬٤١١ ٢٠٬٩٨٧٬٤٢٨  معيدي التأمين -

  ٥٧٬٦٩٥٬٥٩٤ ٢٤٬١٣٠٬٧٨٠ ٥٨٬٠٤٨٬٢٢٩ ١١٥٬٦٥٦٬٥١٥ ٢٥٥٬٥٣١٬١١٨ 

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين  
  ٢٠١٩مدينة  

        
  

 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 

  

مليون لایر   ١٢٣٫٧: ٢٠١٩(مليون لایر سعودي  ١٣٩٫٨ يوم تبلغ ٩٠فوق  المتأخرة السدادذمم أقساط التأمين واعادة التأمين 
  . مليون لایر سعودي)  ٤٣٫٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي (   ٤٨٫٩ لها مبلغ خصص سعودي)  

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

باإلضافة إلى ذلك،   .على أن جميع العمالء الذين يرغبون في التداول بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان
  . مر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة مم المدينة بشكل مست تتم مراقبة الذ

 
عدد كبير من العمالء والوسطاء وشركات معيدي التأمين بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية  تشمل الذمم المدينة 

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

   



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٢ - 

  
 بالصافي –ذات عالقة  أطراف –ذمم مدينة أقساط تأمين  -١٠
 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
     

 ١٠٬٢١٠٬٧٥٦ ١٠٬٠٣٨٬٠٧٥  عالقة ذمم مدينة من أطراف ذات 
 (٣٩٣٬٤١١) (١٬٧٢٦٬٧٩٨)   ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 

   ٩٬٨١٧٬٣٤٥ ٨٬٣١١٬٢٧٧ 

  
  الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها هي كما يلي: 

  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

    

 ٤٨٠٬٠٤٧ ٣٩٣٬٤١١  يناير ١
 )٨٦٬٦٣٦( ١٬٣٣٣٬٢٨٧  عكس للسنة 

 ٣٩٣٬٤١١ ١٬٧٢٦٬٧٩٨  ديسمبر ٣١
  

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

  
  

  
  متأخرة السداد 

    وغير منخفضة القيمة 

  
  المجموع 

غير متأخرة السداد  
  منخفضة القيمة  وغير 

  إلى   ٩١من 
١٨٠  ً   يومـا

  إلى  ١٨١من 
٣٦٠  ً   يومـا

أكثر من  
  يوم  ٣٦٠

 ٣٬٠٨٢٬٥٦٩ ١٬٥٠٧٬٣٧٤ ٣٬٩٥٢٬٢٥٣ ١٠٬٠٣٨٬٠٧٥  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
١٬٤٩٥٬٨٧

٩ 
 ٤٨٤٬٠٥٩ ٩١٨٬٨١١ ٤٤٣٬٤٨٣ ٨٬٣٦٤٬٤٠٣ ١٠٬٢١٠٬٧٥٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 

مليون لایر سعودي)    ١٫٨:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٦٫١تساوي    يوما   التسعين  فوق   جهات ذات عالقة   ذمم أقساط التأمين من 
  . مليون لایر سعودي) ٠٫٤ : ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٫٧خصص لها مبلغ 

  
 ٪ للذمم  ٥٧ ، كان ما يقرب من ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ,عين يوًماتقتضي شروط الشركة عموًما تسوية األقساط خالل تس

  . مستحقًا من طرفين) ٪ ٩٤: ٢٠١٩(  طرفينقة مستحقًا من  المدينة من أطراف ذات عال
  

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

   



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٣ - 

  
  ات الفنيةياالحتياط -١١

  

  ات تحت التسوية ي تياطصافي المطالبات واالح  ١-١١
  

  يشمل صافي اإلحتياطات والمطالبات تحت التسوية على ما يلي: 
 

 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠  
  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

        

  ٧٩٬٦٩١٬٩٦٧    ١٢٦٬١٣٩٬٥٢٠  المطالبات تحت التسوية 
 )٤٬٦٠٧٬٢٦٩(    )٢١٬٣٩٦٬٩٦٠(  وحلول التعويضات  ستبعاد القابلة للتحقق من اال ناقصاً: القيمة 

  ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨    ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠ 
  ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥    ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤ المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

      ناقصاُ: 
 )٢٦٬٧٢٣٬١٢١(   (٤٨٬٤٨٩٬١٠٧)  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 )٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢(   (٢٠٬٠٦٢٬٩٩١)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
 ١٢٢٬٣٧٣٬٨٢٠   ٢٠٧٬٠٨٨٬٣٧٦  صافي المطالبات تحت التسوية و المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

      احتياطيات قسط تأمين إضافي: 
 ٥٬٤٩٣٬٣١٢   ١١٬٢٩٥٬٣٩١  التأميننقص قسط احتياطي 

 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨   ١١٬٢١١٬٥٩٣  احتياطيات فنية أخرى 
  ١٠٬٤٧٣٬٢٤٠   ٢٢٬٥٠٦٬٩٨٤ 

 ١٣٢٬٨٤٧٬٠٦٠   ٢٢٩٬٥٩٥٬٣٦٠  صافي اإلحتياطيات والمطالبات تحت التسوية 
  

  . افصاحات تطور المطالبات ٢٨٬٧أنظر أيضا" الى االيضاح رقم 
  

 مكتسبةمين غير التأالحركة في صافي أقساط ١١-٢ 
  

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

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  الصافي   دة تأمينإعا  إجمالي 
       

   ٢١٧٬٨٩٣٬٧١٢   (٣٩٬٦١٩٬٠٨٨)    ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠   الرصيد في بداية السنة 
  ١٠٣٬٦٣٧٬٥٥٠  (٤٬٣٣٨٬٠٠١)   ١٠٧٬٩٧٥٬٥٥١   ) ٤اضافات خاصة بالدمج (ايضاح 

 الرصيد في نهاية السنة 
 

(٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١)  
 ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨    

(٣٣٩٬١١٤٬٠٠٣)  
 (١٧٬٥٨٢٬٧٤١)   (٧٬٤٨٢٬٢٩١)  (١٠٬١٠٠٬٤٥٠)   مكتسبة في أقساط التأمين الغير  التغيرات 

 ٤٧١٬٣٣٢٬١٦٧  (٨٥٬٧٩١٬٢٨١) ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة 
 (١٨٬٨٦٥٬٢٨٩) (١٨٬٨٦٥٬٢٨٩) -  خسارة أقساط التأمينفائض 

 ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧  (١١٢٬١٣٨٬٨٦١) ٥٤٧٬٠٢٢٬٩٩٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة
      

 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(  الرصيد في نهاية السنة 

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

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

   



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٤ - 

  
  (تتمة) االحتياطيات الفنية -١١

 
 غير مكتسبة  وعموالت تأمينلمؤجل تكاليف اكتتاب وثائق التأمين االحركة في ١١-٢ 
  

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 
تكاليف اكتتاب  
وثائق التأمين  

  المؤجلة 
  

عموالت إعادة  
تأمين غير  

  مكتسبة
       

  ٩٬٦٨٠٬٣٧٩     ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥ الرصيد االفتتاحي
  ٢٢٬٣٨٣٬٥٣٨   ٤٤٬٢٨٣٬٦٣٠  المتكبد خالل السنة 
  ١٬٠٨٣٬٧٦٤  ٧٬٥٤٠٬٣٨١  ) ٤دمج (ايضاح اضافات خاصة بال

 (٢٤٬٣٢١٬٧٩٦)    (٤١٬٨٩٤٬٧٤٧)  المطفئ / المكتسب خالل السنة  

 ٨٬٨٢٥٬٨٨٥   ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩  الرصيد النهائي

    
    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 
تكاليف اكتتاب  
وثائق التأمين 

  المؤجلة 
  

عموالت إعادة  
تأمين غير 

  مكتسبة
     

 ١١٬٠١٨٬٨١١  ١٠٬٧١٦٬٣١٣ الرصيد االفتتاحي
 ٢٥٬٤١٩٬٩٨٠  ٣٧٬٦٥٨٬٠٥٨  نة  المتكبد خالل الس

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

  
 ستثماراتاال -١٢

  

 يف اإلسثتمارات على النحو التالي: يتم تصن  . أ
  

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
         

 ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢ ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨   ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦  ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤  متاحة للبيع
 ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ٢٨٬٠٥١٬٧١٩   ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  ٥٬٠٠٢٬٠١٣  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧   ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧ 
  

  : تحليل اإلسثتمارات حسب التصنيف يكون كالتالي .ب 
  

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
         

 ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١١٩٬٨٩٤٬٤٥٠   ٣٢٬٥٠٢٬٦٨٨  ١١٢٬٢٦٦٬٨٨٩  مدرجة 
 - ٢٢٬٩٧٤٬٧٩٧   ١٣٬١٧٣٬١٦٢  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  غير مدرجة 

  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧   ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧ 
  
  
  
 
 

   



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٥ - 

  
  (تتمة) ستثماراتاال -١٢

 تكون كالتالي: ستثمارات ة االتحليل تركيب  . ج
 

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
 ٢٢٬٩٨٠٬٤٨١ ٢٥٬٣٦٥٬٠٨٢   ١٧٬٩٥٨٬١٣٧  ١٩٬١٣٨٬٩١٢  صناديق اإلستثمار 

 - ١٬٩٢٣٬٠٧٨   ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨ أسهم عادية 
 ٩٧٬٤٣٩٬٠٩٤ ١١٥٬٥٨١٬٠٨٧  ٢٥٬٧٩٤٬٦٣٥ ٩٣٬١٢٧٬٩٧٧  صكوك 

  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧   ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧ 
  
  

بناء على معلومات  و ,ستثمارات المتاحة للبيع لتقييم ما إذا حدث انخفاض في قيمة هذه اال ستثمارات اللأجرت اإلدارة مراجعة 
  .المتاحة للبيع ستثماراتما يتعلق باالدارة أنه ال يوجد انخفاض في القيمة في محددة، ترى اإل

  
 ٢١٫٥بقيمة  استثمارات، تم تقويم كما في تاريخ التقرير. مقومة باللایر السعودي والدوالر األمريكي ستثماراتإن جميع اال

  . )ودي مليون لایر سع  ٢٩: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي بالدوالر األمريكي (
  

 المتاحة للبيع هي كالتالي: ستثماراتإن الحركة في اال  . د
  

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠    
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩  
  يسمبرد ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩  
       

 ٦٬٠٩٩٬٩٢٠  ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢   ١٥٬٨٧٢٬٧٠١   ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦  في بداية السنة 
  ٩٤٬٠٠٨٬٤٢٥ ١٥٬٤٣٦٬٥٨٣   ١٤٬٥٩١٬٤٧٣  ٧٥٬٢٩١٬٥٤٨  مشتريات خالل السنة 
 - ٢٬٣٢٠٬٥٧٣  - -  إضافات من االندماج 

 - (٧٬٣١٢٬٥٠٠)  - (٥٬٣٢٥٬٩٨٣)  استبعادات خالل السنة 
   ٤٬٣٠٩٬٢١٧ ٤٨٬١٤٨    ٣٬٩٦١٬٥٩٢ ٤٬٧٩٦٬٦٢٣  األرباح الغير محققة 

  - (٥٣٬٣٨١)   - ١٬٢٦٤٬٨٨٨  األرباح المحققة من اإلستبعادات 
الملكية  من حقوق معاد تصنيفها 

 - (١٬٢٦٤٬٨٨٨)  إلى قائمة الدخل 
 

(٣٩٬٤٥٧) - 
  ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢ ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨   ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦ ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤  في نهاية السنة 

  
  

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

  المساهمين عمليات    التأمين عمليات  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
يسمبر  د ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩  
        

 ٣٢٬٨٥٧٬١٨٩ ١٦٬٠٠٢٬٠١٣   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  السنة في بداية 
 - ١٤٬٧٠٨٬٤١٩   ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٢٬٠١٣  مشتريات خالل السنة تحويل/ 

 -  ١٢٬٠٩٣٬٣٠٠  -  -  إضافات من االندماج 
 )١٦٬٨٥٥٬١٧٦( (١٤٬٧٥٢٬٠١٣)  )٣٬٧٤٩٬٩١٦( (١٨٬٢٥٠٬٠٨٤)  استبعادات خالل السنة 

 ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ٢٨٬٠٥١٬٧١٩  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤ ٥٬٠٠٢٬٠١٣  في نهاية السنة 
  

   



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٦ - 

  
 (تتمة) ستثماراتاال -١٢

  
  المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي:  ستثماراتاال. و

  

  عمليات التأمين 
  

األوراق  
  المالية

  مطفأة التكلفة ال  هامش الربح  الموقع   اإلستحقاق   المصدر 

          
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩  

          
   

  صكوك 
بيت التمويل  
السعودي  
  الكويتي

ديسمبر 
٢٠٢١  

المملكة  
العربية  
  السعودية 

أشهر سايبور  ٦
  % ٧٬٥باإلضافة إلى 

- ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  

  صكوك 
  

الشركة  
السعودية  
  للكهرباء

مايو 
٢٠٢١  

المملكة  
العربية  
  السعودية 

%٣٬١٥  
٥٬٠٠٢٬٠١٣ -  

  
  

       
١١٬٢٥٠٬٠٨٤  ٥٬٠٠٢٬٠١٣  

  
  

  عمليات المساهمين 
  

  التكلفة المطفأة   هامش الربح   الموقع   اإلستحقاق   المصدر   األوراق المالية 
 ديسمبر ٣١          

٢٠٢٠  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
المملكة العربية   ٢٠٢٤سبتمبر   اس تي سي   صكوكإس تي سي 

 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  %٢٬٤٩  السعودية
المملكة العربية   ٢٠٢٥سبتمبر   ي بي إل آر آ   متغير آر آي بي إل  

 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ -  %٣٬١٨  السعودية
المملكة العربية   ٢٠٢٢مايو   إس إي سي   صكوك   -إس إي سي

 ٥٬٠٠٢٬٠١٣ -  %٣٬١٥  السعودية
العربية المملكة   ٢٠٢٥فبراير   إم پي سي  صكوك -إم پي سي 

  السعودية
٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  %٣٬٤٤ 

بيت التمويل    صكوك
 السعودي
 الكويتي

المملكة العربية   ٢٠٢١ ديسمبر
  السعودية

  
أشهر  ٦

سايبور  
باإلضافة إلى  

٨٬٩٥٨٬٤١٩  %٥٬٧ - 
  

  صكوك
  

صندوق األول 
  للطاقة 

المملكة العربية   ٢٠٢٨
سايبور بلس   السعودية

١٢٬٠٩٣٬٣٠٠ ٪٨٬٢ - 
         ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ٢٨٬٠٥١٬٧١٩  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٧ - 

  
 (تتمة) ستثماراتاال -١٢

  
  :التركيز الجغرافي 

 
المحتفظ بها   ستثمارات المتاحة للبيع واال  ستثماراتلال  إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان واألسعار للموجودات 

  حتى تاريخ اإلستحقاق كما في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية هي كالتالي:
  

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
 سمبردي  ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
        

 ٩١٬٢٤٣٬٦٩٣ ١٢١٬٣٥٩٬١٢٠   ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  المملكة العربية السعودية 
 ١٨٬٤٨٨٬١٥٠ ١٠٬٩٠٦٬٥٥٩   -  -  اإلمارات العربية المتحدة 

 ٧٬٣٠٨٬٢١٣ ٧٬١٨٤٬٠٤٦  - -  فرنسا 
 ٣٬٣٧٩٬٥١٩ ٣٬٤١٩٬٥٢٢  - -  سويسرا 

  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧ 
 

 ودائع قصيرة وطويلة األجل -١٣
  

شهر من تاريخ اإليداع في البنوك    ١٢  أو يساوي أشهر ولكن أقل    ٣يتم إيداع الودائع قصيرة األجل ذات استحقاق أصلي أكثر من  
: ٢٠١٩ر ديسمب  ٣١( % ٦إلى  %١٬١٠تستحق هذه الودائع إيرادات عموالت بمعدل متوسط من  . المحلية والمؤسسات المالية

ُ ٪٣٬٠٥إلى % ٢٬١٨من    . ) سنويا
  

 أخرىوموجودات مصاريف مدفوعة مقدما  -١٤
  

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
  

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ذمة مدينة من صندوق منافذ  

  ٣٬١٦٩٬٣٢٧  ٥٧٥٬٣٦٢  االستثماري
 

- - 
 - -   ٢٬٣٦١٬٣٢٣  ٢٬٩٦٤٬٦٠٧  مضافة ضريبة القيمة اللذمم مدينة 

  ضمانات ايداعات المستشفيات وال
  ٢٬٢٥٨٬٥٠٠  ٥٬٣٣٦٬٥٠٠  بنكيةال

 
- - 

 - -   ٤٬٠٣٥٬٦٧٧  ٧٬٧٦٢٬٦٣١  رسوم اشراف مؤجلة 
 - ١٬٦٧٦٬٥٦٦   ١٬٧٠٣٬٩٥٧   ١٬٧٥٧٬١٤٣  ذمم الموظفين  
 -    ٦٤٩٬١٢٨  ١٬٧٠٤٬٠٩٤  قدما مدفوعة م رسوم اشتراك

 - -    ٣٥٦٬١٠٢   ٥٢٩٬٨١٣  قدما مة صاريف ايجار مدفوعم
 ١٬٨٧٥٬١١٠ ٢٬٧٨٩٬٥٢٧   ٢٬٢٢١٬٠٥٧  ٥٬٧٢٥٬١٢٢  أخرى 

  ١٦٬٧٥٥٬٠٧١ ٢٦٬٣٥٥٬٢٧٢ 
 

١٬٨٧٥٬١١٠ ٤٬٤٦٦٬٠٩٣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٨ - 

  
 الممتلكات والمعدات  -١٥

  
  

أثاث وتركيبات  
  ومعدات مكتبية 

  
  حاسبات آلية 

  
  سيارات 

 
تحسينات على  
  عقارات مستأجرة 

  إجمالي
 ٢٠٢٠  

  يإجمال
 ٢٠١٩  

              التكلفة: 
 ١٧٬٤٠٦٬٢٨٠ ١٧٬٨٢٢٬٦٩٣ - ٤٧٥٬٣٠٨ ٥٬٠٨٧٬٠٧٦ ١٢٬٢٦٠٬٣٠٩  يناير  ١

 ١٬٧٤٣٬٦٩٣  ٢٬٢٧٦٬٩٩٥  -    -   ٩٦٥٬٣٧٢   ١٬٣١١٬٦٢٣   إضافات 
  ٣٬٦٧٣٬١٩١ ٢٬٠٧٢٬٤٣٧  - ٣٥٣٬٤٥٥  ١٬٢٤٧٬٢٩٩  - 

  )١٬٣٢٧٬٢٨٠( - -  -  -  -  استبعادات

 ١٧٬٨٢٢٬٦٩٣  ٢٣٬٧٧٢٬٨٧٩  ٢٬٠٧٢٬٤٣٧  ٤٧٥٬٣٠٨  ٦٬٤٠٥٬٩٠٣ ١٤٬٨١٩٬٢٣١  ديسمبر  ٣١
         االستهالك المتراكم: 

 )١١٬٥٥٧٬٧١١( (١١٬٦٠٩٬٤٩٥) - (٤٧٥٬٣٠٨) (٣٬٥٩٧٬٣٩٩) (٧٬٥٣٦٬٧٨٨)  يناير  ١
 (١٬٣٥١٬١٥١) (١٬٣٩٢٬٩٩١) - - (١٬٠٤٨٬٧٢٢) (٣٤٤٬٢٦٩)  المحمل للسنة  

 (١٬٢٩٩٬٣٦٧) - - - - -  استبعادات

  ديسمبر ٣١

  
(٧٬٨٨١٬٠٥٧) 

  (٤٬٦٤٦٬١٢١)   (٤٧٥٬٣٠٨) - (١٣٬٠٠٢٬٤٨٦) ١١٬٦٠٩٬٤٩٥ 
   -      صافي القيمة الدفترية: 

 -  ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣  ٢٬٠٧٢٬٤٣٧ - ١٬٧٥٩٬٧٨٢ ٦٬٩٣٨٬١٧٤    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ٦٬٢١٣٬١٩٨ -   - ١٬٤٨٩٬٦٧٧ ٤٬٧٢٣٬٥٢١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

  العمر االنتاجي المقدر, كما يلي: ى بطريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على  يتم استهالك تكلفة المعدات والممتلكات األخر
  

  عدد السنين  
  ١٠-٤  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

  ٤  حاسبات آلية 
  ٤    تحسينات على عقارات مستأجرة 

  ٥  سيارات 
  
  

 موجودات غير ملموسة - ١٦
 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        التكلفة: 

  ٧٬٥٦١٬٢٧٢    ٩٬٩٥٢٬١٣٣  يناير ١
  ٢٬٣٩٠٬٨٦١    ٣٬٨٧٠٬٣٢٧  إضافات  

       ٧٬٠٥٢٬٥٧٦  اضافات خاصة بالدمج  
  ٩٬٩٥٢٬١٣٣    ٢٠٬٨٧٥٬٠٣٦  ديسمبر  ٣١

       إطفاء متراكم : 
  )٤٬٧٠٤٬٨٩٩(   (٦٬٨٦٠٬٢٧٩)  يناير ١

  )٢٬١٥٥٬٣٨٠(   (١٬٩٠٨٬٠١٢)  محمل للسنة  
  )٦٬٨٦٠٬٢٧٩(    (٨٬٧٦٨٬٢٩١)  ديسمبر ٣١

       صافي القيمة الدفترية: 
  ٣٬٠٩١٬٨٥٤    ١٢٬١٠٦٬٧٤٥  ديسمبر  ٣١

  

  . سنوات بخمس تر ولبرامج الكمبي يقدر العمر االنتاجي . تسجيلها بالتكلفةبرامج الكمبيوتر ويتم ملموسة الغير الموجودات تمثل 
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٥٩ - 

  
  

  مطلوبات عقود اإليجارو االستخدام حق موجودات  - ١٧
 

 في قائمة المركز المالي  المبالغ المعترف بها  . أ
 

  لاليجارات: ة العائدة المركز المالي تظهر المبالغ التالي قائمة 
  

  : موجودات بموجب حق االستخدام
  

  ٢٠٢٠  

  
متاجر نقاط    مباني المكاتب

  البيع
  

  المجموع 
        التكلفة: 

        
  ٨٬٤٤٢٬٤١١  ٨٢٥٬٧٤٣  ٧٬٦١٦٬٦٦٨ يناير ١

  ٣٧٣٬٠٨٩  ٣٧٣٬٠٨٩  -  العام اضافات خالل 
   ٢٬٧٩١٬٣٢٢  ٥٥٨٬٦٠٩   ٢٬٢٣٢٬٧١٣  إضافات من االندماج 

  (٤٢٬٥٩٨)  (٤٢٬٥٩٨)  -  لعام االنهاء خالل ا
  ١١٬٥٦٤٬٢٢٤  ١٬٧١٤٬٨٤٣   ٩٬٨٤٩٬٣٨١  ديسمبر ٣١

        : االستهالك المتراكم
  (١٬٢١١٬٣٤٨)  (٢٨٦٬٨٦٧)   (٩٢٤٬٤٨١)  يناير ١

  (١٬١١٦٬٢١٤)  (٣٤١٬٠٤٧)  (٧٧٥٬١٦٧)  مصروفات خالل العام 
  ٤٢٬١١١  ٤٢٬١١١  -  االنهاء خالل العام 

  (٢٬٢٨٥٬٤٥١)   (٥٨٥٬٨٠٣)   (١٬٦٩٩٬٦٤٨)  ديسمبر ٣١
        : صافي القيمة الدفترية

  ٩٬٢٧٨٬٧٧٣  ١٬١٢٩٬٠٤٠  ٨٬١٤٩٬٧٣٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  

 
  

  ٢٠١٩  

  
متاجر نقاط    مباني المكاتب

  البيع
  

  المجموع 
        التكلفة: 

        
 ٥٬٤٣٩٬٠٢٠  ١٬٢٩٤٬٥٧٠  ٤٬١٤٤٬٤٥٠ يناير ١

  ١٢٨٬٢٧٣  ١٢٨٬٢٧٣  -  اضافات خالل العام 
  ٣٬٤٧٢٬٢١٨  -  ٣٬٤٧٢٬٢١٨  تعديالت خالل العام 
  ) ٥٩٧٬١٠٠(  )٥٩٧٬١٠٠(  -  االنهاء خالل العام 

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

  -  -  -  يناير ١
  ) ١٬٣٢٥٬٣٧١(  )٤٠٠٬٨٩٠(  )٩٢٤٬٤٨١(  خالل العام مصروفات  

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

        صافي القيمة الدفترية: 
  ٧٬٢٣١٬٠٦٣  ٥٣٨٬٨٧٦  ٦٬٦٩٢٬١٨٧  ديسمبر  ٣١

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٦٠ - 

  
  
  

    (تتمة) اإليجارموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود  - ١٧
  
  

  مطلوبات عقود اإليجار 
  

  تستحق الدفع على النحو التالي: االلتزمات فيما يتعلق بمطلوبات االيجار 
  

  
ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

٢٠١٩  
        

  ٢٬٣٦٠٬٨٠٠  ٢٬١٠٥٬٥٠٠    خالل عام واحد 
  ٤٬٧٤٧٬٣٠٠  ٤٬٦٧٧٬٧٩٩   أكثر من عام وليس أكثر من خمس أعوام

  ١٬٨٨٣٬٢٠٠  ١٬٨٨٣٬٢٠٠    أعوام أكثر من خمس 
    ٨٬٩٩١٬٣٠٠  ٨٬٦٦٦٬٤٩٩  

  )١٬١٣٨٬٩٦٤(  (١٬١٦٥٬٧٢٧)    تكلفة التمويل المستقبلية 
  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦  ٧٬٥٠٠٬٧٧٢    جار  مجموع مطلوبات عقود االي 

  ٢٬٢٩٩٬٩٧٣  ١٬٨٢٢٬٢٩٠    متداول  
  ٥٬٥٥٢٬٣٦٣  ٥٬٦٧٨٬٤٨٢    غير متداول  

    ٧٬٨٥٢٬٣٣٦  ٧٬٥٠٠٬٧٧٢  
 
  
  

  في مطلوبات عقود االيجار كما يلي:الحركة 
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        

  ٥٬٢٥٤٬٦٤٦  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦    العتراف األولي) (ا  ١٦رقم  المعيار الدولي للتقرير الماليتعديل   –يناير ١
  ١٢٨٬٢٧٣  ٣٧٣٬٠٨٩   اضافات خالل العام 

    ١٬٣٢١٬٤٦٢  -  
  ٣٬٤٧٢٬٢١٨  -    تعديالت خالل العام 
  )٥١٨٬٤٥٤(  ٢٨٥    االنهاء خالل العام 

  ٢١٦٬٤٠٣  ٢٥٤٬٦٠٠    تراكم الفائدة خالل العام 
    ٨٬٥٥٣٬٠٨٦  ٩٬٨٠١٬٢٠٣  

  )٧٠٠٬٧٥٠(  (٢٬٣٠١٬٠٠٠)    دفعات خالل العام 
  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦  ٧٬٥٠٠٬٧٧٢    ديسمبر  ٣١في 

  

 المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل  . ب
  

مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في    ٠٫٣بلغ إجمالي تكاليف التمويل المعترف بها في قائمة الدخل المتعلق بمطلوبات اإليجار  
  ٣١مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في  ٢٫٥األجل  . وبلغت المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  مليون لایر سعودي).  ٤٫٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(  ٢٠٢٠ديسمبر 
  

 تفاصيل عن عمليات التأجير للشركة  . ج
  

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

خالل    ٪.٤المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على التزام اإليجار المعدل  إلى تمديد مدة اإليجار التعاقدي. بلغ المتوسط  
عادة ما يتم  .  األعمالدمج  ود إيجار إضافية كأصول حق استخدام ومطلوبات إيجار ناتجة عن  ثة عقالعام ، اعترفت الشركة بثال

  سنوات.  ٥عقد عقود اإليجار هذه لمدة ال تزيد عن 
  

يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض  
  ود. ال يتم استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. عهعقود اإليجار أي 
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 نظامياحتياطي   - ١٨
  

، يتعين على الشركة تحويل ما ال   (ساما) ) (ز) من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن ٢( ٧٠وفقًا للوائح الشركة والمادة 
٪  ١٠٠إلى  حتياطي  قانوني حتى يصل هذا اال احتياطي  إلى  ٪ من أرباحها السنوية ، بعد تعديل الخسائر المتراكمة ،  ٢٠يقل عن  

  ٣١نتيجة الخسائر المتراكمة ( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم يتم عمل اي تحويالت للسنة المنتهية في من رأس مال الشركة المدفوع. 
  لشركة. غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى تصفية احتياطي هذا اال). إن لم يتم عمل اي تحويالت: ٢٠١٩سمبر دي 
  
 

 ربحية (خسارة) السهم األساسي و المخفض  - ١٩
 

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

  

  ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
      

  )٢٩٬١٤٣٬١٥٨(  (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)   المساهمينلي (الخسارة) الدخل للسنة العائد الى اجما
المتوسط المرجح لعدد االسهم العدية لربحية السهم األساسية و المخفضة خالل  

  ١٥٬٥٦٦٬١٢١  السنة 
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  

  
  )١٬٩٤(  (٢٫٩٣)  (خسارة) ربحية  السهم االساسي والمخفض 

  
  
  
 

 ذات العالقة األطرفمعامالت وأرصدة مع  - ٢٠
 

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

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

  
 موظفي اإلدارة   تعويضات كبار . أ

 
  فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة: 

  

  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٩  
       

 ٥٬٠٩٢٬٧٢٩  ٥٬٢٥٠٬١٨٣  رواتب  ومنافع موظفين 
 ٣٣٠٬١٨٦  ٣١١٬٨٧٦  مكافأت نهاية الخدمة 

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

  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩  

ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
           : المساهمين الرئيسيين 
  -    - ١٧٬٣٧٩٬٦٩٩  ١٤٬٥٩٦٬٥٤٥  أقساط التأمين المكتتبة

  -    - )٦٬٨٤٨٬٨٣٨(  )٣٬٢١٤٬٠١٠(  المطالبات المدفوعة 
  ١٠٬٢١٠٬٧٥٦    ١٠٬٠٣٨٬٠٧٥  -   -  قسط مستحق من أطراف ذات عالقة 

           أخرى: 
  -    - )٢٬٣٤٣٬٦٠٦(  (٢٬٢٤٢٬٤٦٣)  مصروف اإليجار 

  -    - )٤٥٧٬٣٦٨(  (٦٥٤٬٨٤٣)  خدمات 
مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة  

  (١٬٤٤٦٬٠٠٠)  ورسوم االجتماع 
 

)٣٣٠٬١٨٦(  -  

  
-  
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  ٥٬٤٢٢٬٩١٥   ٥٬٥٦٢٬٠٥٩  
 

 ريبة الدخل  الزكاة وض - ٢١
  
 الزكاة  . أ

  يستند مخصص الزكاة للعام الحالي إلى ما يلي: 
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
       

 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال 
 ٤٧٬٤٣٠٬١٥٩   ٤٣٬٠٩٥٬٣٧٦  اإلحتياطيات والمخصصات اإلفتتاحية والتعديالت األخرى  

 ٥٣٬٩٥٥٬٥٨٢   ٥٥٬٦١٢٬٨٢٣  مخصصات 
 )١٦٬٩٠٥٬٤٧٧(   (١٦٬٥٣٦٬١١٥)  اآلجل   القيمة الدفترية للموجودات طويلة 

 )٩٤٬٧٤٥٬٧٤٨(   (١٠٥٬٧٢١٬١٤٢)   استثمارات
 )٢٧٬٥٤٣٬٤٤٢(   (٣١٬٣٣٧٬٢٢٣)  (خسارة) ربح الدخل المعدل للسنة  

 ١١٢٬١٩١٬٠٧٤   ٩٥٬١١٣٬٧١٩  وعاء الزكاة  
      ٪٤٢٩٥,حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة بواقع  

 ٢٬٧٦٩٬٦٧٠   ٢٬٤٥١٬٧٣١  ٪٢٬٥٧٨الزكاة المستحقة بواقع  
  

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

  
  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

       

 ٦٬٠٧٩٬٤٣٢  ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  يناير ١
 ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  ٢٬٤٥١٬٧٣١  محمل خالل السنة 

  -   ١٥٬٦٢١٬٢١٩  إضافات من عملية اندماج 
 )٤٬٤١٩٬٣٥٩(  ٣٬٧٦١٬٢٤١  التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة 

 )١٬٦٦٠٬٠٧٣(  (٤٬٦٤٥٬٠٠٢)  مدفوعات خالل السنة 
 ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨  ديسمبر ٣١

  
 ضريبة الدخل  . ب
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
       

 )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١(  (٣٩٬٣٦٤٬١٢١)  السنة قبل تخصيص الفائض, الزكاة وضريبة الدخل  خسارة افي  ص

 ٣٬٥٠٦٬٥٣١  ٣٬٣٠١٬٠٠٣  االستهالك المحاسبي 

 ٢٬٥٨٧٬٥٧٠  ٢٬٤٣٣٬٣٥١  المخصصات لمزايا ومنافع نهاية الخدمة  

 ٤٬٣٨٨٬٤٥٩  ٩٬٠٨٠٬٦٦٦  المخصص للديون المشكوك في تحصيلها 

 )٤٬٠٥٨٬٩٧١(  (٣٬٧٣٥٬٠١٣)  هالك الضريبياالست 

 )٣٬٢٢٨٬٤٥٠  (٣٬٠٥٣٬١٠٩)  مدفوعات منافع نهاية الخدمة  

 )٢٧٬٥٤٣٬٤٤٢(   (٣١٬٣٣٧٬٢٢٣)  صافي الدخل (الخسارة) المعدلة للسنة  
  -    -  ) ٪٤٬٥٨(حصة المساهمين األجانب  ٪٢٠الضريبة 

  

٪ من الدخل الخاضع للضريبة المعدل على جزء من األسهم المملوكة   ٢٠الحالي بواقع يتم احتساب إلتزام ضريبة الدخل للعام 
  كانت حركة مخصص الضريبة للسنة كما يلي:  , للمساهمين األجانب
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  (تتمة)الزكاة وضريبة الدخل  - ٢١
  

  
  

٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

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

 )٢٥٬٩٧٨(    -  لسنة مدفوعات خالل ا
 -    -  ديسمبر ٣١

  
  تم الجمع بين حركة الزكاة والضريبة للسنة كما يلي: 

  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

 ٦٬٠٥١٬٢٤٣   ٢٬٧٦٩٬٧٦٩  يناير ١الرصيد, 
  )٤٬٣٦٥٬١٩٢(    ٣٬٧٦١٬٢٤١  التسويات المتعلقة بالسنوات السابقة 

  ٢٬٤٥١٬٧٣١  محمل خالل السنة  

  

٢٬٧٦٩٬٧٦٩  
  ١٥٬٦٢١٬٢١٩    -  

 )١٬٦٨٦٬٠٥١(    (٤٬٦٤٥٬٠٠٢)  مدفوعات خالل السنة  
 ٢٬٧٦٩٬٧٦٩    ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨  ديسمبر ٣١الرصيد, 

 
  الربوط  موقف  . ج

  
. في يوليو ٢٠١٩حصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى  

الفروق  تعودمليون لایر سعودي.  ٧٫١بمبلغ  ٢٠١٤لشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام ا أستلمت،  ٢٠٢٠
األولية بشكل رئيسي إلى عدم موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل على بعض األرصدة المتعلقة   الربوطالزكوية حسب  

والمبالغ المستحقة إلى   ،معيدي تأمين دائنة ارصدة ،المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها ،بالمطالبات القائمة
األولي للهيئة العامة للزكاة والدخل واستلمت   الربط  أطراف ذات عالقة من وعاء الزكاة. تقدمت الشركة باستئناف ضد

زاعات  انالممخالفات والمليون لایر سعودي. كما قدمت الشركة استئنافًا إلى لجنة الفصل في  ٣٫٣ربًطا محدثًا بمبلغ 
، استلمت الشركة أيًضا ربط  ٢٠٢٠لضريبية وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. خالل عام ا

الفروق الزكوية حسب   تعودمليون لایر سعودي.  ١٠٫٢٥بمبلغ  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥الزكاة وضريبة الدخل للعام 
لدخل على بعض األرصدة المتعلقة بالودائع ألجل  األولية بشكل رئيسي إلى عدم موافقة الهيئة العامة للزكاة وا  الربوط

قدمت   وبالتوازي مليون لایر سعودي ١٫٩دره الشركة مخصص إضافي ق اثبتتواالستثمارات من وعاء الزكاة. 
حقًا لنهاية العام ، استلمت ال. األولي للهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة  الربطاستئنافًا ضد 

  سعودي لایرمليون  ٨٫٣٦مع التزام زكاة إضافي بقيمة  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥تقييمات معدلة للسنوات من  الشركة
لهيئة ا  جع من قبلالمرا الربطاستئنافًا ضد  في طور تقديم  اإلدارة .ودفعت هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 الربوطهذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. وبناًء عليه ، لم يتم تكوين مخصص إضافي لمثل هذه  وتعتقد أن نتيجة  
 المالية المرفقة. القوائماإلضافية في  

 
للمراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. يمكن   يخضع حاليًا  ٢٠١٩الزكاة وضريبة الدخل للشركة لعام  إن ربط  

من قبل  ربطهضريبة الدخل كما تحسبه الشركة عن التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تم يختلف التزام الزكاة و أن
  من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.  الخاصة بهاالهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات التي لم يتم رفع الربوط 

  
مليون لایر    ٢٫١بقيمة    ٢٠١٢و    ٢٠١١الزكاة وضريبة الدخل لعامي  ربط    ، استلمت الشركة األهلية    ٢٠١٨في عام  

شركة األهلية باستئناف ضد ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى األمانة العامة للجان الضريبية السعودي. تقدمت 
الزكاة   ربوطهلية  الشركة األ   استلمت،    ٢٠٢٠ال تزال النتيجة معلقة. عالوة على ذلك ، خالل عام  و("اللجنة العليا")  
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األهلية باستئناف أمام اللجنة   الشركةتقدمت    .سعودي  لایر  ٩٫٥بمبلغ    ٢٠١٨إلى    ٢٠١٥لألعوام من  وضريبة الدخل  
إلى   ٢٠١٥و  ٢٠١٢و  ٢٠١١األولية لألعوام  الربوطالنتيجة معلقة. تعود الفروق الزكوية حسب التزال العليا و
معينة متعلقة باالستثمارات والودائع النظامية ة العامة للزكاة والدخل ألرصدة  بشكل رئيسي إلى عدم سماح الهيئ  ٢٠١٨

  والخسائر المتراكمة المعدلة من وعاء الزكاة. تعتقد اإلدارة أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستعيد النظر في  
  

  (تتمة)الزكاة وضريبة الدخل  - ٢١
 

  (تتمة)  موقف الربوط  . ح
  

  الشركة  النهائية. ومع ذلك ، قدمت إدارة طالربومن وعاء الزكاة في  الحسوماتاألولية وستسمح ببعض  الربوط
مليون لایر سعودي ، وترى  ٧٫٨المعلقة بمبلغ  الربوطاألهلية طلب تسوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع 

شركة األهلية على شهادات الزكاة وضريبة  الت  أن مستوى المخصصات الحالية للزكاة كاٍف في الوقت الحالي. حصل
  ٢٠١٩الزكاة وضريبة الدخل لعام  ربط، كما أن  ٢٠١٩هيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى عام الدخل من ال

 قيد المراجعة حاليًا من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
  

  لموظفين ا منافع التزامات  - ٢٢
  

  الوصف العام للخطة   ١-٢٢
يتم إعداد   . السعوديةالمملكة العربية  فيالعمل  قانون متطلبات مع  يتماشى ماتدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها ب 

والمنافع  المستحقات وفقًا للتقييم االكتواري بموجب طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات المزايا 
فاء بالتزامات مدفوعات المزايا والمنافع  ي خطط غير ممولة ويتم الو هخطط استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين ,عند استحقاقها
  . عند استحقاقها

  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
      
 يناير  ١

  
١٤٬١٦٣٬٣٢٥  ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠ 

  -   ٦٬٥٨٥٬٨٩٠  دمج اضافات من 
 ١٬٩٨٦٬٤٦٨  ٢٬٠١٢٬٨١٠  تكاليف الخدمة الحالية 

 ٦٠١٬١٠٤   ٤٢٠٬٥٤١  تكاليف مالية
 )٣٬٢٢٨٬٤٥٠(  (٣٬٠٥٣٬١٠٩)  مزايا ومنافع خالل السنة   

 ٢٬٠٧٢٬٩٢٣   (٩٠٢٬٣٩٩)  محمل الى قائمة الدخل الشامل 
 ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠  ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣  ديسمبر ٣١

  
  وقائمة الدخل الشامل   عترف بها في قائمة الدخل المبالغ الم ٢-٢٢

  كما يلي:    منافع الموظفين  المتعلقة بالتزاماتوقائمة الدخل الشامل  لمعترف بها في قائمة الدخل لمبالغ اا
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
     

 ١٬٩٨٦٬٤٦٨  ٢٬٠١٢٬٨١٠  تكاليف الخدمة الحالية 
 ٦٠١٬١٠٤   ٤٢٠٬٥٤١  تكاليف مالية

  ٢٬٥٨٧٬٥٧٢   ٢٬٤٣٣٬٣٥١  الدخل مجموع المبالغ المعترف بها في قائمة 
       إعادة قياس: 

  ٢٬٠٧٢٬٩٢٣   (٩٠٢٬٣٩٩)  خسارة اكتوارية من تعديالت الخبرة (ربح)  
 ٢٬٠٧٢٬٩٢٣  (٩٠٢٬٣٩٩)  في قائمة الدخل الشامل  مجموع المبالغ المعترف بها

  
  اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية ٣-٢٢

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

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

  ٪٢٬٦٠   ٪١٫٦٥  معدل  تقييم الخصم   
  ٪٢   ٪١٫٦٥  ل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف األعمار المعد



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٦٥ - 

  
  
  
  
  

  (تتمة) التزامات منافع الموظفين  - ٢٢
  

  تراضات االكتوارية فتحليل الحساسية لال ٤-٢٢
  تأثير التغيرات في الحساسيات على القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة كما يلي:  

  

التغيير في    
  االفتراضات 

ثير على إلتزام المزايا  التأ  
زيادة في      والمنافع المحددة 

  االفتراض 
نقص في  
  االفتراض 

زيادة في    
  االفتراض 

نقص في  
 االفتراض 

             

 ٦٨٠٬١٢٦  (٦٣٦٬٧٧٦)    ٪٥-  ٪٥+  معدل  تقييم الخصم 
المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف  

  األعمار
+٥-  ٪٥٪    

٦٧٦٬٦٨٥ 
 

(٦٣٩٬٨٢٢) 
  

من غير المحتمل    من الناحية العملية,األخرى.  يعتمد تحليل الحساسية على تغيير في االفتراض مع االحتفاظ بجميع االفتراضات  
عند حساب حساسية التزام المزايا والمنافع المحددة   .في بعض االفتراضات مرتبطة التغيرات أن يحدث ذلك, وقد تكون 

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

  
  االستحقاق المتوقع تحليل   ٥-٢٢

 المخصومة:  فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات مزايا الموظفين غير
 
  

  ٥ - ٢من   سنه   ٢-١من     سنه اقل من   

  سنوات 
  ٥أكثر من 
 سنوات 

  اإلجمالي 

  ٢٠٢٠ديسمبر،  ٣١
٦٬٨٥٧٬٥٩٣  ١٬٨٥٤٬٠٧٩  

  

٢٤٬٧٤٧٬٣٩٥ ٩٬٨٩٤٬٧٦١  ٦٬١٤٠٬٩٦٢  
  ٢٠١٩ديسمبر،  ٣١

٦٬٣٤٩٬٨٦٧  ١٬٨٢٢٬٦٦٨  

  

١٩٬١٤٧٬٤١٧ ٦٬٤٢٢٬١٦١  ٤٬٥٥٢٬٧٢١  

  
  

  رأس المال - ٢٣
  

ديسمبر   ٣١( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي في  ٢٢٩٫٤صرح به والمصدر والمدفوع بلغ رأس مال الشركة الم
مليون سهم)   ١٥:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في   مليون سهم  ٢٢٫٩مليون لایر سعودي) يتكون من    ١٥٠:  ٢٠١٩
 ٤.أنظر الى االيضاح رقم  .رياالت للسهم الواحد  ١٠بقيمة 

  
  : ى النحو التاليحصة المساهمين بالشركة عل

  

    
  المدفوع     المصرح به والمصدر    

 لایر سعودي   عدد األسهم    : ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
       

  ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠    ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ المشاريع القابضة شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة  
  ٢٠٤٬٧٢٤٬٦٤٠   ٢٠٤٬٧٢٤٬٦٤٠ ٢٠٬٤٧٢٬٤٦٤ أخرى 

 ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤  المجموع 
  

  المدفوع     المصرح به والمصدر   
 لایر سعودي   عدد األسهم    : ٢٠١٩ديسمبر   ٣١

          



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٦٦ - 

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

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

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠       فائض توزيع دائن - ٢٤
       

 ١١٬٣٥١٬٤٠٤  ١١٬٣٤٣٬٤٦٩ يناير   ١كما في  
 -  ١٬٤٧٠٬٦٩٦  إضافات من االندماج 

  -  ٩٣٤٬٥٥٧  المستحقة  المصروفات من  المستحق به  المطالب غير التوزيع فائض إجمالي 
 )٧٬٩٣٥(  -  مدفوع خالل السنة ال
 ١١٬٣٤٣٬٤٦٩  ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢  ديسمبر   ٣١كما في  

  
 مصاريف عمومية وإدارية  - ٢٥

  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  

 ٤١٬٧٧٢٬٨٦٠  ٤٤٬٠٧٥٬٣٦٣   رواتب ومزايا
 ٦٬٧٠٨٬٨٤٩  ١٠٬١٨٤٬٧٢٥  مهنبةأتعاب 

 ٤٬٣٩٨٬٤٣٥    ٥٬٢٧٨٬١٢٩   رسوم إشراف وفحص 
 ٦٬٠١٩٬٢٢٠  ٤٬٥٧٣٬٢٦٨  مصاريف تأمين
  ٤٬٣١٨٬١٢٤  ٤٬٥٢٢٬٦٤٧   تقنية المعلومات 

 ٤٬٨٣١٬٩٠٢  ٤٬٤١٧٬٢١٧  ) ١٧و   ١٦, ١٥وإطفاء (ايضاح  استهالك
  ١٬٥٥٦٬٧٠٥  ٣٬٩٢٩٬٤٠٣  سفر
  رإيجا

  
 ٤٬٥٤٢٬١٤٢   ٢٬٤٤٧٬٦٨٦ 

 ٢٬٥٨٧٬٥٧٢   ٢٬٤٣٣٬٣٥١   )٢٢منافع الموظفين (ايضاح   التزامات
  ٨٦٢٬٧٠٦  ١٬٢٢٩٬٤٧٩  إصالح وصيانة 

 ٧١٦٬١٩٥   ١٣٣٬٢٦٩   قرطاسية ومطبوعات دورية وإشتراكات
 ٨٠٬٩٤٤  ١٬٨٨٧٬٧٥٧   إعالنويج وتر

 ٦٤٩٬٠٦٧   ٧٣٤٬٤٩٢   هاتف وبريد
 ٤٬٣١٩٬٣٩٤   ١٦٬٢٢٧٬٠٩١  أخرى 

 
 

٨٣٬٣٦٤٬١١٥  ١٠٢٬٠٧٣٬٨٧٧ 

  والعموالت ستثماراتمن االالدخل  - ٢٦
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
      الموجودات المالية المتاحة للبيع: 

 ٤٬٦٦٣٬٥٥١   ٧٬٥٩١٬٦٥٣  ودخل توزيعات أرباح  استثمارات
       ع: ودائ

 ٩٬٢٤٤٬٠٦٩    ٤٬٦٨١٬٣٧٦  دخل عموالت خاصة 
  ١٣٬٨٧٧٬٦٢٠    ٢٧٣٬٠٢٩,١٢ 

  لقيمة العادلة لألدوات الماليةا - ٢٧
  

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

 , أو في السوق المبدئية التي يمكن الوصول إليها لألصل أو المسؤولية  - 
 . لألصول أو االلتزامات  مزايا السوق التي يمكن الوصول إليهامعظم ، وجود سوق مبدئي في حالة عدم - 
 

 الية والكشف عنها:لتحديد القيمة العادلة لألدوات الم تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي 
 ان الوصول إليها في تاريخ القياس. أداة متطابقة التي يمكن للكي  في األسواق النشطة لنفس األداة أو المدرجة  : األسعار  ١المستوى  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٦٧ - 

في األسواق النشطة اللتزامات األصول المماثلة أو تقنيات التقييم األخرى التي تستند جميع  المدرجة : األسعار ٢المستوى
 ت الهامة بشأنها  المدخال

 إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها
  .هامة بشأنها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتهامدخالت الى أي  : تقنيات التقييم التي ال تستند٣المستوى 

  
 (تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية  - ٢٧

  

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة   .أ
ة الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيم العادلة لألدوات  يبين الجدول التالي القيم

أي تسويات ائتمانية تقديرية  ناقًصا ة القيم االسمي ، يُفترض أن ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  , المالية التي تقاس بالقيمة العادلة
المالية   طلوبات للم تعتبر القيم العادلة . استحقاقها عن سنة واحدة تقريبية لقيمها العادلة  لألصول والخصوم المالية التي يقل أجل 

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

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  المستوى   

 ١  
  المستوى   ٢المستوى 

 ٣  
  

  المجموع 
          : ودات المالية المقاسة بالقيمة العادلةالموج 

  ٤٤٬٥٠٣٬٩٩٤  -  -  ٤٤٬٥٠٣٬٩٩٤  للبيعمتاحة  – صناديق االستثمار 
  ١٧٥٬٦٥٥٬٣٣٢  -  -  ١٧٥٬٦٥٥٬٣٣٢  متاحة للبيع – صكوك 

  ٣٬٨٤٦٬١٥٦  ٣٬٨٤٦٬١٥٦  -  -  متاحة للبيع – أسهم عادية 
          : الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة 

  ٣٣٬٠٥٣٬٧٣٢  -  ٢١٬٠٥١٬٧١٩  ١٢٬٠٠٢٬٠١٣  بها حتى االستحقاق   محتفظ
  ٢٥٧٬٠٥٩٬٢١٤  ٣٬٨٤٦٬١٥٦  ٢١٬٠٥١٬٧١٩  ٢٣٢٬١٦١٬٣٣٩    ستثماراتمجموع اال 
  

 قياس القيمة العادلة   . ب
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  المجموع   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة  
  : العادلة 

        

  ٤٠٬٩٣٨٬٦١٨  -  -  ٤٠٬٩٣٨٬٦١٨  متاحة للبيع – االستثمار صناديق 
  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 تاريخ االستحقاق  
  ١٦٦٬٠٩٥٬٤٢٥  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  ١٥٢٬٩٢٢٬٢٦٣    ستثماراتمجموع اال 

 

  . ٣والمستوى   ٢والمستوى   ١خالل العام ، لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
  

باًرا من  على سعر السوق الختامي لتلك الورقة المالية اعت  ١يعتمد تقييم االستثمارات المتداولة علًنا المصنفة تحت المستوى 
الخصم إذا كانت الورقة المالية مقيدة. يتم الحصول على القيمة العادلة الستثمارات وصناديق الدخل الثابت  تاريخ التقييم ، ناقًصا  

، عند   ٣من مصادر موثوقة وطرف ثالث. يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات األخرى المصنفة في المستوى  ٢من المستوى 
:  ٣المستوى . والتي تتضمن االفتراضات المتعلقة بفارق ائتماني مناسب أساس التدفقات النقدية المخصومة ،االقتضاء ، على 

 ١٩٢٬٣٠٨:  ٢٠١٩سهم من سهم نجم لخدمات التأمين (نجم) (   ٣٨٤٬٦١٦المتاحة للبيع استثمار أسهم بقيمة    ستثماراتتشمل اال 
اإلدارة أن المعلومات المتاحة مؤخًرا  اعتبرت  بسعر التكلفة حيث  ، تم تنفيذ االستثمار٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في , سهم)

  . وتمثل التكلفة أفضل تقدير للقيمة العادلة في الظروف الحالية . غير كافية لتحديد القيمة العادلة
  

  – جهات ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة  بالصافي,    –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة, االيداعات القصيرة األجل,    ه يماثلنقد وما  
  والمطلوبات المالية   ¸وديعة نظامية, ايرادات مستحقة على الوديعة النظامية القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات  ,  بالصافي

  . تقاس بالتكلفة المطفأة هاجميع , ظفينالمو عدا التزامات منافع
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٦٨ - 

  
  
  
  

  إدارة المخاطر - ٢٨
 
 مخاطر التأمين   ١-٢٨

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد أو توقيتها ،  
فعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة  المطالبات والفوائد اليتأثر هذا بتكرار المطالبات وشدة . تختلف عن التوقعات 

  . لذلك، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات  .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    حصة الحصصية إعادة التأمين النسبي هي إعادة التأمين على  إن غالب   .تناسبي

المحددة لتخفيف تعرض  إعادة التأمين غير التناسبي هي في المقام األول  فائض  خسارة إعادة التأمين    .لفئات معينة من األعمال
  . حتفاظ بإعادة التأمين الزائدة عن الخسائر حسب خط المنتج والمنطقة تختلف حدود اال .الشركة لصافي خسائر الكوارث 

 
وتتوافق مع عقود إعادة    القائمة يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات 

تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق   على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين ، إال أنها ال .التأمين
التأمين الخاصة بها، وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق بإسناد عمليات إعادة التأمين ، إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي  

تأمين لدى الشركة بحيث ال  وع عمليات إعادة ال. تتن ته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذهمعيد تأمين الوفاء بالتزاما
  . 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 . ز المخاطر ، وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك وترك

ت إعادة التأمين من أجل الحد  الشركة مخاطرها من خالل فرض أقصى مبالغ للمطالبات على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبا
الغرض من استراتيجيات   . ير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات)من التعرض لألحداث الكارثية (مثل األعاص

قد يقرر   . وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على تقبل الشركة للمخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارة كتتاباال
تراقب الشركة تركيز مخاطر  .  وامل أخرى دارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وع مجلس اإل

واألقساط غير المكتسبة (من حيث   القائمةويبين الجدول أدناه تركيز المطالبات . التأمين في المقام األول حسب فئة األعمال
 :المركز المالي قائمة  النسبة المئوية) حسب فئة األعمال التجارية في تاريخ

 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

اجمالي 
المطالبات 

  ستحقةالم

  
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
          

  ٪٨٢  ٪٦٩  ٪٥٢ %٣٦  ٪٦٧ ٪٦٠  ٪٢٥  ٪١٤  صحي  
  ٪١٥  ٪٢١  ٪٤٠  ٪٤٣  ٪٢٧  ٪٢٩ ٪٣٤  ٪٣٢ مركبات 

  ٪٣  ٪١٠  ٪٨  ٪٢١  ٪٦  ٪١١  ٪٤١  ٪٥٤ ممتلكات ومعدات 
 ١٠٠ ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  

 
  تركيز مخاطر التأمين 

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

بالنسبة   . ة أيًضا تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافيتراقب الشرك 
بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات ، يعتبر المبنى  ,لمخاطر الفيضانات أو الزالزل ، يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد 

وبالمثل ، بالنسبة للمخاطر البحرية ،   , تتأثر بحادث مطالبة واحدة ، موقعًا واحًداالمعيّن والمباني المجاورة ، التي يمكن أن 
تقوم الشركة بتقييم تركيز   , لمتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطرتعتبر المخاطر ا

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

 . بالوثائق المكتتبة في المملكة العربية السعودية 
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 (تتمة) إدارة المخاطر  - ٢٨
 

  (تتمة)   اطر التأمينمخ ١-٢٨
  تركيز مخاطر التأمين (تتمة) 

  
تم اإلبالغ عنها أم ال، ويشمل  ، سواء  القائمةبتقييم المطالبات  التقريريتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ 

أن تطوير المطالبات المستقبلية  االفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو  ,تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة 
تكاليف المطالبة  يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط  , ًطا مشابًها لخبرة تطوير المطالبات السابقةللشركة سوف يتبع نم

يم يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقي  ,وتكاليف تسوية المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث
على سبيل المثال: حدث لمرة واحدة ؛ التغيرات في عوامل السوق مثل   مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، 

الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط وثائق التأمين وإجراءات  
رات القضائية والتشريعات الحكومية على  كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرا يستخدم القرار  , تسوية المطالبات 

 . التقديرات
  

جوهري في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  يتطلب من اإلدارة حكم 
راضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما جوهرية من التقدير  تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افت  .التأمين

تستخدم   . وعدم اليقين ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة
سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغيرات  االتجاهات السابقة في المستقبل ، على  األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق

كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية    يستخدم القرار   . في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية
  . مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات 

  
والتكلفة   التقريرالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ ى وجه الخصوص، يجب عمل تقديرات لكل من عل

  . التقريرالنهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ  
 

 العمليات المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات 
إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر   القائمةلبات المطااحتياطي تهدف العمليات المستخدمة لتحديد افتراضات 

تجعل طبيعة العمل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة   ,ترجيًحا أو المتوقعة
أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة  يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها على    ,إلبالغ عنهاالنهائية للمطالبات التي تم ا

تتم مراجعة تقديرات    , الواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المساحين واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة
  . جديدة الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات 

  
بالغ عنها عموًما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات  يخضع تقدير المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإل

تأخذ عملية التقدير في االعتبار   ,التي تم إاإلبالغ عنها بالفعل للشركة ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حدث المطالبة 
  .ة التأمينالمطالبات السابق وتفاصيل برامج إعادنمط تقارير 

  
باستخدام مجموعة من أساليب إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية ، مثل طريقة سلم    القائمةدير التكلفة النهائية للمطالبات  يتم تق

 . السلسلة وطريقة برونهويتر فيرجسون
  

ظهار تطوير  االفتراض الرئيسي الذي تستند إليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام تجربة تطوير المطالبات السابقة للشركة إل 
على هذا النحو ، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة   ,الي تكاليف المطالبات النهائيةالمطالبات المستقبلية وبالت 

يتم   ,تكاليف كل مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة ، ومتوسط 
خالل سنوات الحوادث ، ولكن يمكن أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية    طوير المطالبات التاريخية بشكل أساسي من تحليل ت 

عادةً ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل ، إما   , ، وكذلك عن طريق خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة
في معظم   ,إلظهار تطورها في المستقبل يرات خبراء تقدير الخسائر أو بشكل منفصل عن طريق االحتفاظ بالقيمة االسمية لتقد

بدالً من ذلك ، فإن  ,الحاالت ، ال توجد افتراضات صريحة فيما يتعلق بالمعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة 
كم  يستخدم الح , التي تستند إليها التوقعات االفتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير المطالبات التاريخية

النوعي اإلضافي لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، (على سبيل المثال ، لتعكس األحداث التي تحدث  
دية ، ومستويات  لمرة واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية أو السوقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظروف االقتصا

لقرارات والتشريعات القضائية ، وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة ، وميزات وثيقة التأمين  التضخم في المطالبات ، ا
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وإجراءات تسوية المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من مجموعة  
  . عنيةج المحتملة ، مع مراعاة جميع الشكوك الممن النتائ 

  
    

  (تتمة) إدارة المخاطر  - ٢٨
 

  (تتمة)   مخاطر التأمين ١-٢٨
  العمليات المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات (تتمة) 

  
اط  عجز األقساحتياطي  األقساط غير المكتسبة واحتياطي  تم تحديد مطلوبات األقساط بحيث يكون إجمالي مخصصات األقساط (

االلتزام) كافياً لخدمة المطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في وثائق  نتيجة اختبار كفاية  
يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات    , التأمين غير المنتهية كما في تاريخ قائمة المركز المالي

  . نة المنتهية في العقود وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولةخبرة المكتسبة خالل الس بناًء على ال
 

  تحليل الحساسية 
ومع ذلك ، فهذه المبالغ غير مؤكدة  . بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافية القائمةتعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات 

التزامات مطالبات التأمين حساسة   .المطالبات المنصوص عليها في القوائم المالية ن التزامات وقد تختلف المدفوعات الفعلية ع
التشريعية أو عدم اليقين في عملية   التغيرات لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير معين مثل  ,لمختلف االفتراضات 

  .التقدير
 

 على النحو التالي: الدخل، سيؤثر على صافي  ادة التأمين٪ في نسبة المطالبة ، بعد إع١٠تغيير افتراضي بنسبة 
  صافي دخل المساهمين  

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

      : ٪ ١٠أثر التغيير في نسبة المطالبة بنسبة +  
 )٨٬٠٣٣٬٥٠١(   (١٢٬٣٠٢٬٢٠١)  صحي 

 )٣٬٤٨٥٬٢٠٥(   (٥٬٣٧٨٬٩١١)  مركبات
 )٧١٨٬٦٧٦(   (٣٬٠٢٧٬٧٢٦)  وممتلكات ممتلكات 

  (٢٠٬٧٠٨٬٨٣٨)    )١٢٬٢٣٧٬٣٨٢(  
        : ٪ ١٠نسبة التغير في متوسط تكلفة المطالبات +  

  )٣٦٥٬٩٢٨(    (٥١٧٬٦٦٣)  صحي 
  (٧١٬٧٦٢)    -  
  (٥٨٩٬٤٢٥)    )٣٦٥٬٩٢٨(  

  

تأثير مساٍو تقريبًا ولكن معاكس  سيكون له ٪ في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمين ، ١٠إن االنخفاض االفتراضي بنسبة 
  . على صافي دخل االكتتاب

  
على مطالبات االلتزامات مع الحفاظ على جميع االفتراضات األخرى ثابتة ،   ,الحساسية للتغيرات في االفتراض األكثر أهمية

  :والقطاعات الصحية على النحو التالي  ركباتعلى الم
 

  التأثير على التزامات المطالبات     
ير في نسبة  التغي   

الخسارة النهائية  
  للعام الحالي 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

        : القطاع
  ٢٬٧٩٢٬٧٤٠  ١٧٬٠٣٩٬٨٦١  ٪٠٬٥زيادة بنسبة   صحي 
  )٢٬٧٩٢٬٧٤٠(  (١٧٬٠٣٩٬٨٦١)  ٪٠٬٥نقص بنسبة   صحي 

  ٣٬٥٦٩٬٤٢٩  ٣٬٧٢٨٬٢١٠  ٪٠٬٥زيادة بنسبة   مركبات
  )٣٬٥٦٩٬٤٢٩(  (٣٬٧٢٨٬٢١٠)  ٪٠٬٥نقص بنسبة   مركبات

 
  اعادة التأمين مخاطر  ٢-٢٨

  
الشركة ، في سياق دورة األعمال العادية ، في اتفاقيات  من أجل تقليل التعرض المالي الناشئ عن المطالبات الكبيرة ، تدخل 

  .مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين
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ي لشركات إعادة التأمين لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من عجز معيدي التأمين عن السداد ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المال

ق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية لشركات إعادة  الخاصة بها وتراقب تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن مناط
 .التأمين

  
  (تتمة) إدارة المخاطر  - ٢٨
  (تتمة)  مخاطر اعادة التأمين  ٢-٢٨

  
يمكن  ,لتي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمينيتم اختيار معيدي  التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية ا

  تلخيص المعايير على النحو التالي: 
 عن المنصوص عليه في اللوائح,الحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف التي ال تقل  - 
 سمعة بعض شركات إعادة التأمين - 
 دي التأمينعالقة العمل الحالية أو السابقة مع معي  - 

  
القوة المالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لشركات إعادة التأمين ، عالوة على ذلك ، تتم مراجعة 

حيثما ينطبق ذلك ، بشكل كامل من قبل الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة  
، ال يوجد تركيز جوهري ألرصدة  ٢٠١٩و    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في    ,مينادة التألموافقة عليها لتبادلها أعمال إعالتأمين قبل ا
 .إعادة التأمين

  
إن عقود إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين ، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولة  

الذي يعجز فيه معيد التأمين في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات  التسوية المعاد تأمينها إلى الحد    عن جزء من المطالبات تحت
  .إعادة التأمين

  
  مخاطر السوق   ٣-٨٢

  
  , مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق

خاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية (مخاطر العمالت) ، وأسعار الفائدة في  تشتمل م
  . 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 لتزام ب تتم مراقبة اال  ,حدد ـس ياـس الـس

 التغيرات تتم مراجعة الـسياـسة بانتظام للتأكد من مالءمتها و  ,اإلبالغ عن التعرـضات واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الـشركة
 ,في بيئة المخاطر

يتم وضـع مبادئ توجيهية لتخصـيص األصـول وهيكل حدود المحفظة ، لضـمان أن األصـول تدعم التزامات حاملي وثائق  - 
 .وأن األصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق التي تتماشى مع توقعاتهم المحددة التأمين

  
  ,يضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات حكيمة ومتسقة مع رأس المال المتاح 

ارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي مسؤولية فريق  مهمة إد بينما يعطي مجلس اإلدارة توجيهاً إستراتيجياً وأهدافاً ، فإن
يقوم الفريق بإعداد تنبؤات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة    , لجنة االستثمار بشكل رئيسي

بمحفظة متنوعة وتقوم   تحتفظ الشركة ,يتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار الصحيح لألوراق المالية ,بالتعرض للمخاطر 
باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات   , بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة

  . سوق األسهم والصكوك ، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها  
  
 مخاطر العمالت   -أ

  . اطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةمخاطر العمالت هي مخ
تعتقد اإلدارة أنه يوجد حد   , يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على الدوالر األمريكي المرتبط باللایر السعودي

لشركة ال تقوم بالتحوط من تعرضها للعمالت  تقلبات أسعار الصرف وبالتالي فإن ا أدنى من مخاطر الخسائر الكبيرة بسبب
  . األجنبية

  
  مخاطر معدل  العموالت   -ب

تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة   , تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت
  . ق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابتفي حدوث تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على األورا

  
 . إن مخاطر أسعار العمولة محدودة بمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم
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قبل   السنة دخل )خسائر(صان في نقطة أساس في عوائد الفوائد قد ينتج عنها زيادة أو نق ٠٬٥٠إن الزيادة أو النقصان بمقدار 
  . مليون لایر سعودي)  ١٫٦٧: ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٠٫٥الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ  ،الفائض إسناد

  
  : ٢٠١٩و   ٢٠٢٠مبر ديس ٣١ل عمولة كما في الشركة وعموالتها التي ال تحم استثماراتفيما يلي 

  
 
 
  (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٨

  

  (تتمة)  السوق مخاطر  ٣-٢٦
  

 (تتمة)   مخاطر معدل  العموالت -ب
  

        مع عمولة  
  
  

٢٠٢٠  
  أقل من سنة

من سنة الى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
  اإلجمالي     بدون عمولة   سنوات

            التأمين  :عمليات 
            القروض والذمم المدينة

             يماثلهنقد وما 
  ٦٧٬٨٣٢٬٠٠٤    ٣٦٬٧٦٨٬٨٢٩  - - ٣١٬٠٦٣٬١٧٥  ودائع قصيرة األجل

  ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢    -  - - ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢  األجل ودائع طويلة
  ١٥٤٬٣٤٨٬٩٦٦    ٣٦٬٧٦٨٬٨٢٩  - - ١١٧٬٥٨٠٬١٣٧  

  ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤    ٢٠٬٣١١٬٦٩٠  ٧٨٬٩٦٢٬٢٦٤ ٩٬٩١٤٬٠٠٠ -  متاحة للبيع استثمارات
محتفظ بها  استثمارات

  -  - ٥٬٠٠٢٬٠١٣ -  حتى تاريخ االستحقاق
  

٥٬٠٠٢٬٠١٣  
  ٢٦٨٬٥٣٨٬٩٣٣    ٥٧٬٠٨٠٬٥١٩  ٧٨٬٩٦٢٬٢٦٤ ١٤٬٩١٦٬٠١٣  ١١٧٬٥٨٠٬١٣٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

            عمليات المساهمين :
            المدينةالقروض والذمم 

  ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥    ٥٬١٥٢٬٥٠٣  - - ١٠٦٬٥٠٣٬٣٣٢    يماثلهنقد وما 
  ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩    -  - - ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩  ودائع قصيرة األجل

  ٥٢٬٨٧١٬١٩٦    -  - - ٥٢٬٨٧١٬١٩٦  وديعة نظامية
  ٢٠٤٬٥٨٠٬٨١٠    ٥٬١٥٢٬٥٠٣  - - ١٩٩٬٤٢٨٬٣٠٧  

  ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨    ١٧٬٦٨٩٬٦٦٢  ٦٦٬٠١٩٬٢٤١ - ٣١٬١٠٨٬٦٢٥  متاحة للبيع استثمارات
محتفظ بها  استثمارات

  -  ١٢٬٠٩٣٬٣٠٠ ١٥٬٩٥٨٬٤١٩ -  حتى تاريخ االستحقاق
  

٢٨٬٠٥١٬٧١٩  
  ٣٤٧٬٤٥٠٬٠٥٧    ٢٢٬٨٤٢٬١٦٥  ٧٨٬١١٢٬٥٤١ ١٥٬٩٥٨٬٤١٩ ٢٣٠٬٥٣٦٬٩٣٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

٢٠١٩            
            عمليات التأمين

            القروض والذمم المدينة
  ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩    ٨٬٥٧٥٬٧٨٥  - ٥٥٬٧٨٦٬٦٧٤    يماثلهنقد 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  متاحة للبيع استثمارات
محتفظ بها  استثمارات

  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   يماثلهنقد 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  متاحة للبيع استثمارات

محتفظ بها  اتاستثمار
  حتى تاريخ االستحقاق

- ١٦٬٠٠٢٬٠١٣    -  - ١٦٬٠٠٢٬٠١٣  

  ١٤٦٬٤٤٧٬٥٥١    ٢٣٬٢٩٤٬٩٥٦  - ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ١٠٧٬١٥٠٬٥٨٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
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  (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٨

  (تتمة)  مخاطر السوق  ٣-٨٢
  مخاطر األسعار   -ج

ية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق  مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقد
ناتجة عن عوامل محددة   التغيرات (بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت) ، سواء كانت هذه 

  . اولة في السوق أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتدللفرد أداة مالية أو مصدرها،  
  

مليون لایر سعودي) معرضة لمخاطر أسعار السوق    ١٣٩٬٥:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٢٢٤الشركة البالغة    استثماراتإن  
تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خالل تنويع    . الناشئة عن عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمرة

  . ومراقبة التطورات في األسواق بنشاط  محفظتها المستثمرة
 

٪ على الدخل الشامل  ٥بنسبة    ستثمارات أسعار السوق لال٪ وانخفاض  ٥يادة بنسبة  االفتراضي الذي يمثل زسيكون تأثير التغير  
 للمساهمين كما يلي:

  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  % تغير القيمة العادلة  
      

+٦٬٩٧٦٬٦٨٠  ١١٬٠٠٧٬٩٦٦  ٥  
-٦٬٩٧٦٬٦٨٠(  (١١٬٠٠٧٬٩٦٦)  ٥(  

  

وبناء على ذلك، فإن تحليل الحساسية  ,٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١على وضع المحفظة في  يعتمد تحليل الحساسية المعروض
التي تحتفظ بها   ستثمارات الذي تم إعداده ال يشير بالضرورة إلى تأثير التحركات المستقبلية على أصول الشركة في قيمة اال 

  . الشركة 
  

  مخاطر االئتمان  ٤-٨٢
أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة  ل مخاطر االئتمان في احتمال عجز تتمث 

بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة ، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو   .مالية
  . قائمة المركز المالي القيمة الدفترية كما هو موضح في 

 
  ول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمكونات ذات الصلة في قائمة المركز المالي: يوضح الجد 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  : عمليات التأمين  موجودات 

  
    

  ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩   ٦٧٬٨٣٢٬٠٠٤   نقد ومايماثله
  ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩  ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢   ودائع قصيرة األجل  

 ٢٢٦٬١٤٢٬٩٥٨ ٢٥٥٬٥٣١٬١١٨   اط تأمين وإعادة تأمين مدينة  ذمم أقس
 ١٠٬٢١٠٬٧٥٦  ١٠٬٠٣٨٬٠٧٥   ذمم أقساط  تأمين ألطراف ذات عالقة  

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت  
  التسوية  

 ٢٦٬٧٢٣٬١٢١  ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧ 
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم 

  اإلبالغ عنها 
 ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢  ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١ 

 ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧     ستثماراتاال
 ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ -  ودائع طويلة األجل  

 ٥٬٤٢٧٬٨٢٧ ٨٬١٥٦٬١٠٤  مصاريف مدفوعة مسبقا"وموجودات أخرى  
  ٥١١٬٢٥٤٬٣٤٦ ٦١٠٬٨١٦٬٣٢٨ 

      : المساهمين   موجودات 
 ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥   نقد وما يماثله 

 ١٬٠٥٩٬٦٠١    ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩   ودائع قصيرة األجل  
 ١٬٨٤٩٬٥٦٥ ٥٬٥٥٠٬٠٠٠   مصاريف مدفوعة مسبقا"وموجودات أخرى  

 ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧     ستثماراتاال
 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٥٢٬٨٧١٬١٩٦   ودائع نظامية  

 ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  ٧٬٥٦٢٬٩٥٦   عموالت من الوديعة النظامية عوائد 
  ١٥١٬٩٦٣٬٠٥٠ ٣٦٠٬٥٦٣٬٠١٣ 

  وع المجم
  

٦٦٣٬٢١٧٬٣٩٦ ٩٧١٬٣٧٩٬٣٤١ 
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  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٧٤ - 

 
  إدارة المخاطر(تتمة) - ٢٨
 
  مخاطر االئتمان(تتمة)  ٤-٨٢

  
  ركيز مخاطر االئتمان ت

  
العوامل االقتصادية أو التشغيلية على مجموعات األطراف المقابلة التي  يتركز تركيز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في  

يتم تنفيذ جميع أنشطة التأمين في الشركة   . اإلجمالي كبيًرا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة يكون تعرضها االئتماني
  . تقريًبا في المملكة العربية السعودية

 
المالية على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع مختلف األطراف المقابلة الجديرة باالئتمان ، مما تتنوع محفظة أدوات الشركة 

  .تركيز جوهرى لمخاطر االئتمان يقلل من أي 
  

يقدم الجدول أدناه معلومات حول تعرض الشركة للمخاطر االئتمانية من خالل تصنيف األصول وفقًا للتصنيف االئتماني للشركة  
ا يتم تصنيف األصول التي تقع خارج نطاق درجة االستثمار على أنه. بر درجة االستثمار أعلى تصنيف ممكنويعت  , للنظراء

 غير استثمارية (مرضية) أو مستحق ولكن غير مخفض القيمة.  درجة 
 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 مستحق ولكن غير مخفض القيمة   مرضي    درجة اإلستثمار  

                : التأمينعمليات  
 -  -  -  -  ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩ ٦٧٬٨٣٢٬٠٠٤  نقد ومايماثله

٢٬٦٧٩٨٩٬٢٦ ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢  ودائع قصيرة األجل  -  -  -  - 

 -  -  -  - ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ -  ودائع طويلة األجل 
ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 

 ٢٠٬٩٨٧٬٤٢٨  صافي  –مدينة 
٤٨٬٩٨٩٬٣٥٥ 

١٠٨٬٣٢٨٬١٠٤ 
 

٨٦٬٧٧٩٬٩٦٩ 
 

١٢٦٬٢١٥٬٥٨٦ 
 

٩٠٬٣٧٣٬٦٣٤ 
ذمم أقساط تأمين ألطراف ذات  

 -  صافي  –عالقة 
- 

٣٬٩٥٢٬٢٥٣ 
 

٨٬٣٦٤٬٤٠٣ 
 

٦٬٠٨٥٬٨٢٢ 
 

١٬٤٥٢٬٩٤٢ 
حصة معيدي التأمين من 

 ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  المطالبات القائمة 
٢٦٬٧٢٣٬١٢١ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
حصة معيدي التأمين من 

متكبدة لم يتم اإلبالغ  مطالبات 
 ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  عنها

٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

مصاريف مدفوعة مسبقا"  
 -  وموجودات أخرى 

- 
٨٬١٥٦٬١٠٤ 

 
٥٬٤٢٧٬٨٢٧ 

 
- 

 
 

 -  -  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨ ٤٣٬٧٥٢٬٧٧٢ ١١٢٬٢٦٦٬٨٨٩  ماراتستثاال

 ٩١٬٨٢٦٬٥٧٦  ١٣٢٬٣٠١٬٤٠٨  ١٠٢٬٤٩٥٬٢٧٧   ١٢٢٬٣٥٩٬٥٣٩ ٣١٦٬٥٣٩٬٠٨٢ ٣٥٦٬١٥٥٬٣٨١  اإلجمالي

  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

   مرضي    درجة اإلستثمار   
مستحق ولكن غير 

 مخفض القيمة 
                عمليات المساهمين: 

 -  -   -   -   ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥  نقد وما يماثله

 -   -   -   -   ١٬٠٥٩٬٦٠١ ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩  األجلودائع قصيرة 
مصاريف مدفوعة مسبقا" 

 -  وموجودات أخرى 
-    

٥٬٥٥٠٬٠٠٠ 
  ١٬٨٤٩٬٥٦٥    -   - 

 -   -    ١٠٬٠٠٢٬٠١٢    ١٬٩٢٣٬٠٧٨    ١١٠٬٤١٧٬٥٦٣  ١٤٠٬٩٤٦٬١٦٩  ستثمارات اال

 -   -    -    -    ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٥٢٬٨٧١٬١٩٦  ظاميةودائع ن

 -   -    -    -    ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  ٧٬٥٦٢٬٩٥٦  النظامية عوائد عموالت من الوديعة 

  -    -    ١١٬٨٥١٬٥٧٧    ٧٬٤٧٣٬٠٧٨    ١٤٠٬١١١٬٤٧٣ ٣٥٣٬٠٨٩٬٩٣٥  اإلجمالي 

  
 
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٧٥ - 

 (تتمة) إدارة المخاطر - ٢٨
  

  (تتمة)   مخاطر االئتمان ٤-٨٢
  

  : ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١جودة االئتمان لالستثمار في 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
عمليات   عمليات التأمين  

  المساهمين
عمليات   عمليات التأمين

  المساهمين
          

  ٦١٬٧٧٣٬٠٥٠  ٣٢٬٥٠٢٬٦٨٨  ١٠٩٬٢٩٠٬٢٥٢  ١١٠٬٧٥١٬٨٨٩  أ وما فوق 
  ٤٨٬٦٤٤٬٥١٣  ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  ٣١٬٦٥٥٬٢٨٧  -  ب 

  ١٠٬٠٠٢٬٠١٢  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٧٠٨  ٣٬٤٣٨٬٠٧٨  غير مصنفة لكنها تعتبر مرضية  
  ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥  ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  

  
بشكل عام. التصنيف المعلن هو حسب تصنيفات البنوك   ١-Pبالنسبة للبنوك ، يتم قبول األطراف ذات التصنيف األدنى من           

األداء من قبل هؤالء األطراف  . ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم موديز وكالة  من المستثمرين خدمةالعالمية من قبل 
  المقابلة. 

  مخاطر السيولة   ٥-٢٨
  

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات وااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات  
وعات النقدية اليومية بشكل  لدى الشركة نظام مناسب إلدارة النقد ، حيث يتم مراقبة وتحصيل عمليات تحصيل المدف  ,المالية
سيولة عن طريق الحفاظ على استحقاقات األصول المالية والخصوم المالية واالستثمار في  تقوم الشركة بإدارة مخاطر ال  ,منتظم

  باالضافة الى ذلك, تقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة كما يلي:  . األصول المالية ذات االستحقاق قصير األجل
تتم مراقبة االلتزام   . سيولة للشركة يولة الخاصة بالشركة والتي تحدد تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السياسة مخاطر الس - 

تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من   , بالسياسة ويتم اإلبالغ عن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة 
 . مالءمتها والتغيرات في بيئة المخاطر

لضمان التمويل الكافي المتاح  ص األصول وهياكل حدود المحفظة و تواريخ استحقاق األصول  تم وضع إرشادات لتخصي  - 
 .للوفاء بالتزامات عقود التأمين واالستثمار

توجد خطط تمويل للطوارئ ، والتي تحدد الحد األدنى من نسب األموال لتلبية حاالت الطوارئ وكذلك تحديد األحداث   - 
 . التي قد تتطلب مثل هذه الخطط 

راج بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال للوفاء بمدفوعات  تحتوي عقود فائض خسارة إعادة التأمين عن الكوارث على إد - 
 . المطالبات إذا تجاوزت أحداث المطالبة حجما معينا

  ٣١ية كما في يلخص الجدول أدناه  تواريخ استحقاقات االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المال
التدفقات النقدية التعاقدية لاللتزامات  فإن يها أية التزامات تتضمن عموالت, ان الشركة ليس لدبما , ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر 
 . قيمتها الدفترية   تقاربالمالية 

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  المجموع  أكثر من سنة أقل من سنة    المجموع  أكثر من سنة أقل من سنة 

                موجودات
 : أمينات التعملي

 ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩ - ٦٤٬٣٦٢٬٤٥٩   ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤ - ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤ نقد ومايماثله
 ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩ - ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩   ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢ - ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢  ودائع قصيرة األجل
 ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ -   - -   ودائع طويلة اآلجل

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين 
 ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩ - ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩  صافي –مدينة 

  ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣ - ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣ 

ذمم أقساط  تأمين ألطراف ذات 
 ٨٬٣١١٬٢٧٧ - ٨٬٣١١٬٢٧٧  صافي –عالقة 

  ٩٬٨١٧٬٣٤٥ - ٩٬٨١٧٬٣٤٥ 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧ - ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  القائمة

 ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ - ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١ - ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  اإلبالغ عنهايتم  متكبدة لم

  ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ - ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢ 

اً مصاريف مدفوعة مسبق
 ٥٬٤٢٧٬٨٢٧ - ٥٬٤٢٧٬٨٢٧   ٨٬١٥٦٬١٠٤ - ٨٬١٥٦٬١٠٤  وموجودات أخرى

 ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠ ١٣٬١٧٣٬١٦٢ ٣٢٬٥٠٢٬٦٨٨   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧ ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤  ستثماراتاال
  ٤٦٧٬٠٧٣٬٦٣٠ ٣٣٬٣٣٣٬٠١٦ ٤٣٣٬٧٤٠٬٦١٤   ٥٦٠٬١٤٧٬٣٣١ ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ٥٥٥٬١٤٥٬٣١٨ 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٧٦ - 

 
 ادارة المخاطر (تتمة) - ٢٨

 
  مخاطر السيولة   ٥-٢٨
 

 
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة     المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة  

                موجودات
         :عمليات المساهمين 

 ٢٬٤٦٨٬٣٧٥    - ٢٬٤٦٨٬٣٧٥   ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥ - ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥ ومايماثلهنقد 
 ١٬٠٥٩٬٦٠١    - ١٬٠٥٩٬٦٠١   ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩ - ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩  جلودائع قصيرة األ

مصاريف مستحقة 
 ٥٬٥٥٠٬٠٠٠ - ٥٬٥٥٠٬٠٠٠  وموجودات أخرى 

  ١٬٨٧٥٬١١٠    - ١٬٨٧٥٬١١٠ 

 ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧ ٢٨٬٠٥١٬٧١٩ ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨   ستثماراتاال
 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ -   ٥٢٬٨٧١٬١٩٦ ٥٢٬٨٧١٬١٩٦ -  ودائع نظامية 

ايرادات مستحقة على 
 ٧٬٥٦٢٬٩٥٦ - ٧٬٥٦٢٬٩٥٦  ودائع نظامية

  ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  - ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  

 ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥ ٣٨٬٥٠٢٬٠١٣ ١١٣٬٤٨٦٬٥٨٢   ٣٦٠٬٥٦٣٬٠١٣ ٨٠٬٩٢٢٬٩١٥ ٢٧٩٬٦٤٠٬٠٩٨  المجموع

 
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

  المجموع    أكثر من سنة أقل من سنة     المجموع   أكثر من سنة  أقل من سنة   
          مطلوبات عمليات المساهمين:
مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 ٧٧٩٬٧٦٤ - ٧٧٩٬٧٦٤  أخرى
 ٤٠٬٠٠٠ - ٤٠٬٠٠٠ 

ايرادات عموالت مستحقة الدفع 
مؤسسة النقد العربي الى 

 ٧٬٦٥٢٬٩٥٦ - ٧٬٦٥٢٬٩٥٦  السعودي
 ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  -  ٣٬٦٦٥٬٩٣٤  

 ٣٬٧٠٥٬٩٣٤ - ٣٬٧٠٥٬٩٣٤   ٨٬٤٣٢٬٧٢٠ -  ٨٬٤٣٢٬٧٢٠  المجموع

  ١٥١٬٧٨٢٬٦٦١  ٣٨٬٥٠٢٬٠١٣  ١٠٩٬٧٨٠٬٦٤٨    ٣٥٢٬١٣٠٬٢٩٣ ٨٠٬٩٢٢٬٩١٥  ٢٧١٬٢٠٧٬٣٧٨  مجموع فجوة السيولة

  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  المجموع    أكثر من سنة  أقل من سنة      المجموع    أكثر من سنة  أقل من سنة   

             مطلوبات 
         :  عمليات التأمين 

 ذمم دائنه
٧٢٬١٠٨٬٢١٦ - ٧٢٬١٠٨٬٢١٦ 

  
 

٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩ 
- 

٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩ 
مصاريف مستحقة  
 ٣٢٬٦٧٥٬٦٦٦ - ٣٢٬٦٧٥٬٦٦٦  ومطلوبات أخرى 

 
١٩٬٢٩٥٬٦٥١ 

- 
١٩٬٢٩٥٬٦٥١ 

 ٣٬٩٣٩٬٢٩٣ - ٣٬٩٣٩٬٢٩٣   ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢ - ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢  أرصدة إعادة تأمين دائنه
 ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨ - ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨   ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠ - ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  إجمالي المطالبات القائمة 

متكبدة لم يتم مطالبات  
 ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤ - ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  اإلبالغ عنها

 
٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ 

- 
٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ 

 ٥٬٤٩٣٬٣١٢  ٥٬٤٩٣٬٣١٢  ١١٬٢٩٥٬٣٩١ - ١١٬٢٩٥٬٣٩١  احتياطات اقساط اضافية
 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  ٤٬٩٧٩٬٩٢٨  ١١٬٢١١٬٥٩٣ - ١١٬٢١١٬٥٩٣  احتياطات فنية اخرى 

 ٨٬٩٩١٬٣٠٠ ٦٬٦٣٠٬٥٠٠ ٢٬٣٦٠٬٨٠٠  ٨٬٦٦٦٬٤٩٩ ٦٬٥٦٠٬٩٩٩ ٢٬١٠٥٬٥٠٠  مطلوبات عقود االيجار 
مكافات نهاية الخدمة  

 ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣ ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣ -  المدفوعة
 

- ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠ ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠ 

 ٢٧٧٬٧٤٥٬٨٤٦ ٢٢٬٢٢٥٬٨٧٠ ٢٥٥٬٥١٩٬٩٧٦  ٤٤٧٬٦٣٦٬٧٩٤ ٢٧٬٢٢٠٬١٠٢ ٤٢٠٬٤١٦٬٦٩٢  مجموع المطلوبات 

  ١٨٩٬٣٢٧٬٧٨٤ ١١٬١٠٧٬١٤٦  ١٧٨٬٢٢٠٬٦٣٨   ١١٢٬٥١٠٬٥٣٧   (٢٢٬٢١٨٬٠٨٩)  ١٣٤٬٧٢٨٬٦٢٦  مجموع فجوة السيولة 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٧٧ - 

  
  ادارة المخاطر (تتمة) - ٢٨
  

  مخاطر التشغيل  ٦-٢٨
  

بطة  تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرت 
بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة  سواءاً داخلياً داخل الشركة أو خارجياً لدى مزودي خدمات  

ل خارجية غير االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية  الشركة ، ومن عوام 
تعود خسارة السنة المنتهية . ًما لسلوك إدارة االستثمار, تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة والمعايير المقبولة عمو

لديون المشكوك في تحصيلها والمصاريف العمومية واإلدارية الناتجة  بشكل رئيسي إلى زيادة مخصص ا  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  
تعتقد اإلدارة أن هذه المصروفات غير   القضايا القانونية. عن االعتراف بالمصروفات المتعلقة باالندماج والمخصصات ضد 

تباًرا من الربع األول من  متكررة وبناًء على بعض إجراءات تحسين العمليات والتحصيل ، فإن نتائج الشركة سوف تتحسن اع
  .٢٠٢١عام 

  
لقوانين الموافقة على األنشطة ومراقبتها  ال تفرض هذه ا  . تخضع عمليات الشركة للمتطلبات القانونية في المملكة العربية السعودية 

ر من جانب  فحسب ، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر التخلف عن السداد واإلعسا
كبير  في رأي اإلدارة ، امتثلت الشركة إلى حد  ،شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها

  .لهذه المتطلبات التنظيمية
  

تلحق بسمعتها هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي 
لى  تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط ع .مع تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين

  تشمل هذه المسؤولية عناصر الضوابط في المجاالت التالية:  . المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة
  

 .متطلبات الفصل المناسب للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات 
 . متطلبات التسوية و مراقبة المعامالت   - 
 . القانونية االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات  - 
 . توثيق الضوابط واإلجراءات  - 
 وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة ؛ متطلبات التقييم السنوي للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ،  - 
 المعايير األخالقية و التشغيلية ؛ و  - 
 . سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر - 

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

  .التشغيلية
  

  المطالبات تطور   ٧-٢٨
  

يعكس التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة, من ضمنها المطالبات المبلغ عنها والمتكبدة غير المبلغ عنها لكل سنة حدوث تم بها  
إن تطور التزامات التأمين تقدم مقياس   .، وكذلك المبالغ المسددة المتراكمة لتاريخه ركز الماليقائمة المالمطالبة كما في تاريخ 

  تقدير قيمة المطالبة النهائية.  لى لمقدرة الشركة ع
    

تهدف الشركة إلى الحفاظ على االحتياطيات الكافية فيما يتعلق بأعمال التأمين لديها من أجل الحماية مقابل عكس خبرة تطور  
  تي تمتد لعدد من السنوات المالية. يتم تحليل المطالبات عن طريق سنوات الحوادث ال .طالبات المستقبليةالم

  
   



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٧٨ - 

 
  (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٨
  

  (تتمة) تطور المطالبات   ٧-٢٨
  

  جدول إجمالي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  وما قبلها ٢٠١٥  : الحادثسنة 
                :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قدير المطالبات النهائية كما فيت

 - ٥٧١٬٩٠٦٬٤٨١  ٤٣٨٬٥٩٦٬٤٤١  ٢١٣٬٠٠٢٬٩٨٤  ٢٣٣٬٦١٧٬٥٣٠  ١٢٦٬٦١٤٬١٥٣  ١٬١٠٢٬٨٥٦٬٤٦٩  في نهاية سنة الحدث 
 - -  ٦١٤٬٦٥٠٬٣٢٠  ٢١٢٬٥٤٩٬٦١٢  ٢١٨٬٦٧٩٬٤٤٩  ١٠٩٬٠٤٨٬٧٦٢  ١٬٠٣٦٬٢٧٥٬٩٤٣  بعد سنة

 - - -  ٣٢٧٬٥٠٢٬٥٧٥  ١٩٣٬٩٧٩٬٢٢٠  ١٠١٬٠٨٤٬٣٦٠  ١٬٦١٤٬٥٣٠٬٨٣٠  بعد سنتين
 - - - -  ٢٨٧٬٢٦١٬١٩٣  ٩٣٬١٩٤٬٤٣٧  ١٬٩٥٩٬١٦٣٬٠٦٨  سنوات ٣بعد 
 - - - - -  ٢١٨٬٢٥١٬٤٤٠  ١٬٩٥٠٬٦٠٥٬٨٥٦  سنوات ٤بعد 
 - - - - - -  ٢٬٨١٥٬٧٧٩٬٧٧٧  سنوات ٥بعد 

 ٤٬٨٣٥٬٣٥١٬٧٨٦ ٥٧١٬٩٠٦٬٤٨١  ٦١٤٬٦٥٠٬٣٢٠  ٣٢٧٬٥٠٢٬٥٧٥  ٢٨٧٬٢٦١٬١٩٣  ٢١٨٬٢٥١٬٤٤٠   ٢٬٨١٥٬٧٧٩٬٧٧٧  التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة  
 (٤٬٥٣٦٬١٨٩٬٣٨٧) (٣٤٤٬٣٢٧٬٥٢٥) (٥٦٩٬٣٢٦٬٠٩٠) (٣١٨٬١١٥٬٤٨٩) (٢٨٢٬٧٤٩٬٢٤١)  (٢١٤٬٣٧٨٬٣٩٢)  (٢٬٨٠٧٬٢٩٢٬٦٥٠)  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه 

 ٢٩٩٬١٦٢٬٣٩٩ ٢٢٧٬٥٧٨٬٩٥٦ ٤٥٬٣٢٤٬٢٣٠ ٩٬٣٨٧٬٠٨٦ ٤٬٥١١٬٩٥٢ ٣٬٨٧٣٬٠٤٨  ٨٬٤٨٧٬١٢٧  لي االلتزامات المعترف بها في قائمة المركز الما
  (٢٣٬٥٢١٬٩٢٥)              وحلول التعويضات ستبعاد اال

   ١١٬٢٩٥٬٣٩١              عجز أقساط التأمين  احتياطي 
   ١١٬٢١١٬٥٩٣             إحتياطيات فنية أخرى  

  ٢٩٨٬١٤٧٬٤٥٨              واإلحتياطيات   القائمةالمطالبات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٧٩ - 

 (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٨
  

  (تتمة) تطور المطالبات   ٧-٢٨
  

  جدول إجمالي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  وما قبلها ٢٠١٤  : الحادثسنة 
                : 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 التراكمية 
 (٢٬٧٠٨٬٨٦١٬٠٠٥) (٢٧٩٬٨٣٠٬٥١٥) (٢٠٢٬٨٥٧٬٦٠٨) (١٨٩٬٦٤٤٬١٨٠) (٩٠٬٤٩٢٬٩٦٨) (١٢٢٬٩٣٠٬١٠٣) (١٬٨٢٣٬١٠٥٬٦٣١)  خه إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاري 

 ١٨٠٬٠٦٤٬٥٦١ ١٥٨٬٧٦٥٬٩٢٦ ٩٬٦٩٢٬٠٠٤ ٤٬٣٣٥٬٠٤٠ ٢٬٧٠١٬٤٦٩ ٣٬٥٧٥٬٥٠٣ ٩٩٤٬٦١٩  قائمة المركز المالي االلتزامات المعترف بها في 
  (٧٬٦٧٨٬٧٧٨)              وحلول التعويضات ستبعاد اال

  ٥٬٤٩٣٬٣١٢              عجز أقساط التأمين احتياطي 
  ٤٬٩٧٩٬٩٢٨             إحتياطيات فنية أخرى  

  ١٨٢٬٨٥٩٬٠٢٣              ات  ي واإلحتياط  القائمةالمطالبات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٠ - 

  
 (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٨

  
  (تتمة) تطور المطالبات   ٧-٢٨

  

  جدول صافي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  وما قبلها ٢٠١٥  : الحادثسنة 
                ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١تقدير المطالبات النهائية كما في

 - ٥٠٤٬٨٢٨٬٨٩٨  ٣١٢٬٤٢٨٬٩٠٧  ١١١٬٦٢٩٬٦٠٠  ١٢٤٬٦٧٨٬٠٦٨  ٦٧٬٠٨٧٬١٦٧  ٦١٧٬٧١٧٬٣٠٦  في نهاية سنة الحدث 
 - -  ٤٨٧٬٠٤٦٬١٠٤  ١١٨٬٥١٤٬٣٠٢  ١٢٤٬٦٤٢٬٣٦١  ٥٧٬٦٨٥٬٤٣٨  ٦٠٠٬٩١٥٬٩٠٣  بعد سنة 

 - - -  ٢٣٥٬١٦٦٬٨٩٣  ١١٥٬٨٧٩٬٦٤٧  ٥٦٬٨٠٢٬٣٥٦  ١٬٠١٢٬٠٩٢٬١٥٤  بعد سنتين
 - - - -  ٢٠٩٬٩٦٤٬٥٩٠  ٥٤٬٧٣٥٬٨٥٤  ١٬٠٠٦٬٧٠٠٬٧٣٧  سنوات  ٣بعد 

 - - - - -  ١٧٨٬٦٧٨٬٧٠٠  ١٬٠٠١٬٥٧٠٬٨٧١  سنوات  ٤بعد 

 - - - - - - ١٬٨٤٠٬٥٤٧٬١١٠  سنوات  ٥بعد 

 ٣٬٤٥٦٬٢٣٢٬٢٩٥ ٥٠٤٬٨٢٨٬٨٩٨  ٤٨٧٬٠٤٦٬١٠٤  ٢٣٥٬١٦٦٬٨٩٣  ٢٠٩٬٩٦٤٬٥٩٠  ١٧٨٬٦٧٨٬٧٠٠  ١٬٨٤٠٬٥٤٧٬١١٠  ير الحالي للمطالبات التراكمية التقد
 (٣٬٢٢٧٬٧٤٦٬٩٥٩) (٣١٧٬٨٤٦٬٥٤٧) (٤٦٣٬٧١٣٬٨٣٤) (٢٢٨٬٨٥٢٬٥٥٤) (٢٠٦٬٠٢٨٬٨٠٨) (١٧٥٬٥٢٠٬١١٥) (١٬٨٣٥٬٧٨٥٬١٠١)  إجمالي المدفوعات التراكمية إلى تاريخه 

 ٢٢٨٬٤٨٥٬٣٣٦ ١٨٦٬٩٨٢٬٣٥١ ٢٣٬٣٣٢٬٢٧٠ ٦٬٣١٤٬٣٣٩ ٣٬٩٣٥٬٧٨٢ ٣٬١٥٨٬٥٨٥ ٤٬٧٦٢٬٠٠٩  المعترف بها في قائمة المركز المالي االلتزامات 
  (٢١٬٣٩٦٬٩٦٠)        وحلول التعويضات ستبعاد اال

  ١١٬٢٩٥٬٣٩١        عجز أقساط التأمين احتياطي 

  ١١٬٢١١٬٥٩٣       إحتياطيات فنية أخرى  

 ٢٢٩٬٥٩٥٬٣٦٠        واإلحتياطيات    القائمةالمطالبات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨١ - 

 (تتمة)ادارة المخاطر  - ٢٨
  

  (تتمة) طور المطالبات  ت ٧-٢٨
  

  جدول صافي تطور المطالبات إلعادة التأمين 
  

  المجموع   ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  وما قبلها ٢٠١٤  : الحادثسنة 
ديسمبر   ٣١تقدير المطالبات النهائية كما في

٢٠١٩ :  
              

 - ٣١٢٬٤٢٨٬٩٠٧ ١١١٬٦٢٩٬٦٠٠ ١٢٤٬٦٧٨٬٠٦٨ ٦٧٬٠٨٧٬١٦٧ ٩٠٬٤٣٧٬٢٧٤ ٥٣٥٬٦٥٤٬٠٧٤  في نهاية سنة الحدث 
 - - ١١٨٬٥١٤٬٣٠٢ ١٢٤٬٦٤٢٬٣٦١ ٥٧٬٦٨٥٬٤٣٨ ٧٧٬٣٦٩٬٠٤٤ ٥٢٧٬٢٨٠٬٠٣٢  بعد سنة 

 - - - ١١٥٬٨٧٩٬٦٤٧ ٥٦٬٨٠٢٬٣٥٦ ٧٨٬٠٩٧٬٩٥٣ ٥٢٣٬٥٤٦٬٨٥٩  بعد سنتين
 - - - - ٥٤٬٧٣٥٬٨٥٤ ٧٦٬٢٠٨٬٠٢٥ ٩٣٣٬٩٩٤٬٢٠١  وات سن  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)  المدفوعات التراكمية إلى تاريخه  إجمالي

 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 
          وحلول التعويضات  ستبعاداال

 (٤٬٦٠٧٬٢٦٩)        عجز أقساط التأمين احتياطي 
 ٥٬٤٩٣٬٣١٢       إحتياطيات فنية أخرى  

 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨        المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

 ١٣٢٬٨٤٧٬٠٦٠        واإلحتياطيات    القائمةالمطالبات  

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٢ - 

 
  (تتمة)دارة المخاطر إ - ٢٨
  

  ادارة مخاطر رأس المال   ٨-٢٨
  

  . رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة القيمة للمساهمينيتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب 
 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس  
ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة  يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في    منتظم,

الشركة, من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين 
  . أو إصدار األسهم

  
  ية المتعلقة للجهات الرقاب  ن قدرتها على االستمرار وفقًا لمتطلبات الشركة واالمتثالتدير الشركة رأسمالها للتأكد م

متطلبات رأس مال المنظمين لألسواق التي تعمل فيها الشركة مع زيادة العائد إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد  ب 
حاملي األسهم الذين تشتمل على رأس المال المدفوع  يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق ملكية منسوبة إلى    .الدين واألسهم 

  . المحتجزة واالحتياطيات واألرباح 
  

من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين بالتفصيل هامش المالءة   ٦٦في المادة  (ساما) وفقًا للتوجيهات واإلرشادات التي وضعتها 
  : (ساما) ألعلى الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة التنفيذية ل المطلوب الحفاظ عليه ، تحتفظ الشركة بهامش المالءة المكافئ 

  مليون لایر سعودي  ١٠٠الحد األدني لمتطلبات رأس المال 
  لألقساطالمالية هامش المالءة 
  للمطالباتهامش المالءة المالية 

لمالءة الذي تتطلبه اللوائح التنفيذية الحد األدنى لهامش ا  مع  يتماشى،  مستوى المالءة المالية للشركة    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
  .لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني

  
  ١٩-لكوفيدالمختلفة كما هو مطلوب من قبل (ساما) ، بتقييم التأثير المحتمل  حاالتقامت إدارة الشركة ، من خالل تحليل ال  

غيرات مختلفة مثل نمو إجمالي أقساط التأمين ،زيادة  على هامش المالءة المالية للشركة من خالل إجراء اختبار اإلجهاد لمت 
لى آخره. واألثر المرتبط بذلك على اإليرادات  مخصصات أقساط التأمين القائمة، إ  ، حتى تاريخه  الخسارة   نسب تكلفة الموظفين ،

ه ، إلى أن هامش  الذي تم إجراؤ جهادوالربحية ونسب الخسارة ونسب المالءة. خلصت إدارة الشركة، بناًء على اختبار اإل 
،  . نظًرا ألن الوضع مرن وسريع التطور ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالءة المالية للشركة ليس له أي تغييرات جوهرية كما في 

  على أساس منتظم.  بها المرتبط  األثر ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها و
 

  . ل المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المذكورةبرأي مجلس اإلدارة أن الشركة قد إستجابت بالكامل لمتطلبات رأس الما 
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٣ - 

 
  معلومات إضافية - ٢٩

  
 المالي قائمة المركز 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 
 عمليات التأمين

 عمليات المساهمين
  عمليات التأمين  المجموع 

عمليات 
 المساهمين

  المجموع 

         الموجودات 
 ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨     ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩  ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥   ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤  نقد ومايماثله

 ٩٠٬٣٢٢٬٢٨٠  ١٬٠٥٩٬٦٠١  ٨٩٬٢٦٢٬٦٧٩    ١٢٦٬٥٧٠٬٧٤١   ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩   ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢   ودائع قصيرة األجل
 ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣ - ١٨٢٬٣٥٥٬٦٥٣   ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩  -  ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩  بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٩٬٨١٧٬٣٤٥ - ٩٬٨١٧٬٣٤٥    ٨٬٣١١٬٢٧٧  -   ٨٬٣١١٬٢٧٧   بالصافي –جهات ذات عالقة -مدينة  أقساط تأمين
 ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨ - ٣٩٬٦١٩٬٠٨٨    ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  -  ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ٢٦٬٧٢٣٬١٢١ - ٢٦٬٧٢٣٬١٢١   ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  -  ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧   حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢  - ٢٣٬٢٨٨٬٨٤٢    ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  -  ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١   يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم 

  ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥ -  ١٩٬٥٤٥٬٣٣٥     ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩  -   ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
  ١٦٦٬٠٩٥٬٤٢٥ ١٢٠٬٤١٩٬٥٧٥ ٤٥٬٦٧٥٬٨٥٠     ٢٥٧٬٠٥٩٬٢١٤   ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧    استثمارات

 ١٨٬٦٣٠٬١٨١  ١٬٨٧٥٬١١٠ ١٦٬٧٥٥٬٠٧١   ٣٠٬٨٢١٬٣٦٥ ٤٬٤٦٦٬٠٩٣  ٢٦٬٣٥٥٬٢٧٢    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
  ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ -  ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤   - -  -  ودائع طويلة األجل 

  ٦٬٢١٣٬١٩٨ - ٦٬٢١٣٬١٩٨    ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣   -   ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣   ممتلكات ومعدات
 ٧٬٢٣١٬٠٦٣ -  ٧٬٢٣١٬٠٦٣    ٩٬٢٧٨٬٧٧٣  -  ٩٬٢٧٨٬٧٧٣  موجودات حق االستخدام
 ٣٬٠٩١٬٨٥٤ - ٣٬٠٩١٬٨٥٤    ١٢٬١٠٦٬٧٤٥  -  ١٢٬١٠٦٬٧٤٥   موجودات غير ملموسة 

 - - -   ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠ ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠ -  شهرة
  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  -     ٥٢٬٨٧١٬١٩٦    ٥٢٬٨٧١٬١٩٦   -  وديعة نظامية 

 ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ -   ٧٬٥٦٢٬٩٥٦ ٧٬٥٦٢٬٩٥٦ -  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 
 ٢٤٧٬٤٣١ - ٢٤٧٬٤٣١  ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤   - ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤  مستحق من عمليات التأمين / المساهمين

 ٧٠٦٬٣٦٩٬٣٥٧  ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥ ٥٥٤٬١٣٣٬٣٣١  ١٬٣٠٦٬٠٢١٬٦٩٧ ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦  ٨٤٢٬٧٥٥٬٨٤١  مجموع الموجودات
 (٢٤٧٬٤٣١)  - )٢٤٧٬٤٣١(  (١٦٦٬٣٠٤٬٠٤٣) -  (١٦٦٬٣٠٤٬٠٤٣)  اقصاً: إلغاء العمليات البينيةن 

  ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦ ١٥١٬٩٨٨٬٥٩٥  ٥٥٤٬١٣٣٬٣٣١  ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣ ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦ ٦٧٦٬٤٥١٬٨٠٧  مجموع الموجودات
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٤ - 

  
  (تتمة) معلومات إضافية - ٢٩
  

  (تتمة)   الماليقائمة المركز 
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠سمبر دي  ٣١ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
  المجموع  المساهمين

  
  المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين

          المطلوبات
 ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩ - ٤٧٬٠٦٥٬٢٠٩    ٧٢٬١٠٨٬٢١٦  -  ٧٢٬١٠٨٬٢١٦   ذمم دائنة

 ١٩٬٣٣٥٬٦٥١ ٤٠٬٠٠٠ ١٩٬٢٩٥٬٦٥١   ٢٧٬٩٠٥٬٤٣٠  ٧٧٩٬٧٦٤  ٢٧٬١٢٥٬٦٦٦ مستحقات ومطلوبات أخرى
  ٣٬٩٣٩٬٢٩٣  -  ٣٬٩٣٩٬٢٩٣     ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢   -   ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢   أرصدة إعادة تأمين دائنة
 ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠ - ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠    ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  -  ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١   أقساط تأمين غير مكتسبة

 ٩٬٦٨٠٬٣٧٩ - ٩٬٦٨٠٬٣٧٩    ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  -  ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨ - ٧٥٬٠٨٤٬٦٩٨    ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  -  ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠   مطالبات قائمة

 ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥ - ٩٧٬٣٠١٬٠٨٥    ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  -  ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ٥٬٤٩٣٬٣١٢ - ٥٬٤٩٣٬٣١٢    ١١٬٢٩٥٬٣٩١  -  ١١٬٢٩٥٬٣٩١  احتياطات أقساط تأمين اضافية

 ٤٬٩٧٩٬٩٢٨ - ٤٬٩٧٩٬٩٢٨    ١١٬٢١١٬٥٩٣  -  ١١٬٢١١٬٥٩٣   أخرى احتياطيات فنية
  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦ -  ٧٬٨٥٢٬٣٣٦     ٧٬٥٠٠٬٧٧٢   -   ٧٬٥٠٠٬٧٧٢   مطلوبات عقود اإليجار

 ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠ - ١٥٬٥٩٥٬٣٧٠   ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣  -  ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣   التزامات منافع الموظفين 
 ٢٬٧٦٩٬٧٦٩ ٢٬٧٦٩٬٧٦٩ -   ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨  ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨  -  الزكاة وضريبة الدخل

  ١١٬٣٤٣٬٤٦٩  - ١١٬٣٤٣٬٤٦٩     ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢   -   ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢   فائض توزيع دائن
 ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ ٣٬٦٦٥٬٩٣٤ -    ٧٬٥٦٢٬٩٥٦   ٧٬٥٦٢٬٩٥٦  -  (ساما) إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

 ٢٤٧٬٤٣١ ٢٤٧٬٤٣١ -   ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤ ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤  -  مستحق إلى عمليات التامين / مساهمين
 ٥٦١٬٨٦٦٬٦٦٤ ٦٬٧٢٣٬١٣٤ ٥٥٥٬١٤٣٬٥٣٠   ١٬٠٣٣٬٦٩٠٬١٨٧ ١٩٤٬٦٠٥٬٧١٢  ٨٣٩٬٠٨٤٬٤٧٥  مجموع المطلوبات 

  )٢٤٧٬٤٣١(  )٢٤٧٬٤٣١(  -    (١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤)  (١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤)  -  ناقصاً: إلغاء العمليات البينية
  ٥٦١٬٦١٩٬٢٣٣  ٦٬٤٧٥٬٧٠٣  ٥٥٥٬١٤٣٬٥٣٠    ٨٦٧٬٣٨٦٬١٥٣  ٢٨٬٣٠١٬٦٧٨  ٨٣٩٬٠٨٤٬٤٧٥  مجموع المطلوبات 

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٥ - 

  
  (تتمة) معلومات إضافية - ٢٩
  

 (تتمة)   قائمة المركز المالي
 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  المساهمينعمليات  عمليات التأمين  

          : لكيةالمحقوق 
 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -   ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ -  رأس المال 
  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -    ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  -  نظامي احتياطي 

  )١٣٬٩٦٤٬٩٠٢(  )١٣٬٩٦٤٬٩٠٢( -    ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  -  (خسائر متراكمة) أرباح مبقاة 
 (٣٬١٠٥٬٤٦٠) - (٣٬١٠٥٬٤٦٠)   (٥٩٬٥٤١٬٩٩٥) (٥٩٬٥٤١٬٩٩٥) -  إعادة قياس التزامات منافع الموظفيناحتياطي 

  (٢٬٢٠٣٬٠٦١)  -  (٢٬٢٠٣٬٠٦١)          

 ٦٬٦٨٧٬٣٦٤ ٤٬٣٤٤٬٦٧٢ ٢٬٣٤٢٬٦٩٢   ١٠٬٢٢٧٬٧٩٠ ٤٬٣٥٣٬٣٦٣ ٥٬٨٧٤٬٤٢٧  ستثمارات القيمة العادلة لالاحتياطي 

 ١٤٤٬٥٠٢٬٦٩٣ ١٤٥٬٢٦٥٬٤٦١ )٧٦٢٬٧٦٨(   ٢٧٢٬٣٣١٬٥١٠ ٢٦٨٬٦٦٠٬١٤٤ ٣٬٦٧١٬٣٦٦  مجموع حقوق المساهمين
 ٧٠٦٬١٢١٬٩٢٦ ١٥١٬٧٤١٬١٦٤ ٥٥٤٬٣٨٠٬٧٦٢   ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣ ٢٩٦٬٩٦١٬٨٢٢ ٨٤٢٬٧٥٥٬٨٤١  قوق المساهمينمجموع المطلوبات وح

  
  
  
  

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٦ - 

 
 

  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٩
  

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   قائمة الدخل 
 

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

 عمليات التأمين 
عمليات 

 المساهمين
  المجموع  عمليات المساهمين التأمين عمليات    المجموع 

         االيرادات 
 ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١ - ٥٥٨٬٧٩٦٬٢٩١  ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨ - ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
         أقساط إعادة تامين المسندة : 

 )١١٠٬٣٣٠٬٠١٧(   - )١١٠٬٣٣٠٬٠١٧(  (٧٤٬٠٢٢٬٣١٤) - (٧٤٬٠٢٢٬٣١٤)  أجنبية   -
 )١٠٬٧٦٩٬٦٥٧( - )١٠٬٧٦٩٬٦٥٧(  (١١٬٧٦٨٬٩٦٧) - (١١٬٧٦٨٬٩٦٧)  محلية    -

          فائض خسارة أقساط التأمين: 
 )١٣٬٥١٣٬٧٩٤( - )١٣٬٥١٣٬٧٩٤(  (١٨٬٣٢٤٬١٣٠) - (١٨٬٣٢٤٬١٣٠)  أجنبية   -
 )٣١٩٬٩٠٩( - )٣١٩٬٩٠٩(   (٥٤١٬١٥٩) -  (٥٤١٬١٥٩)  محلية    -

 ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤ - ٤٢٣٬٨٦٢٬٩١٤   ٤٥٢٬٤٦٦٬٨٧٨ -  ٤٥٢٬٤٦٦٬٨٧٨  بةت صافي أقساط التأمين المكت 
 )٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦( - )٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦(  (١٠٬١٠٠٬٤٥٠) - (١٠٬١٠٠٬٤٥٠)  التغيرات باالقساط غير المكتسبة 

 )٢٢٬٩١٩٬٥٩١( - )٢٢٬٩١٩٬٥٩١(   (٧٬٤٨٢٬٢٩١) -  (٧٬٤٨٢٬٢٩١)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
 ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧ - ٣٢٦٬٨٥٥٬٤٦٧   ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧ -  ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧ صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢ - ٢٦٬٧٥٨٬٤١٢  ٢٤٬٣٢١٬٧٩٦ - ٢٤٬٣٢١٬٧٩٦  عموالت اعادة تأمين
 ٢٠٠٬٨١١ - ٢٠٠٬٨١١   ٢٢٣٬٢٩٢ -  ٢٢٣٬٢٩٢  ايرادات رسوم من التأمين

 ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠ - ٣٥٣٬٨١٤٬٦٩٠   ٤٥٩٬٤٢٩٬٢٢٥ -  ٤٥٩٬٤٢٩٬٢٢٥ يرادات مجموع اإل
             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب: 
 )٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩( - )٣٧٥٬٨٠٨٬٨٦٩(  (٤٠٠٬٥٦٢٬٠٨٩) - (٤٠٠٬٥٦٢٬٠٨٩)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣ - ١٤٦٬٧٢٩٬٥٥٣  ٦٠٬٩٨٨٬٠٥٨ - ٦٠٬٩٨٨٬٠٥٨  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة 
 )٣٬٦٥٩٬٢٧٦( - )٣٬٦٥٩٬٢٧٦(   (٥٬٨٩٤٬٢٥٢) -  (٥٬٨٩٤٬٢٥٢)  المصاريف المتكبدة المتعلقه بالمطالبات

 )٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢( - )٢٣٢٬٧٣٨٬٥٩٢(   (٣٤٥٬٤٦٨٬٢٨٣) -  (٣٤٥٬٤٦٨٬٢٨٣) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 
 ١٦٬٢٦٩٬٧٥١ - ١٦٬٢٦٩٬٧٥١  ٧٬١٣٥٬٠٩٤ - ٧٬١٣٥٬٠٩٤  ئمة التغيرات في المطالبات القا

 )٣٧٬٩٧١٬٢٨٥( - )٣٧٬٩٧١٬٢٨٥(  ٥٬٧٨٥٬٤٥٩ - ٥٬٧٨٥٬٤٥٩  التغيرات في حصة معيد التامين من المطالبات القائمة 
 )٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧( - )٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧(  (٣٢٬٨٤٥٬٢١٨) - (٣٢٬٨٤٥٬٢١٨)  مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنهاالتغيرات في 

 )٩٬٨٨١٬٥٥٩( - )٩٬٨٨١٬٥٥٩(   (٤٬٧٥٤٬٣٢٤) -  (٤٬٧٥٤٬٣٢٤)  مطالبات متكبدة ولم يتم االبالغ عنها التامين منالتغيرات في حصة معيد 
 )٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢( - )٢٩٣٬٦٤٩٬٤١٢(   (٣٧٠٬١٤٧٬٢٧٢) -  (٣٧٠٬١٤٧٬٢٧٢) صافي المطالبات والمنافع المتكبدة األخرى 



  شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

  

  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٧ - 

 
  

  معلومات إضافية (تتمة) - ٢٩
  

  (تتمة)   ديسمبر ٣١المنتهية في  ة الدخل للسنة  قائم
  

             
             
             
             

 )٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦( - )٢٨٬٨٢٩٬٠٣٦(  (٤١٬٨٩٤٬٧٤٧) - (٤١٬٨٩٤٬٧٤٧)  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 ٨٬١١١٬٠٣٢ - ٨٬١١١٬٠٣٢  ٨٬٤٤٥٬٥٧٩ - ٨٬٤٤٥٬٥٧٩  ة احتياطات أقساط تأمين اضافيةالتغيرات في 

 )٧١٩٬٣٨٨( - )٧١٩٬٣٨٨(  (٤٬٠١٤٬٩٢٧) - (٤٬٠١٤٬٩٢٧)  احتياطات فنية اخرى غيرات في الت 
 )١٬٧٣١٬٢٣٢( - )١٬٧٣١٬٢٣٢(  (٢٬٧٩٥٬٩٢٦)  - (٢٬٧٩٥٬٩٢٦)  مصاريف اكتتاب اخرى 

 )٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦( - )٣١٦٬٨١٨٬٠٣٦(   (٤١٠٬٤٠٧٬٢٩٣) -  (٤١٠٬٤٠٧٬٢٩٣) صافي   –مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤ - ٣٦٬٩٩٦٬٦٥٤   ٤٩٬٠٢١٬٩٣٢ -  ٤٩٬٠٢١٬٩٣٢ اإلكتتاب دخل من صافي ال 

              (مصاريف) / إيرادات التشغيل األخرى: 
 )٤٬٣٨٨٬٤٥٩( - )٤٬٣٨٨٬٤٥٩(  (٨٬٩٥٢٬٢١٥) - (٨٬٩٥٢٬٢١٥)  مخصص الديون مشكوك في تحصيلها

 )٨٣٬٣٦٤٬١١٥( )٣٬٩٩٠٬١٠٢( )٧٩٬٣٧٤٬٠١٣(  (١٠٢٬٠٧٣٬٨٧٧) (٤٬٤٠٧٬١٣٩) (٩٧٬٦٦٦٬٧٣٨)  مصاريف ادارية وعمومية 
 ١٣٬٨٧٧٬٦٢٠ ٥٬٢٢٦٬١٦٦ ٨٬٦٥١٬٤٥٤  ١٢٬٢٧٣٬٠٢٩ ٤٬٦٢٢٬٨٣٢ ٧٬٦٥٠٬١٩٧  إيرادات استثمار وعموالت 

 )٢١٦٬٤٠٣( - )٢١٦٬٤٠٣(  (٢٥٤٬٦٠٠) - (٢٥٤٬٦٠٠)  متطلبات ايجار  –مصاريف مالية 
 ٦٬٣٥٦٬١٢٢ - ٦٬٣٥٦٬١٢٢  ١٠٬٦٢١٬٦١٠ - ١٠٬٦٢١٬٦١٠  ايرادات اخرى 

 )٦٧٬٧٣٥٬٢٣٥( ١٬٢٣٦٬٠٦٤ )٦٨٬٩٧١٬٢٩٩(   (٨٨٬٣٨٦٬٠٥٣) ٢١٥٬٦٩٣  (٨٨٬٦٠١٬٧٤٦) مجموع مصاريف التشغيل االخرى 
صافي الدخل / (الخسارة) عن السنة قبل تخصيص الفائض, الزكاة وضريبة  

 (٣٩٬٣٦٤٬١٢١) ٢١٥٬٦٩٣ (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤)  الدخل 
 )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( ١٬٢٣٦٬٠٦٤ )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥( 

 ١٬٦٤٩٬٥٩٠ ١٬٦٤٩٬٥٩٠ -  (٦٬٢١٢٬٩٧٢) (٦٬٢١٢٬٩٧٢) -  زكاة مصاريف ال 
 )٥٤٬١٦٧( )٥٤٬١٦٧( -  - - -  مصاريف ضريبة الخل 

 )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( ٢٬٨٣١٬٤٨٧ )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥(  (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣) (٥٬٩٩٧٬٢٧٩) (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤)  صافي الربح (الخسارة) العائد للمساهمين
 )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥( )٣١٬٩٧٤٬٦٤٥( -  (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤) (٣٩٬٥٧٩٬٨١٤) -  الى عمليات المساهمين محول العجز ال

 )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( )٢٩٬١٤٣٬١٥٨( -  (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣) (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣)  -  مجموع الخسارة للسنة بعد تخصيص العجز 
  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٥٬٥٦٦٬١٢١   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

           باللایر السعودي لكل سهم): خسارة السهم (
  )١٬٩٤(    (٢٫٩٣)   خسارة السهم االساسية 
  )١٬٩٤(    (٢٫٩٣)   خسارة السهم المخفض 
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  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٨ - 

  
  

  معلومات إضافية (تتمة) - ٢٩
 

  ديسمبر  ٣١قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  
  
 ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين    المجموع المساهمينعمليات  عمليات التأمين 
               

 ) ٢٩٬١٤٣٬١٥٨( ) ٢٩٬١٤٣٬١٥٨( -   (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣) (٤٥٬٥٧٧٬٠٩٣) - العائد إلى عمليات المساهمينمجموع الخسارة  للسنة 
          (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر:

          قائمة الدخل في السنوات الالحقةالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى  
 ) ٢٬٠٧٢٬٩٢٣( - ) ٢٬٠٧٢٬٩٢٣(   ٩٠٢٬٣٩٩  ٩٠٢٬٣٩٩  افع الموظفين إعادة قياس (خسارة) إلتزامات من

          تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة سيعادالبنود التي 
 ٨٬٢٧٠٬٨٠٩ ٤٬٣٠٩٬٢١٧ ٣٬٩٦١٬٥٩٢   (١٬٣٠٤٬٣٤٥) (٣٩٬٤٥٧) (١٬٢٦٤٬٨٨٨)  المكاسب المحققة المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل

 ٦٬١٩٧٬٨٨٦ ٤٬٣٠٩٬٢١٧ ١٬٨٨٨٬٦٦٩   ٤٬٨٤٤٬٧٧١ ٤٨٬١٤٨  ٤٬٧٩٦٬٦٢٣  المتاحة للبيع ، بالصافي ستثماراتعادلة غير المحققة لالتغيرات القيمة ال
      ٤٬٤٤٢٬٨٢٥ ٨٬٦٩١ ٤٬٤٣٤٬١٣٤  اآلخرمجموع الدخل الشامل 

  (٢٢٬٩٤٥٬٢٧٢)  (٢٤٬٨٨٣٬٩٤١)  ١٬٨٨٨٬٦٦٩   (٤١٬١٣٤٬٢٦٨)  (٤٥٬٥٦٨٬٤٠٢)  ٤٬٤٣٤٬١٣٤  مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للسنة
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  (تتمة) المالية  القوائمإيضاحات حول 
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 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)  (جميع

- ٨٩ - 

  
  

  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٩
  

  ديسمبر  ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  
  

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 

 
  عمليات 
 التأمين

  عمليات 
 المساهمين

  
  المجموع 

  
  عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع 

          التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( )٣٠٬٧٣٨٬٥٨١( -   (٣٩٬٣٦٤٬١٢١) (٣٩٬٣٦٤٬١٢١) -  الدخل  صافي خسارة السنة قبل الفائض،الزكاة وضريبة

         تعديالت على البنود غير النقدية : 
 ١٬٣٥١٬١٥١ - ١٬٣٥١٬١٥١   ١٬٣٩٢٬٩٩١ - ١٬٣٩٢٬٩٩١  استهالك الممتلكات والمعدات 

 ٢٬١٥٥٬٣٨٠ - ٢٬١٥٥٬٣٨٠   ١٬٩٠٨٬٠١٢ - ١٬٩٠٨٬٠١٢  اطفاء الموجودات غير الملموسة 
 ١٬٣٢٥٬٣٧١ -  ١٬٣٢٥٬٣٧١   ١٬١١٦٬٢١٤  -  ١٬١١٦٬٢١٤  استهالك حق استخدام األصول 

 ٢١٦٬٤٠٣ -  ٢١٦٬٤٠٣   ٢٥٤٬٦٠٠ -  ٢٥٤٬٦٠٠  االيجارات تكاليف التمويل على 
 )١٣٬٨٧٧٬٦٢٠( )٥٬٢٢٦٬١٦٦( )٨٬٦٥١٬٤٥٤(   (١١٬٠٦١٬٥٢٢) (٤٬٦٧٦٬٢١٣) (٦٬٣٨٥٬٣٠٩)  ايراد استثمار وعمولة 

 ٤٬٣٨٨٬٤٥٩ - ٤٬٣٨٨٬٤٥٩   ٨٬٩٥٢٬٢١٥ - ٨٬٩٥٢٬٢١٥  مخصص (عكس المخصص) الديون المشكوك في تحصيلها 
 ٢٬٥٨٧٬٥٧٢ - ٢٬٥٨٧٬٥٧٢   ٢٬٤٣٣٬٣٥١ - ٢٬٤٣٣٬٣٥١  منافع الموظفين مخصص التزامات 

 )٣٥٬٣٧٧( - )٣٥٬٣٧٧(   ٧٧٢ - ٧٧٢  مكاسب عمن عدم االعتراف بالتزامات االيجار 
 ٢٢٬٩١١ - ٢٢٬٩١١   - - -  بالصافي -الخسارة من بيع الممتلكات و المعدات 

  (١٬٢٦٤٬٨٨٨)  (١٬٢١١٬٥٠٧)  ٥٣٬٣٨١    -  -  -  
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 )٧٤٬١٥٢٬٨٩٣( - )٧٤٬١٥٢٬٨٩٣(   ١٢٬٧٤١٬٣١٣ - ١٢٬٧٤١٬٣١٣  اقساط وأرصدة اعادة التأمين مدينة
 )٧٬٠٩٤٬٥٣٥( - )٧٬٠٩٤٬٥٣٥(   ١٬٥٠٦٬٠٦٨ - ١٬٥٠٦٬٠٦٨  اطراف ذات عالقة  -ساط تأمين مدينة أق

 ٢٢٬٩١٩٬٥٩١ - ٢٢٬٩١٩٬٥٩١   ٧٬٤٨٢٬٢٩١ - ٧٬٤٨٢٬٢٩١  التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من أقساط 
 ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥ - ٣٧٬٩٧١٬٢٨٥   (٥٬٧٨٥٬٤٥٩) - (٥٬٧٨٥٬٤٥٩)  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت القائمة 

 ٩٬٨٨١٬٥٥٩ - ٩٬٨٨١٬٥٥٩   ٤٬٧٥٤٬٣٢٤ - ٤٬٧٥٤٬٣٢٤  حصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 )٨٬٨٢٩٬٠٢٢( - )٨٬٨٢٩٬٠٢٢(   (٢٬٣٨٨٬٨٨٣) - (٢٬٣٨٨٬٨٨٣)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 )٣٬٥٦٠٬٤١١(  )٤٬٠٩٣( )٣٬٥٥٦٬٣١٨(    ٤٬٥٠٧٬٤١٦  ٧٣٧٬١٤٧   ٣٬٧٧٠٬٢٦٩  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
 ١٢٬٦٦٥٬٧٥٢ -  ١٢٬٦٦٥٬٧٥٢   ٦٬٣٤١٬٨٤٧ -  ٦٬٣٤١٬٨٤٧  ذمم دائنة

 ٦٬٩٢٠٬١٨٩ )٥٨٬٩٨٢( ٦٬٩٧٩٬١٧١   (٥٬٣٤٧٬٠٦٥)  ١٠٤٬٩٣٨ (٥٬٤٥٢٬٠٠٣)  مستحقات ومطلوبات اخرى 
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  )ةمعلومات إضافية (تتم - ٢٩
  

  (تتمة)  ديسمبر  ٣١هية في  قائمة التدفقات النقدية للسنة المنت 
  

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 المجموع  عمليات المساهمين التأمين عمليات    المجموع 

          : (تتمة)   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 )١٤٬٥٧٧٬٩٣٦( - )١٤٬٥٧٧٬٩٣٦(   ٧٬٥٢١٬١١٤ - ٧٬٥٢١٬١١٤  ارصدة معيدي تأمين دائنة
 ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦ - ٧٤٬٠٨٧٬٨٥٦   ١٠٬١٠٠٬٤٥٠ - ١٠٬١٠٠٬٤٥٠  اقساط تأمين غير مكتسبة

 )١٬٣٣٨٬٤٣٢( - )١٬٣٣٨٬٤٣٢(   (١٬٩٣٨٬٢٥٨) - (١٬٩٣٨٬٢٥٨)  عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 )١٦٬٢٦٩٬٧٥١( - )١٦٬٢٦٩٬٧٥١(   (٧٬١٣٥٬٠٩٤) - (٧٬١٣٥٬٠٩٤)  مطالبات قائمة 

 ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧ - ٢٩٬٣٢٧٬٧٢٧   ٣٢٬٨٤٥٬٢١٨ - ٣٢٬٨٤٥٬٢١٨  عنهامطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 
 )٨٬١١١٬٠٣٢( - )٨٬١١١٬٠٣٢(   (٨٬٤٤٥٬٥٧٩) - (٨٬٤٤٥٬٥٧٩)  احتياطات اقساط اضافية 

 ٧١٩٬٣٨٨  - ٧١٩٬٣٨٨   ٤٬٠١٤٬٩٢٧  - ٤٬٠١٤٬٩٢٧  احتياطات فنية اخرى 
 )٣٬٢٢٨٬٤٥٠( - )  ٣٬٢٢٨٬٤٥٠(   (٣٬٠٥٣٬١٠٩) - (٣٬٠٥٣٬١٠٩)  مكافات نهاية الخدمة المدفوعة 

 )١٬٦٨٦٬٠٥١( )١٬٦٨٦٬٠٥١(    -   (٤٬٦٤٥٬٠٠٢) (٤٬٦٤٥٬٠٠٢) -  الدخل المدفوعة الزكاة وضريبة 
 )٧٬٩٣٥(  - )٧٬٩٣٥(   - - -  فائض توزيعات مدفوعة 

 ٢٣٬٠٣٢٬٥٦٨ )٣٧٬٧١٣٬٨٧٣( ٦٠٬٧٤٦٬٤٤١   ١٧٬٤٩٧٬٥٢٤  (٤٧٬٧٨٩٬٨٧٠) ٦٥٬٢٨٧٬٣٩٤  صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة التشغيلية 
          : النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات 

 )٤٢٢٬٣٤٢٬٢٣٠( )١٣٬١٢٩٬٥٦٨(  )٤٠٩٬٢١٢٬٦٦٢(   (٢١٧٬٤٨٩٬٧٠٩) (٨٬٤٥٦٬٢٥٠) (٢٠٩٬٠٣٣٬٤٥٩)  ايداعات في ودائع قصيرة األجل 
 ٤٩٩٬٧٢٩٬٣٤٩ ١٢٣٬٦٦٠٬٢٢٦ ٣٧٦٬٠٦٩٬١٢٣   ٢٢٥٬٣٠٩٬٠٩٤    ٩٬٨٤٤٬٥٢٠   ٢١٥٬٤٦٤٬٥٧٤    متحصالت ودائع قصيرة األجل 

 - - -   ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤ - ٢٠٬١٥٩٬٨٥٤  الودائع طويلة األجل  متحصالت  
 -  - -    ١٤٧٬٣٥٩٬١٨٩   ١٠٩٬٥٨٩٬٨٦٢   ٣٧٬٧٦٩٬٣٢٧   نقد وما في حكمه من خالل عملية االندماج 

 )١٠٨٬٥٩٩٬٨٩٨( )٩٤٬٠٠٨٬٤٢٥( )١٤٬٥٩١٬٤٧٣(   (٩٠٬٧٢٨٬١٣١)  (١٥٬٤٣٦٬٥٨٣)  (٧٥٬٢٩١٬٥٤٨)  احة للبيعالمت  ستثماراتشراء اال 
 )٥٬٠٠٠٬٠٠٠( - )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(   (٥٬٠٠٠٬٠٠٠) -  (٥٬٠٠٠٬٠٠٠)  المحتفظ بها حتى االستحقاق  ستثماراتشراء اال 

  -  -  -    ١٢٬٦٣٨٬٤٨٣   ٧٬٣١٢٬٥٠٠    ٥٬٣٢٥٬٩٨٣   متاحة للبيع استثماراتعوائد من بيع 
  ٢٠٬٦٠٥٬٠٩٢  ١٦٬٨٥٥٬١٧٦  ٣٬٧٤٩٬٩١٦    ١١٬٢٩١٬٦٦٥   ٧٬٧٥٠٬٠٠٠    ٣٬٥٤١٬٦٦٥   المحتفظ بها حتى االستحقاق  استثماراتعوائد من بيع 

  ١٢٬٠٢٩٬٠٥٥  ٣٬٣٧٧٬٦٠١  ٨٬٦٥١٬٤٥٤   ٦٬٤٢٦٬٨٢٥  ٤٬٩١٦٬٤٦١   ١٬٥١٠٬٣٦٤   ايرادات من استثماروعمولة مستلمة 
  )١٬٧٤٣٬٦٩٣(  -  )١٬٧٤٣٬٦٩٣(   (٢٬٢٧٦٬٩٩٥)  -   (٢٬٢٧٦٬٩٩٥)   شراء ممتلكات و معدات 

  ٥٬٠٠٢  -  ٥٬٠٠٢   - -  -  عوائد من بيع ممتلكات و معدات 
 )٢٬٣٩٠٬٨٦١( - )٢٬٣٩٠٬٨٦١(    (٣٬٨٧٠٬٣٢٧)   -  (٣٬٨٧٠٬٣٢٧)   إضافات على األصول غير الملموسة 

  -  -  -   (٦٬٣٧١٬١٩٦)   (٦٬٣٧١٬١٩٦)  -   النظامية متحصالت الوديعة 
 ٧٬٦٤٣٬٨٣٧ ٣٦٬٧٥٥٬٠١٠ )٢٩٬١١١٬١٧٣(   ٩٧٬٤٤٨٬٧٥٢ ١٠٩٬١٤٩٬٣١٤  (١١٬٧٠٠٬٥٦٢)    صافي النقد الناتج (المستخدم في) األنشطة االستثمارية 
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  معلومات إضافية (تتمة) - ٢٩
  

  (تتمة) ديسمبر  ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  
  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  

            : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (٦٩٥٬٨٥٤) - (٦٩٥٬٨٥٤)    (٢٬٢٤٤٬٦١٤)  -  (٢٬٢٤٤٬٦١٤)   العناصر الرئيسية لمدفوعات االيجار
  (٤٬٨٩٦)  -  (٤٬٨٩٦)    (٥٦٬٣٨٦)  -  (٥٦٬٣٨٦)  التمويل المدفوعة تكلفة 

 ١٤٬٧٦٢٬١٤٦ - ١٤٬٧٦٢٬١٤٦   - - -  بالصافي  -من طرف ذات عالقة  المستحق 
  -  ١٬٩٠٣٬٠٨٨ )١٬٩٠٣٬٠٨٨(   - ٤٧٬٨٢٨٬٠١٦  (٤٧٬٨٢٨٬٠١٦)  المستحق من / إلى عمليات المساهمين

 ١٤٬٠٦١٬٣٩٦ ١٬٩٠٣٬٠٨٨ ١٢٬١٥٨٬٣٠٨   (٢٬٣٠١٬٠٠٠) ٤٧٬٨٢٨٬٠١٦ (٥٠٬١٢٩٬٠١٦)    التمويلية صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة 
 ٤٤٬٧٣٧٬٨٠١ ٩٤٤٬٢٢٥ ٤٣٬٧٩٣٬٥٧٦   ١١٢٬٦٤٥٬٢٧٦   ١٠٩٬١٨٧٬٤٦٠   ٣٬٤٥٧٬٨١٦   نقد وما في حكمه  صافي التغير في 

 ٢٢٬١٢٤٬٩٥٢ ١٬٥٢٤٬١٥٠ ٢٠٬٦٠٠٬٨٠٢   ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥  ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨  نقد وما في حكمه كما في بداية السنة 
 ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨    ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩  ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥   ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤   نقد وما في حكمه كما في نهاية السنة 

            األنشطة اإلستثمارية غير النقدية 

 ٨٬٢٧٠٬٨٠٩ ٤٬٣٠٩٬٢١٧ ٣٬٩٦١٬٥٩٢    ٣٬٥٧٩٬٨٨٣  ٤٨٬٨١٨  ٣٬٥٣١٬٧٣٥    المتاحة للبيع ستثمارات االحتياطي صافي التغيرات في القيمة العادلة ال 
  )٢٬٠٧٢٬٩٢٣(  -  )٢٬٠٧٢٬٩٢٣(    (٩٠٢٬٣٩٩)  -  -  زامات منافع الموظفين  إعادة قياس (خسارة) إلت 

          
  ) ٤ماج األعمال (إيضاح اند

  ) ١٧ (ايضاح   والتزامات عقود اإليجار  موجودات حق االستخدام
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 مستحقات و مطلوبات أخرى - ٣٠

  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

  ١٢٬٨٤٠٬١٥٤    ١٢٬٤٧٠٬٦٦٨  مصاريف مستحقة الدفع 
  ٤٬٠٨٦٬٦٨٩    ٧٬٢٢٢٬٩٧٩  ائنة د استقطاع ضرائب 

  ٢٬٠٩١٬٦٣٥    ٧٬٠١٤٬٧١٥  أتعاب اشراف مستحقة 
  ٣١٧٬١٧٣    ١٬١٩٧٬٠٦٨  موظفين مستحقة منافع 

  ١٩٬٣٣٥٬٦٥١    ٢٧٬٩٠٥٬٤٣٠  
  

  الوديعة النظامية - ٣١
  

تعين على الشركة االحتفاظ  ي ,   (ساما)  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن    ٥٨وفقا" لمتطلبات المادة  
رأس المال المدفوع. تم ايداع هذه الوديعة النظامية لدى أحد البنوك في المملكة و يمكن سحبه فقط بعد  ٪ من  ١٠بوديعة قانونية ال تقل عن  

  . (ساما)  موافقة 
  

العمولة المتوجبة من الوديعة النظامية  , قامت الشركة باالفصاح عن  ٢٠١٦مارس    ١بموجب التعميم الصادر بتاريخ    (ساما)  وفقا لتعليمات  
  في جانب الموجودات و المطلوبات في القوائم المالية.  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  
 األحداث الالحقة - ٣٢
  
. انظر أيًضا  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥التقرير ، استلمت الشركة تقييمات معدلة للزكاة وضريبة الدخل لألعوام من حقًا لتاريخ ال

وقبل تاريخ توقيع تقرير مدقق الحسابات المستقل ، قد يكون  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أ أحداث أخرى بعد . لم تنش٢١إيضاح رقم 
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لذلك تأثير كبير على البيانات المالية كما في 

  
  

  التعهدات و االلتزامات المحتملة - ٣٣
  
 : ال يوجد) ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ليس على الشركة اية التزامات على راس المال كما في  - أ

 
يمكن التنبؤ أو تحديد النتائج تعمل الشركة في قطاع التأمين و تتعرض لدعاوى قضائية في سياق األعمال االعتيادية. و حيث أنه ال  - ب 

مخاطر بشكل عملي. ان االدارة ال تعتقد أن مثل هذه الدعاوي (بما في   النهائية لجميع الدعاوي القضائية المعلقة أو المنطوية على 
 ذلك الدعاوي القضائية) سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالي. 

 
  الية الموافقة على القوائم الم - ٣٤
 

 م.٢٠٢١مارس  ٢١هـ الموافق ١٤٤٢ شعبان ٨تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 
 
 
 
 


