
ونيالتع ا مین أمة للتالع الخلیجیة ا لشركة ا
 ھمة سعودیة) ا(شركة مس 

 وتقریر مراجعي الحسابات المستقلین لیة الم ائم القوا
 م ۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة 



ونيالتع ا مین أمة للتالع الخلیجیة ا لشركة ا
 ھمة سعودیة) ا(شركة مس 

 المستقلین عي الحسابات وتقریر مراج لیةالم ائم القوا
م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 صفحـةال رقم فھـرس 

 ٥-۱   لمستقلینا تاب الحسا جعيامر تقریر

 ٦   ليالمالمركز ائمة اق

 ۷ قائمة الدخل 

 ۸   ملالشالدخل ائمة اق

 ۹ھمین المسافي حقوق  تالتغیرائمة اق

 ۱۱ – ۱۰   لنقدیةات التدفقائمة اق

 ۷۹ - ۱۲ لیة  المائم القوات حول احایضا
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 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 عام -۱
 یة التأسیس واالنشطة الرئیس ۱٫۱

في المملكة    تأسستشركة مساھمة سعودیة    –الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني ("الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني أو "الشركة")  
م). وسجلت بموجب  ۲۰۱۰ایر  ین   ۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۱محرم    ۱۷/ق، بتاریخ  ۱۲العربیة السعودیة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  

 م). ۲۰۱۰ینایر  ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۳۱صفر  ۹بتاریخ  ٤۰۳۰۱۹٦٦۲۰السجل التجاري رقم 
 یلي:  كما لشركةل الرئیسيالمسجل للمركز عنوان ال
 

 الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 الغیثي بالزا، الطابق الثاني

 شارع امیر الشعراء، 
 جدة، المملكة العربیة السعودیة. 

 
 التجاریة :  الشركة وأرقام سجالتھافیما یلي تفاصیل فروع 

 التاریخ التجاري رقم السجل  الفرع
 م)۲۰۱۱سبتمبر ۲۷الموافق  (ھـ ۱٤۳۲شوال ۲۹ ۱۰۱۰۳۱٦۸۲۳ الریاض

 م)۲۰۱۱اكتوبر  ۱۷ھـ (الموافق ۱٤۳۲ذو القعدة  ۱۹ ۲۰٥۱۰٤٦۸۳٦ الخبر
 

 ۸٥ة وفق انظمة التأمین التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م/ الترخیص للشركة لمزاولة اعمال التأمین في المملكة العربیة السعودی تم 
دیسمبر    ۱ھـ (الموافق  ۱٤۲۹ذي الحجة    ۳بتاریخ    ۳٦٥م) وقرار مجلس الوزراء رقم  ۲۰۰۸دیسمبر    ۳ھـ (الموافق  ۱٤۲۹ذي الحجة    ٥ریخ  بتا

یة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتاریخ الشركة على ترخیص مزاولة اعمال التأمین في المملكة العربیة السعودم). حصلت ۲۰۰۸
ھـ (الموافق   ۱٤۳۱صفر  ۲٤االسھم السعودیة (تداول) فى  سوق  لدىالشركة مسجلة  م). ۲۰۱۰مارس  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۱ربیع االول  ۲۰

 . )م۲۰۱۰فبرایر  ۸
 

ال اعادة التأمین بموجب نظام الشركة ووفقا للقوانین واالنظمة  ة الى مزاولة اعمال التأمین والخدمات المتعلقة بھا التي تتضمن اعمتھدف الشرك
تشمل القطاعات الرئیسیة لمزاولة النشاط التأمین الطبي، الحوادث & مطلوبات، البحري، الممتلكات   مول بھا في المملكة العربیة السعودیة.المع
لایر سعودي. عالوة على ذلك وتطبیقا   ۱۰كل سھم  قیمة  یون سھم  مل  ۲۰ملیون لایر سعودي ویتكون من    ۲۰۰یبلغ راس مال الشركة  ھندسي.  وال

ملیون لایر سعودي   ۲۰من راس مالھا بمبلغ  ٪۱۰من اللوائح التنفیذیة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اودعت الشركة  ٥۸للمادة رقم 
الدفع لمؤسسة النقد العربي   والعمولة مستحقةموافقة ساما اال ب  سحبھا محلي وال یمكنن اختیار ساما. تم االحتفاظ بالودیعة لدى بنك لدى بنك م

 السعودي (ساما). 
 

 وفقا للنظام األساسي للشركة فان الفائض من عملیات التأمین یوزع كما یلي: 
 

  ٪۹۰    محول إلى عملیات المساھمین                                  
   ٪ ۱۰      محول إلى عملیات التأمین 
        ۱۰۰٪  

 إذا كان ھناك عجز في الناتج من عملیات التأمین، یتم تحویل العجز بأكملھ الى عملیات المساھمین.
 

لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تقترح الشركة بموافقة من ساما توزیع صافي فائض حملة وثائق  من اللوائح التنفیذیة  ۷۰وفقا للمادة 
 حملة الوثائق في وقت معین وبموجب معاییر یحددھا مجلس االدارة. التأمین السنوي مباشرة إلى 

 
 
 
 
 
 

۱۲ 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۳ 
 

 عام (تتمة)   . ۱
 

 تحویل محفظة التأمین  -۲٫۱
م، ابرمت الشركة اتفاقیة مع الشركة السعودیة العامة للتأمین التعاوني (مقفلة معفاة) ("الشركة السعودیة") وشركة الخلیج  ۲۰۱۲مایو    ۱۹في  

یة المحدودة (مقفلة معفاة) ("شركة الخلیج") ("البائعون") والتي بموجبھا اقتنت عملیات تامین البائعین في المملكة العرب  التعاوني للتأمین
ملیون لایر سعودي بموافقة "ساما" مع كافة موجودات ومطلوبات تامین  ۳٦٫۲٦م بمبلغ شھرة قدره ۲۰۰۹ینایر  ۱السعودیة اعتبارا من 

 لموافقتھا.وتخضع ایضاً  الشأنوانظمة صادرة من قبل ساما في ھذا  عات الشھرة لقوانینذات صلة. تخضع مدفومبلغ 
 

ملیون لایر سعودي واجب السداد للبائعین للشھرة وذلك مقابل المبلغ  ۱۸٫۱۳اما" تمت تسویة مبلغ ، وبعد موافقة "س۲۰۱۳في دیسمبر 
تم تحویلھ إلى   ۲۰۱۲ین فیما یتعلق بأرباح  ملیون لایر سعودي إلى البائع  ٥٫۳۷وافقت "ساما" على سداد مبلغ    ذلك  علىعالوة  المدین منھم.  

  ۳۱. باإلضافة الى انھ خالل السنة المنتھیة في ۲۰۱٤م وتمت تسویتھ خالل ۲۰۱۳بر دیسم ۳۱مبلغ مستحق لجھات ذات عالقة كما في 
ملیون لایر للبائعین  ۲٫۹٦تم دفع مبلغ  م)۲۰۱٤طس أغس  ۲٤ (الموافقھـ ۱٤۳٥شوال  ۲۸موافقة "ساما" بتاریخ  م، وبعد۲۰۱٤دیسمبر 

رجب   ۳م، وبعد لموافقة "ساما" بتاریخ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱تھیة في م. وخالل السنة السنة المن ۲۰۱۳فیما یتعلق بالشھرة، من أرباح السنة 
 م. ۲۰۱٤ما یتعلق بالشھرة من أرباح عام ملیون لایر سعودي للبائعین فی  ۹٫۸۰تم السداد نھائیا مبلغ  م)۲۰۱٥ابریل  ۲۲ھـ (الموافق ۱٤۳٦

 
 اسس االعداد   - ۲

 أسس العرض   ۱٫۲
 م وفقاً لما یلي:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ي للسنة المنتھیة فتم اعداد القوائم المالیة للشركة 

 
خرى الصادرة من قبل الھیئة الھیئة  التقاریر المالیة، والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األ   إلعدادالمعاییر الدولیة   -

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعتمدة في المملكة العربیة  مجتمعة باسم " المعاییر  السعودیة للمحاسبین القانونین (سوكبا) (یشار الیھا
 السعودیة. 

لتي تحددھا اإلدارة بأنھا ضروریة لتمكین إعداد القوائم متطلبات اللوائح الخاصة بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة وللمراقبة الداخلیة ا -
 الجوھریة، سواء كان ذلك بسبب غش أو خطأ.المالیة الخالیة من األخطاء 

 
دیة، تحتفظ الشركة بسجل حسابات منفصل لعملیات التأمین وعملیات المساھمین. وفقاً لما تقتضیھ لوائح التأمین في المملكة العربیة السعو

بسجل بالوصایة المادیة لجمیع األصول المتعلقة بعملیات التأمین وعملیات المساھمین. یتم تسجیل اإلیرادات والمصروفات  كة تحتفظ الشر
تخصیص اإلیرادات والمصروفات األخر من العملیات المشتركة   التي تعز بوضوح إلى أي نشاط في الحسابات المعینة. یتم تحدید أساس 

 رة. بواسطة اإلدارة ومجلس اإلدا
 

من القوائم    ۳۱تم إظھار قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین الواردة في اإلیضاح  
تنفیذیة للبنك المالیة كمعلومات مالیة تكمیلیة لتتماشى مع المتطلبات واإلرشادات الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي. تتطلب الالئحة ال

مین. المساھالمركزي السعودي الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الخاصة بعملیات التأمین وعملیات 
النحو وفقاً لذلك، تم إعداد قائمة لمركز المالي، وقائمة الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین على 

ال تعكس سوى الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الشاملة   ۳۱المشار إلیھ أدناه في اإلیضاح رقم 
 لیات المعینة.للعم

 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٤ 
 

 (تتمة) اسس االعداد   - ۲
 (تتمة)  أسس العرض  ۱٫۲

 المالیة الدولیة، یتم دمج األرصدة والمعامالت الخاصة بعملیات التأمین  عند إعداد المعلومات المالیة على مستوى الشركة وفقاً لمعاییر التقاریر -
امل خالل  العملیات البینیة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غیر المحققة، إن وجدت، بالكودمجھا مع عملیات المساھمین. یتم إستبعاد أرصدة  

ظروف مماثلة.   عملیات المساھمین موجدة للمعامالت واألحداث المتشابھة فيعملیة الدمج. السیاسات المحاسبیة المعتمدة لعملیات الـامین و
المركز  واالحتیاطات االكتواریة من منافع الموظفین بشكل منفصل باعتباره الفائض المتراكم في قائمة  یتم إظھار الفائض من عملیات التأمین  

 یة. المالي وكاحتیاطي اكتواري لمزایا الموظفین في قائمة حقوق الملك
 

 ٪۹۰من صافي الفائض من عملیات التأمین على حاملي وثائق التأمین وستخصص النسبة المتبقیة والبالغة  ٪۱۰یتعین على الشركة توزیع 
 بالكامل.لمساھمي الشركة وفقاً لنظام التأمین إلى عملیات المساھمین 

 
 أسس القیاس   ۲٫۲

مة العادلة ومكافأة نھایة الخدمة  یاسھا بالقی یة باستثناء االستثمارات المتاحة للبیع والتي یتم قأعدت القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخ 
 المتوقعة.التي یتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لاللتزام المستقبلي باستخدام طریقة وحدة االئتمان 

 
, ممتلكات ومعدات, أصول حق االستخدام,  المتاحة للبیع المركز المالي للشركة بترتیب السیولة. باستثناء االستثمارات القوائمیتم عرض 

مستحقة,  إیجارات األصول غیر الملموسة, الشھرة, ودیعة نظامیة, العائد المستحق من ودیعة نظامیة, االلتزام بالمنافع المحددة للموظفین, 
یذكر خالف    تكون طبیعتھا قصیرة المدة, مالم , كل الموجودات وااللتزامات األخرى التيالعائد المستحق الى البنك المركزي السعودي

 ذلك.
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۳٫۲

،  إلى أقرب ألف  اتم تقریبھلمالیة المعروضة  للشركة. أن جمیع المعلومات ا  تعرض القوائم المالیة بالریال السعودي، حیث أنھ العملة الوظیفیة
 . مالم یذكر خالف ذلك

 
 السنة المالیة  ٤٫۲
 دیسمبر. ۳۱السنة المالیة التي تنتھي في لشركة تتبع ا

 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٥٫۲

المطلوبات المصرح عنھا، واإلفصاح عن  الموجودات والتي تؤثر على مبالغ األحكام المالیة استخدام بعض التقدیرات ویتطلب إعداد القوائم 
  عنھا خالل سنة التقریر المالي.  المصاریف المصرح ومبالغ اإلیرادات وقوائم المالیة، كما في تاریخ الالموجودات والمطلوبات المحتملة 

و الظروف الحالیة، إال أن النتائج الفعلیة قد بالرغم من أن ھذه التقدیرات واألحكام مبنیة على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث 
 تختلف عن تلك التقدیرات.

 
عتماد على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى بما فیھا التوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد الحكام بشكل مستمر باالیتم تقییم التقدیرات وا

 أنھا معقولة بموجب الظروف. 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٥ 
 

 (تتمة) اسس االعداد   - ۲
 (تتمة)  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٥٫۲

 
 في إعداد ھذه القوائم المالیة:  فیما یلي األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة

 

 . النھائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین اإللتزام ۲،٥،۱
 
النھائیة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین ھو التقدیر المحاسبي األكثر أھمیة للشركة. ھناك العدید من  اإللتزاماتإن تقدیر  

لتي یجب أخذھا بعین االعتبار في تقدیر االلتزام الذي ستدفعھ الشركة في نھایة المطاف لمثل ھذه المطالبات. یتم إجراء مصادر عدم الیقین ا
بات  نھایة السنة المالیة لكالً من التكلفة النھائیة المتوقعة للتعویض عن المطالبات المبلغ عنھا وعن التكالیف النھائیة المتوقعة للمطالالتقدیرات في 

المبلغة إلی تكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا. یتم تقدیر التزام المطالبات غیر المدفوعة المبلغ عنھا باستخدام مدخالت التقییمات للحاالت الفردیة الم
 لى المخصص. في نھایة كل فترة مالیة، یتم إعادة تقییم تقدیرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتھا ویتم إجراء التغییرات ع  .الشرکة

 

ئمة المركز المالي، والذي  ھو تقدیر للمطالبات التي من المتوقع أن یتم اإلبالغ عنھا بعد تاریخ قا  غیر المبلغ عنھاإن المخصص للمطالبات المتكبدة  
لفة المطالبات المبلغ عنھا األساسیة التي تعتمدھا اإلدارة في تقدیر تك الطریقةحدث فیھ الحدث المؤمن قبل تاریخ قائمة المركز المالي. تتمثل 

ة المطالبات المستقبلیة. یستخدم بدة وغیر مبلغ عنھا في استخدام اتجاھات تسویة المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاھات تسوی والمطالبات المتك
قعة لتحدید ھذه المخصصات. االكتواریین مجموعة من الطرق مثل طریقة سلم السلسلة وطریقة بورنھوتیر فیرغوسون وطریقة معدل الخسارة المتو

طبي. تستند ھذه األسالیب إلى عدد من كما یستخدم الخبیر االكتواري نھج التجزئة بما في ذلك تحلیل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة للقطاع ال 
 االفتراضات الصریحة أو الضمنیة المتعلقة بقیمة التسویة المتوقعة وأنماط تسویة المطالبات. 

 
 

 المالیة  الموجوداتقیمة  فاضانخ  ۲٫٥٫۲
 

ن الشرکة أن الموجودات المالیة قد انخفضت قیمتھا عندما یکون ھناك انخفاض کبیر أو متواصل في القیمة العادلة للموجودات المالیة ألقل م  تحدد
٪ ۳۰بة  طویلة األجل ویعتبر االنخفاض بنس  شھًرا أو أكثر  ۱۲تكلفتھا. یتطلب تحدید ما ھو ھام أو طویل األمد استخدام الحكم والتقدیر. تعتبر فترة  

ي سعر السھم، من التكلفة األصلیة جوھریًا وفقًا لسیاسة الشركة. عند إجراء ھذا الحكم، تقوم الشركة بتقییم من بین عوامل أخرى، التقلبات العادیة ف
 لتمویلیة.ة والتدفقات النقدیة التشغیلیة واوالصحة المالیة للشركة المستثمر فیھا، وأداء الصناعة والقطاع، والتغیرات في التقنی 

 

 الذمم المدینة انخفاض قیمة  ۳٫٥٫۲
 

یتم تكوین مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة  
ن في اإلفالس أو إعادة التنظیم المالي، والعجز عن امة للمدین، احتمال أن یدخل المدی وفقًا للشروط األصلیة للمدینین. تعتبر الصعوبات المالیة الھ

 السداد أو التأخر في السداد مؤشرات علی أن الذمم المدینة قد انخفضت قیمتھا.
 

 الضریبة المؤجلة   ٤٫٥٫۲
 

ود أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة وإمكانیة إستخدام بموجودات الضریبة المؤجلة في حالة واحدة فقط، وھي في حالة احتمالیة وج یتم االعتراف
, حیث ان الشركة ال تتوقع ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یتم توفیر اي موجودات ضریبة مؤجلة في ھذه القوائم المالیة للسنة المنتھیة في الوفر الضریبي. لم 

 ح مستقبلیة خاضعة للضریبة تجعلھا تستخدم اي وفورات ضریبیة.  وجود أربا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٦ 
 

 (تتمة) اسس االعداد   - ۲
 (تتمة)  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٥٫۲

 
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة ٥٫٥٫۲
   

یتم تحدید ھذه التقدیرات    لحساب االستھالك / اإلطفاء.  تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا ومعداتھا وموجوداتھا غیر الملموسة
 اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة بشكل سنوي ومستقبلي. تقوم موجوداتعد النظر في االستخدام المتوقع للب 

 . التقدیرات السابقة سیتم تعدیل رسوم االستھالك / اإلطفاء عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عنھا
 

 الشھرة  ٦٫٥٫۲
 

اس تم الحصول علیھا من  .  القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدیدتمثل الشھرة المبلغ المدفوع من قبل الشركة الذي یزید عن صافي  
جعة  تتم مرا القیمة.  إنخفاضخسائر  . یتم تسجیل الشھرة الحقًا بالتكلفة ناقًصا أي تراكم۱٫۲ اإلیضاح كما ھو موضح في  جي سي اي و  جي اي

من االنخفاض في القیمة ما لم یحدث حدث أو تغییر في الظروف خالل    مؤشر موضوعي  القیمة الدفتریة للشھرة سنویًا لتحدید ما إذا كان ھناك أي
الل مراجعة القیمة یتم تحدید االنخفاض في القیمة من خ القیمة الدفتریة التي تتطلب تقییم الشھرة خالل السنة. السنة یشیر إلى انخفاض في قیمة

. تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد للعملیات بناًء على قیمتھا قید الشھرةأدى إلى زیادة مما  ازتھااد لوحدة تولید النقد، والتي یتم حی القابلة لالسترد
المبلغ أقل  استرداد ة من األعمال. حیث یمكن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة ھي معدل الخصم والتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرإن االستخدام. 

 الدخل.  قائمةالعتراف بخسارة انخفاض القیمة في  من قیمتھ الدفتریة، ویتم ا
 

 احتیاطي عجز أقساط التأمین ۷٫٥٫۲
 

ى نسبة الخسارة األقساط حساس للغایة لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث المستقبلیة والظروف. وھي تستند إل عجزإن تقدیر احتیاطي 
تقدیر نسبة الخسارة المتوقعة، وفریق الشركة االكتواري والخبیر  المتوقعة للجزء غیر المنتھي من مخاطر السیاسات المكتوبة. للوصول إلى

المالیة، ما إذا  ةالسن  وعالقات األقساط التي من المتوقع أن تطبق على أساس شھري، والتأكد، في نھایة في المطالباتاالكتواري المستقل، النظر 
  كان ھناك حاجة إلى احتیاطي نقص قسط التأمین.

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۸٫٥٫۲

 
المالیة القابلة للتداول أو القیم  لألوراق في تاریخ التقریر إلى األسعار المدرجة تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة

التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط  عمولة على أساس  درة. یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تحمل العادلة المق
 لمالیة في حالة عدم وجود سوق نشط أو حیث ال توجد أسعار مدرجة بخالف ذلك القیمة العادلة لألدوات ا وخصائص مخاطر مماثلة.

المتعلقة بأدوات مالیة  للبیانات في ھذه الحاالت، یتم تقدیر القیم العادلة من خالل ما یمكن مالحظتھ ستخدام تقنیات التقییم.المتاحة یتم تحدیدھا با
یتم تقدیرھا على أساس االفتراضات المناسبة. حیث یتم   خالت یمكن مالحظتھا في السوق،مماثلة أو باستخدام النماذج. في حالة عدم توفر مد

تحدید القیم العادلة، یتم التحقق من صحتھا ومراجعتھا بشكل دوري من قبل موظفین مؤھلین  ات التقییم (على سبیل المثال، النماذج)استخدام تقنی 
البیانات الفعلیة وأسعار  قبل استخدامھا، وتتم معایرة النماذج لضمان انعكاس مخرجات قلطرمصادر لھم. یتم اعتماد جمیع ا مستقلین عن ھؤالء

 . م النماذج البیانات التي یمكن مالحظتھا فقطلمقارنة. إلى الحد العملي، تستخدالسوق ا
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۱۷ 
 

 (تتمة) اسس االعداد   - ۲
 (تتمة)  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٥٫۲

 
 اإلستمراریة مبدأ  ۹٫٥٫۲

 
لدیھا الموارد لمواصلة العمل في المستقبل حیث  قامت إدارة الشركة بإجراء تقییم لقدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة وھي مقتنعة بذلك

حاالت عدم الیقین الجوھریة التي قد تلقي بظالل من الشك الجوھري على قدرة الشركة   اإلدارة على علم بأيلیست المنظور. عالوة على ذلك ، 
 مبدأ االستمراریة. المالیة على أساس  القوائمعلى االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة.لذلك ، یستمر إعداد 

 
 التزامات نھایة الخدمة ۱۰٫٥٫۲

 
الطریقة على النحو الموصى بھ في  طة خبیر اكتواري مستقل باستخدام وحدة االئتمان المتوقعة یتم تحدید التزام المزایا المحددة للموظفین بواس

بخصم التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة باستخدام   زام المزایا المحددةالقیمة الحالیة اللت یتم تحدید  "مزایا الموظفین".    ۱۹  رقم  معیار المحاسبة الدولي
 مقومة بالریال السعودي ولھا فترات استحقاق تقارب التزام المكافأة.  ن السیادیةأسعار الفائدة على أدوات الدی 

افتراضات مثل معدل الخصم والزیادات و خدامھات سالتعتمد القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة على عدة عوامل یحددھا الخبیر االكتواري 
تخضع التقدیرات إلى عدم تأكد كبیر بسبب طبیعتھا طویلة األجل   ن الموظفین وما إلى ذلكالمستقبلیة المتوقعة في الرواتب ومعدالت الوفیات ودورا

 وتتم مراجعتھا في تاریخ كل تقریر مالي.
 

 . ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة۳
 

المالیة تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما ھو معتمد في المملكة   القوائماسبیة الھامة التي تتبناھا الشركة إلعداد ھذه سات المحإن السیا
لیة إلعداد ییر الدوت المعاوتعدیال  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱المالیة السنویة للسنة المنتھیة في    القوائمالعربیة السعودیة وتتفق مع تلك المستخدمة في إعداد  

(أ) التي لم یكن لھا تأثیر على المركز المالي أو  ۳التقاریر المالیة الجدیدة ولجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة كما ھو مذكور في المالحظة 
لھذا أي تأثیر على بیان  . لم یكنالحالیة األداء المالي للشركة. تم إعادة تصنیف / إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة

إضافة لذلك, قامت الشركة بمراجعة المصادر األساسیة لالفتراضات والتقدیرات غیر  التغیرات المكثف المؤقت في حقوق المساھمین للفترة.
االدارة بتقییم الحالة,  سوف تقوم). ٦-۲ح (انظر إیضا ۱۹-المؤكدة ,المفصح عنھا في التقاریر المالیة للسنة الماضیة, مقابل آثار جائحة كوفید

 وفرض تغییرات في الفترات المستقبلیة في حال كان ھناك حاجة لذلك.  
 

 ة الشركالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة, و تفاسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتعدیالتھا، المعتمدة من قبل   ۱٫۳
 دة والتعدیالت التالیة للمعاییر القائمة والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة:    یر الجدی ي المعای قامت الشركة بتبن 

 
 الوصف        المعیار / التعدیل

 تعریف األھمیة النسبیة  ۸و  ۱تعدیالت لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 األعمالتعریف    ۳تعدیالت لمعیار التقریر الدولي رقم  

 تعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي في المعاییر الدولیة للتقریر المالي     ھیميالمفا اإلطار
 

ض اإلطار المفاھیمي المراجع یحتوي على بعض المفاھیم الجدیدة, والتعاریف المحدثة, ومعاییر االعتراف للموجودات وااللتزامات, و توضح بع
 المفاھیم المھمة.
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۱۸ 
 

 (تتمة)  المحاسبیةملخص بأھم السیاسات . ۳
 وغیر النافذة المعاییر الصادرة  ۲٫۳

لمعاییر والتفسیرات الصادرة ، والتي تمثل ا ھي أدناه حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة مذكورة أدناه. إن القائمة   وغیر النافذةإن المعاییر الصادرة 
 .تصبح نافذةذه المعاییر عندما نوي الشركة اعتماد ھفي تاریخ مستقبلي. ت تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق  

 
 تاریخ السریان الفعلي للفترات التي تبدأ في او بعد التاریخ أدناه                 المعیار / التعدیل                                    الوصف 

 أنظر أدناه                              األدوات المالیة        ۹معیار التقریر الدولي رقم 
 عقود التأمین                              أنظر أدناه         ۱۷معیار التقریر الدولي رقم 

 
 عقود التأمین   -) ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( 

 
 : نظرة عامة

یحل محل المعیار  االفصاح عن عقود التأمین، و االعتراف و القیاس و العرض و، و یحدد المعیار مبادئ ۲۰۱۷مایو  ۱۸صدر ھذا المعیار في 
 ) "عقود التأمین".٤الدولي للتقریر المالي (

 
أن تقوم   یطبق المعیار الجدید على عقود التأمین الصادرة و على جمیع عقود إعادة التأمین و عقود االستثمار مع مزایا المشاركة االختیاریة بشرط

 لیة عن عقود التأمین:لب المعیار فصل العناصر التاأیضا باصدار عقود تأمین. یتطالمنشأة 
 
 المشتقات الضمنیة، في حال تحقق بعض المعاییر المحددة، -
 عناصر اإلستثمار الممیزة، و  -
 أي وعد لتحویل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمین. -
 
 ). ۱٥دولي للتقریر المالي () و المعیار ال۹ي للتقریر المالي (للمعاییر ذات الصلة (المعیار الدولجب إحتساب ھذه العناصر بشكل منفصل وفقا ی 
 

 : القیاس 
) ، والذي یسمح للمؤمن علیھم االستمرار في استخدام السیاسات المحاسبیة ألغراض ٤على النقیض من متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (

 مختلفة التالیة: ) نماذج القیاس ال۱۷تقریر المالي (م، یقدم المعیار الدولي لل ۲۰۱٥یر القیاس القائمة قبل شھر ینا
 

 سنة على "الفئات التأسیسیة" التالیة: للیستند نموذج القیاس 
 التدفقات النقدیة الواجب تحقیقھا ، والتي تتكون من:

 التقدیرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، -
 تبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، و (اي الخصم) و المخاطر المالیة المرل الذي یعكس القیمة الوقتیة للمال التعدی  -
 تعدیل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة. -
 

  إدراجھ حالما تقوم المنشأة بتقدیم خدماتیمثل ھامش الخدمة التعاقدیة الربح غیر المحقق لمجموعة عقود التأمین، ویتم : ھامش الخدمة التعاقدیة
دمات التعاقدیة بالسالب في بدایة العقد. یتم تسجیل أي عجز في التدفقات النقدیة التي یجب استیفاؤھا في في المستقبل. ال یمكن أن یكون ھامش الخ

 كل من :  مة الدفتریة لمجموعة عقود التأمین لتشملبدایة العقد ضمن قائمة الدخل. في نھایة كل فترة تقریر مالي الحق، یتم إعادة قیاس القی 
 

قود التأمین التزام التغطیة المتبقي الذي یتكون من استیفاء التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة و ھامش الخدمات التعاقدیة لمجموعة ع •
 في ذلك التاریخ؛

 
  عقود التأمین في ذلك التاریخ.مجموعة عھا على التزام المطالبات المتكبدة الذي یتم قیاسھ كتدفقات نقدیة محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزی  •
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 (تتمة)  عقود التأمین  -) ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( 

 
لسالب، ت النقدیة التي تتعلق بالخدمات المستقبلیة لكن ال یمكن أن یكون بایتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحقًا بحسب التغیرات في التدفقا

دة یتراكم أیضا معدل الفائ وبالتالي یتم إدراج التغیرات في التدفقات النقدیة التي تزید عن ھامش الخدمات التعاقدیة المتبقي في الربح أو الخسارة. 
تستخدم في البدایة لتحدد القیمة الحالیة للتدفقات المالیة  معدالت الخصم راف األولي للعقد (في ھامش الخدمة التعاقدیة بمعدالت مغلقة منذ االعت 

تمثل كمیة المنافع المقدمة   المتوقعة). إضافة إلى ذلك, سیتم إدراج ھامش الخدمة التعاقدیة في الربح أو الخسارة بناء على وحدات التغطیة التي
 یة للمجموعة. والتغطیة المتوقعة خالل الفترة المتبق

 
بـ"عقود المشاركة المباشرة"). یتم عمل ھذا   طریقة الرسوم المتغیرة ھي طریقة إلزامیة لقیاس العقود بمزایا مشاركة مباشرة (یشار إلیھا أیضا

ھامش الخدمات التعاقدیة    یر في بدایة العقد و ال یتم إعادة تقییمھا الحقا. بالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیلالتقییم لمعرفة ما إذا كان العقد یحقق ھذه المعای 
 إضافة الى التعدیل ضمن النموذج السنة لتشمل:  

 
 ادلة للبنود األساسیة. لمنشأة من القیمة الع) التغیرات في حصة ا۱
 ) التغیرات في تأثیر القیمة الوقتیة للمال و المخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیة. ۲
 

تلف بشكل إضافة إلى ذلك، یسمح بطریقة توزیع األقساط الُمبسطة من أجل قیاس التزام التغطیة المتبقي في حال كانت الطریقة تقدم قیاسا ال یخ
ام التغطیة  السنة أو أن فترة التغطیة لكل عقد في مجموعة عقود التأمین لمدة سنة واحدة أو أقل. و بھذه الطریقة یتم موائمة التز  وذجمالن جوھري عن  

لتطبیق من أجل قیاس  ال لقاب  للسنةالمتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدیة المكتسبة من التأمین. یظل النموذج 
المخاطر المالیة في حال أن التدفقات المطالبات المتكبدة. إال أنھ ال یتوجب على المنشأة تعدیل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقد و تأثیر  

 تم تكبدھا.النقدیة المتوقعة سیتم دفعھا / استالمھا خالل سنة واحدة أو اقل من تاریخ المطالبات التي ی 
 

 : تاریخ السریان 
النسخة النھائیة من ، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  ۲۰۱۷في مایو  .۲۰۲۳ینایر  ۱تنوي الشركة تطبیق المعیار في تاریخھ الفعلي في 

بشكل مبدئي تأجیل تاریخ سریان ، قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة    ۲۰۲۰مارس    ۱۷عقود التأمین. في    )۱۷(المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
. كما قرر مجلس ۲۰۲۳ینایر  ۱ ) لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقاریر التي تبدأ في أو بعد۱۷ة رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی 

) لسنة إضافیة من التأجیل ، مما ۹یر المالیة (معاییر المحاسبة الدولیة بشكل مبدئي السماح لشركات التأمین المؤھلة لتأجیل المعیار الدولي للتقار
، عدل مجلس   ۲۰۲۰. في یونیو ۲۰۲۳نایر ی  ۱في أو بعد  یعني أنھ یمكن تطبیقھما على كال المعیارین ألول مرة في فترات التقاریر التي تبدأ

ھدف التعدیالت إلى مساعدة الشركات على تطبیق المعیار عقود التأمین. ت  ۱۷معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
الذي یتضمن التعدیالت من  ۱۷للتقاریر المالیة رقم لمعیار الدولي وتسھیل شرح أدائھا المالي. یسري ا ۱۷الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

بإصدار تعلیمات لمرحلة التصمیم. یسمح بالتطبیق  زي السعوديالبنك المركقوم ی . ۲۰۲۳ینایر  ۱فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
االدوات  " – ۹عقود مع العمالء والمعیار الدولي للتقریر المالي االیرادات من ال – "۱٥المبكر اذا تم تطبیق كالً من المعیار الدولي للتقریر المالي 

 . "المالیة
 

 : التحول 
تأمین غیر مجد، یجب على المنشأة عندئذ اختیار ل كان التطبیق بأثر رجعي لمجموعة من عقود الیجب تطبیق المعیار بأثر رجعي، إال أنھ في حا
 القیمة العادلة. طریقة التطبیق المعدلة بأثر رجعي أو طریقة 
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 ة) عقود التأمین (تتم  -) ۱۷رقم (   المعیار الدولي للتقریر المالي

 
 : العرض واالفصاح

 ، مع تعدیالت على العرض واإلفصاح. لتأمینتتوقع الشركة أن ینتج عن ھذا المعیار الجدید تغییر في السیاسات المحاسبیة لعقود ا
 

 ر: التأثی 
لنشاط التأمین  , والتي تتطلب تطویر وتصمیم عملیات جدیدة۱۷ر المالي في مرحلة تصمیم عملیة التطبیق للمعیار الدولي للتقری الشركة حالیًا 

وتقییم مفصل ألي متطلبات تخص الشركة. فیما یلي النقاط األساسیة   ۱۷للتقریر المالي ویشمل أي تطویر في النظام یخص تطبیق للمعیار الدولي 
 في مرحلة التصمیم وخطة السیر والتقدم في كل مرحلة حتى اآلن: 

 
األساسیة   ھاتالج

 لمرحلة التصمیم  
 ملخص خطة العمل والتقدم 

الحوكمة وإطار  
 الرقابة  

, والذي یشمل إنشاء لجنة توجیھ اإلشراف لتراقب  ۱۷لدولي للتقریر المالي وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعیار ا
 التقدم في تطبیق وتحدید األدوار والمسؤولیات لمختلف أصحاب المصالح.

الشركة في مرحلة تصمیم نقاط العملیات لمرحلة التصمیم والتي تشمل إنشاء سیاسة بیانات شاملة ودلیل بیانات. الشركة   ملیات  جھة الع
في المراحل النھائیة للتصمیم الھندسي لمختلف األنظمة الفرعیة. وتقدمت الشركة في مرحلة تقییم متطلبات العمل وتعمل  

 الوقت تنھي العملیات المختلفة المساعدة في التحول وتقییم الموارد الجدیدة.حالیا على اختیار المورد وفي نفس 
الجھات الفنیة  

 والمالیة  
أكملت الشركة سیاسات مختلفة حول مجموعة من األمور المالیة والفنیة وبعد االنتھاء من اتخاذ سیاسة معینة ضمن المعیار 

خذ بعد المداوالت الواجبة بین أصحاب المصالح. حالیا تم الموافقة على  . إن القرارات السیاسة تت ۱۷الدولي للتقریر المالي 
 ھ اإلشراف.  أغلب السیاسات عن طریق لجنة توجی 

 تعمل الشركة مع أصحاب المصالح على وضع اللمسات األخیرة على خطة الضمان لفترات التحول وما بعد التطبیق. خطة الضمان  
لیسھل عملیة احتساب عقود التأمین وعقود معیدي   ۱۷ب المعیار الدولي للتقریر المالي ناء نظام االحتساتفكر الشركة باقت  األنظمة المحاسبیة 

 . ۱۷تأمین للتوافق مع المعیار الدولي للتقریر المالي ال
 .۱۷لم یتم االنتھاء بعد من اآلثار المالیة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  التأثیر المالي 

 
 األدوات المالیة  -)  ۹لتقریر المالي رقم ( للدولي  المعیار ا

 
 ). یعالج المعیار الجدید البنود التالیة االتي تتعلق بالقوائم المالیة: ۳۹معیار المحاسبة الدولي (لیحل محل  ۲۰۱٤یولیو  ۲٤تم نشر ھذا المعیار في 

 
 : التصنیف و القیاس 

، أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  واحدًا لتحدید قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة ) منھًجا۹یستخدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
 خر، أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء اآلتي معا:اآل

 فاظ باألصل لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ ھو االحت 
 في تواریخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل المبلغ القائم.  ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة

سب و الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البیع یقاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و یتم تدویر المكا
 تالیین:في حال تحقق الشرطین ال

 ظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة و بیع الموجودات المالیة، و االحتفا
 بر أیضا فائدة على أصل المبلغ القائم.الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة ھي مدفوعات ألصل المبلغ و تعت 
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 (تتمة) التصنیف و القیاس 

إضافة الى ذلك و عند االعتراف األولي؛ الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تحقق شروط ھذه 
أو   یمكن للمنشأة استخدام خیار تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القیام بذلك سیعمل على استبعاد

تیار ألدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یمكن للمنشأة أیضا االخسبة  بالن .  تخفیض الفروقات المحاسبیة بشكل جوھري
المحققة)، بشكل غیر قابل لإللغاء عرض التغیرات الالحقة للقیمة العادلة لھذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. (بما في ذلك المكاسب و الخسائر  

 في الربح أو الخسارة. بینما یتم عرض توزیعات األرباح 
 

عادلة لإللتزام إضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إدراج مبلغ التغیر في القیمة ال
في مخاطر اإلئتمان  إدراج تأثیرات التغیراتالمالي العائد إلى التغیرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان 

 حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.   الىالخاصة باإللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد یؤدي 
 

 : اإلنخفاض في القیمة 
عیار المحاسبة و تم استخدامھا وفقا لم) الخسائر االئتمانیة المتوقعة ، كما ل۹یعكس نموذج انخفاض القیمة بوفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

)، لیس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادراج خسائر ۹) كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنھج المعیار الدولي للتقریر المالي (۳۹الدولي (
ث مبلغ خسائر االئتمان ر االئتمانیة. یتم تحدی االئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغیرات في تلك الخسائ 

 المتوقعة في تاریخ كل 
 فترة تقریر مالي لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. 

 
 : تاریخ السریان 

"عقود   –)  ٤الدولي للتقاریر المالیة (  . ومع ذلك ، إال أن التعدیالت على المعیار۲۰۱۸ینایر    ۱ھو    ۹كان تاریخ نفاذ المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
 ۱۲التأمین ، المنشورة في  عقود  -) ٤یة مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة (األدوات المال -) ۹التأمین": تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

) للتخفیف من بعض آثار تطبیق  ٤لي للتقاریر المالیة (، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمین ضمن نطاق المعیار الدو ۲۰۱٦سبتمبر 
مین" الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة ) "عقود التأ۱۷ر الدولي للتقاریر المالیة الجدید () قبل أن یدخل المعیا۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

 ھما:تقدم التعدیالت خیارین بدیلین و التنفیذ. حیزالدولي 
 

 ) حتى۹طبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (اء مؤقت من ت . تطبیق إعف۱
 أ) تاریخ سریان معیار التأمین الجدید ؛ أو

المؤقت   م أو بعد ھذا التاریخ. یقترح مجلس معاییر المحاسبة الدولي تمدید االعفاء ۲۰۲۳ینایر  ۱ب) فترات التقریر المالي السنوي التي تبدأ في 
ینایر  ۱) إلى ٤) في المعیار الدولي للتقاریر المالیة (۹عیار الدولي للتقاریر المالیة () و الم۱۷ولي للتقاریر المالیة (لتاریخ سریان المعیار الد

ق بالموجودات المالیة خالل فترة التأجیل. إن ھذا الخیار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتھا ھناك حاجة إلفصاحات إضافیة تتعل .م۲۰۲۳
 ) سابقا؛ أو: ۹أمین و لم تطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (بشكل دائم بالت 

 
بعاد تأثیرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبیة ) ، ولكن بالنسبة لموجودات مالیة محددة، یتم است ۹. تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (۲

 لخسارة. خالل الفترة األولیة توجد حاجة إلفصاحات إضافیة. التي تظھر قبل تطبیق معیار عقود التأمین الجدید من الربح أو ا
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 (تتمة)  وغیر النافذة المعاییر الصادرة  ۲٫۳

 
 (تتمة)  األدوات المالیة -)  ۹لتقریر المالي رقم ( لالمعیار الدولي  

 
 (تتمة)   تاریخ السریان

 م على: ۲۰۲۰ینایر  ۱بدایة   قامت الشركة بتنفیذ تقییم مفصل في
ي ذلك عناصر الودائع أو ) (بما ف٤) مقارنة القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (۱(

 المشتقات الضمنیة التي ال ترتبط بعقود التأمین) مع مجموعة القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا، و 
قییمات  مقارنة مجموع مطلوبات القیمة الدفتریة للشركة التي ترتبط بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا. استنادا إلى ھذه الت  )۲(

تاریخ دخول ) حتى  ۹ت الشركة تحدید أنھا مؤھلة لإلعفاء المؤقت. و بالتالي، قررت الشركة تأجیل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (استطاع
المالیة  أجیل مدرجة ضمن القوائممعیار عقود التأمین الجدید حیز التنفیذ. إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالیة خالل فترة الت 

 للشركة. 
 

 : تقییم التأثیر 
دیسمبر  ۳۱( ملیون لایر سعودي ۲۹٤بمبلغ  متعلقة بعقود التأمینموجودات و، لدى الشركة اجمالي موجودات مالیة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ما في 
. تتكون الموجودات على التوالي ملیون لایر سعودي) ٦۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ملیون لایر سعودي ۷۰ملیون لایر سعودي) و  ۳۰۱: ۲۰۱۹

 ۲۰۱۹:۱٤٦ملیون لایر سعودي (  ۱٦۳  حكمھ و بعض األرصدة المدینة األخرى و تبلغالیا بالتكلفة المطفأة من النقد و ما في  المالیة المحتفظ بھا ح
ملیون لایر سعودي  ۳٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تبلغ ملیون لایر سعودي). 

    سعودي). ملیون لایر ٤۱:۲۰۱۹(
 

ومع ذلك ، في ھذه المرحلة ، ال تتوقع ، ۹ رقم المالي للتقریرلم تقم الشركة بعد بإجراء تقییم كامل للتغییرات من تطبیق وتنفیذ المعیار الدولي 
 . المالیة القوائم في ۹ي رقم المال الشركة تصنیف وقیاس األصول التي ستتأثر بتطبیق المعیار الدولي للتقریر

 
 عقود التأمین   –) ۱۷یر المالي رقم ( المعیار الدولي لتقر 

وھو یحدد مبادئ االعتراف بقیاس عقود التأمین وعرضھا واإلفصاح عنھا ویحل محل المعیار الدولي  ،۲۰۱۷مایو  ۱۸تم نشر ھذا المعیار في 
  .عقود التأمین - ٤إلعداد التقاریر المالیة 

بشرط أن  االختیاريمع مزایا المشاركة  االستثماروعلى جمیع عقود إعادة التأمین وعقود  الصادرة،ینطبق المعیار الجدید على عقود التأمین 
 :تصدر المنشأة أیضا عقود التأمین. یتطلب فصل المعلومات التالیة عن عقود التأمین

 ؛محددةإذا كانت تلبي معاییر  الضمنیة،أوال: المشتقات  
 ثانیا: عناصر استثماریة ممیزة و 
 ثالثا: أي تعھد بنقل سلع محدده أو خدمات غیر تأمینیة. 
والمعیار الدولي للتقاریر المالیة   ۹یجب أن یتم معالجة ھذه المعلومات بشكل منفصل وفقاً للمعاییر ذات الصلة (المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

۱٥.( 
 

  :القیاس 
) والذي سمح لشركات التأمین بمواصلة استخدام السیاسات المحاسبیة ألغراض ٤ار الدولي للتقاریر المالیة (الواردة في المعی   على عكس المتطلبات

 : ) نماذج القیاس المختلفة التالیة۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ، یوفر۲۰۱٥القیاس التي كانت موجودة قبل ینایر 
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۲۳ 
 

 (تتمة)  ت المحاسبیةملخص بأھم السیاسا. ۳
 (تتمة)  وغیر النافذة المعاییر الصادرة  ۲٫۳

 (تتمة) عقود التأمین  –) ۱۷المعیار الدولي لتقریر المالي رقم ( 
 

 القیاس (تتمة) 
 ) النموذج العام: ۱

 یستند النموذج العام على الفئات التأسیسیة التالیة: 
 أ) التدفقات النقدیة الواجب تحقیقھا، والتي تتكون من:

 المستقبلیة،ملة للتدفقات النقدیة تقدیرات المرجحة المحت لا
 التعدیل الذي یعكس القیمة الوقتیة للمال (أي الخصم) والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، و

 تعدیل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة.
المحقق لمجموعة من عقود التأمین وسیتم االعتراف بھا حالما تقدم الشركة  لتعاقدیة الربح غیریمثل ھامش الخدمة اب) ھامش الخدمة التعاقدیة: 

ات النقدیة خدمات التغطیة التأمینیة في المستقبل. ال یمكن أن یكون ھامش الخدمة التعاقدیة بقیمة سالبة من البدایة؛ یتم تسجیل أي عجز في التدفق
ي نھایة كل فترة مالیة الحقة، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة من عقود التأمین ضمن قائمة الدخل. ف التي یجب استیفاؤھا في بدایة العقد

  :على أنھا
ة  ش الخدمة التعاقدی مجموع االلتزامات عن التغطیة المتبقیة، والتي تشمل التدفقات النقدیة للوفاء بااللتزام التعاقدي المتعلقة بالخدمات المستقبلیة وھام

 العقود في ذلك التاریخ؛ لتلك المجموعة من 
على أنھا تدفقات نقدیة للوفاء بااللتزامات التعاقدیة المتكبدة سابقا لتلك المجموعة من  والتي ستقاسعن المطالبات المتكبدة،  ومجموع االلتزامات

  .العقود في ذلك التاریخ
ً وذلك مقابل الت  لنقدیة المتعلقة بالخدمات التعاقدیة المستقبلیة. نظًرا ھامش الخدمة  غیرات في التدفقات ایتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحقا

الخدمة التعاقدیة التعاقدیة ال یمكن أن یكون بقیمة سالًبة، یتم االعتراف بالتغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة ذات القیمة األكبر من قیمة ھامش 
وذلك یتم تحدیده في  االخر،تغیر في معدالت الخصم إما في قائمة الدخل أو في الدخل الشامل یر عن تأثیر الالتقرسیتم  .المتبقیة في قائمة الدخل

 .السیاسات المحاسبیة
م إجراء ت ی  .)رة"یعد نموذج الرسوم المتغیرة نموذًجا إلزامیًا لقیاس العقود بمزایا المشاركة المباشرة (یشار إلیھا أیًضا باسم "عقود المشاركة المباش

 م حول ما إذا كان العقد یفي بھذه المعاییر عند بدء العقد ولم یتم إعادة تقییمھ الحقًا.ھذا التقیی 
 لھذه العقود، باإلضافة نموذج القیاس العام، یتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة أیًضا من أجل  

   األساسیة،أوال: حصة الشركة من التغییرات في القیمة العادلة للعناصر 
 ییرات في القیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالیة التي ال تتعلق بالعناصر األساسیة.  ثانیا: تأثیر التغ
عن التغطیة المتبقیة إذا كان یوفر قیاسا ال یختلف جوھریًا عن  االلتزاماتیُسمح بالنموذج المبسط لتخصیص األقساط لقیاس  ذلك،باإلضافة إلى 

نت فترة التغطیة لكل عقد في المجموعة ھو سنة واحدة أو أقل. مع تطبیق النموذج المبسط لتخصیص عة العقود أو إذا كانموذج القیاس العام لمجمو
ئق  فإن األلتزام بالتغطیة المتبقیة یتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوما منھا التدفقات النقدیة لتكالیف إكتتاب وثا األقساط،

ال یُطلب من المنشأة ضبط التدفقات النقدیة المستقبلیة    ذلك، ساریًا في قیاس اإللتزامات عن المطالبات المتكبدة. ومع    نموذج القیاس العام   التأمین. یظل
 یخ تكبد المطالبات رللقیمة الزمنیة للنقود وتأثیر المخاطر المالیة إذا كان من المتوقع دفع ھذه التدفقات النقدیة / استالمھا في سنة واحدة أو أقل من تا

 
 : تاریخ التطبیق

تعدیالت معینة على المعیار الدولي  ح) یقتر۱۷(المالیة أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على مسودة المعیار الدولي للتقاریر  
یة حالیًا بإعادة النظر اییر المحاسبة الدولمن مختلف األطراف المعنیة. یقوم مجلس مع اقتراحاتوتلقى  ۲۰۱۹یونیو  ل) خال ۱۷للتقاریر المالیة (

، سوف یتبع مجلس معاییر )۱۷في المسائل التي أثارھا أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعدیالت مقترحة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
) وتأجیل إعفاء المعیار الدولي ۱۷(ولي للتقریر المالي المحاسبة الدولیة إجراءاتھ القانونیة المعتادة لوضع المعاییر. إن تاریخ تطبیق المعیار الد

یُقترح تعدیل   الحالیة،بموجب مسودة المشروع  .حتى االن ۲۰۲۱ینایر  ۱) ھو ٤) في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (۹للتقریر المالي رقم (
ھذا التأجیل لمدة سنة واحدة مقارنة بالتاریخ   یعتبر.  ۲۰۲۲ینایر    ۱بعد    ) إلى فترات التقریر التي تبدأ في أو۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( 

من العقود المبرمة مع  اإلیرادات ) ۱٥بالتطبیق المبكر إذا تم تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقریر المالي رقم ( . یُسمح۲۰۲۱ینایر  ۱السابق لیوم 
 .نفاذةتزم الشركة تطبیق المعیار في تاریخ المالیة". تع دواتأل ا" )۹العمالء" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
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۲٤ 
 

 (تتمة)  ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة. ۳
 (تتمة)  وغیر النافذة المعاییر الصادرة  ۲٫۳

 
 (تتمة) عقود التأمین  –) ۱۷المعیار الدولي لتقریر المالي رقم ( 

 
   :التحول 

 عملي،إذا كان التطبیق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمین غیر  ذلك،أثر رجعي. ومع عند تطبیق المعیار الجدید فمن الالزم إجرائھ ب 
  .فإن الشركة ملزمة باختیار إما نموذج معدل بأثر رجعي أو نموذج القیمة العادلة

 
 : العرض واالفصاح

 .مع تعدیالت على العرض واإلفصاح التأمین،التأمین وإعادة ار الجدید تغییر في السیاسات المحاسبیة لعقود تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذا المعی 
 

   :أثر تطبیق المعیار 
لم یتم تقییم األثر المالي لتطبیق  المالیة،تاریخ نشر ھذه البیانات  ) من۱۷تقوم الشركة حالیًا بتقییم تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

 :یلي وھي كماركة تحلیل التغیرات للمجاالت الرئیسیة المعیار بالكامل من قبل الشركة. أجرت الش
 ملخص التأثیر مجال التأثیر 
 لم یتم توثیق النتائج بعد  التأثیر المالي 

أن یكون تأثیر البیانات ضئیال حیث أن غالبیة عقود   المحتملمن  البیانات 
الشركة تقل مدتھا عن عام ستكون مؤھلة للقیاس وفقا لنھج تخصیص 

والذي یشبھ إلى حد ما النھج الحالي الذي تتبعھ الشركة   األقساط
 . ٤بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالي رقم 

  المعلومات ن تقییمھا لمتطلبات نظام تكنولوجیا  الشركة بصدد االنتھاء م تكنولوجیا المعلومات  
ویتم توثیق ھذه المتطلبات لتزوید أحد بائعي تكنولوجیا المعلومات  

 التغیر المطلوب .  ألدارهحلول االكتواریة والمالیة بتوفیر ال
قامت الشركة بإجراء عملیة تقییم األثر التشغیلیة لتقییم األثر العملي  المعالجة  

 ۱۷الدولي للتقاریر المالي الدولي رقم  لتنفیذ المعیار
ھي قید المراجعة ویجري   عقود إعادة التأمین التي تحتفظ بھا الشركة  التأثیر على اتفاقیات إعادة التأمین 

ج القیاس الواجب التطبیق بموجب المعیار الدولي  تقییم لتحدید نموذ
 . ۱۷للتقاریر المالي الدولي رقم 

خارجیًا لتعدیل سیاساتھا الحالیة وإطار الرقابة    اً رمستشاعینت الشركة   ت والرقابة التأثیر على إطار السیاسا
 ۱۷قاریر المالي الدولي رقم لتتماشى مع متطلبات المعیار الدولي للت 

تحتاج الشركة إلى توظیف موظفین مؤھلین بشكل مناسب ولدیھم فھم   الموارد البشریة  
 ۱۷المالیة شامل للمعیار الدولي للتقاریر 

 
 قامت الشركة بالبدء بعملیة التطبیق، وذلك بإشراف لجنة توجیھیة.
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 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۲٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .۳
 - یلي:   القوائم المالیة كما  ألعدادات المحاسبیة الھامة المستخدمة یاسالس ۳٫۳

 
 عقود التأمین   ۱٫٤٫۳

توافق الشركة (المؤمن) على مخاطر تأمین كبیرة من طرف آخر (حاملي وثائق تأمین) من خالل الموافقة عقود التأمین ھي تلك العقود التي عندما  
لمحتمل المستقبلي (الحدث المؤمن علیھ) یؤثر سلبیاً على حملة الوثائق. وكقاعدة عامة، تحدد الشركة على تعویض حاملي الوثائق إذا كان الحدث ا

عن طریق تقدیر ما إذا كان سینتج عن الحدث المؤمن علیھ تسدید منافع إضافیة كبیرة من الشركة. كذلك فإن   ،رةما إذا كان لدیھا مخاطر تأمین كبی 
 ر مالیة.عقود التأمین قد تتحول إلى مخاط

ترة ما لم یتم في حال تصنیف العقد كعقد تأمین فإنھ یبقى كذلك طوال الفترة المتبقیة منھ حتى لو إنخفضت مخاطر التأمین بشكل كبیر خالل الف
 الوفاء بجمیع الحقوق وااللتزامات أو تنقضي مدتھا.

والھندسیة والحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئیسیة عقود تأمین   بصفة رئیسیة تنقسم عقود التأمین الى الطبي والبحري والممتلكات والسیارات
 جل. قصیرة اال 

المتكبدة في عالج مرض أو داء أو إصابة. یقدم التأمین الطبي في المقام األول لعمالء   یھدف التأمین الطبي إلى تعویض حملة الوثائق بالمصاریف
 التأمین. الشركة الذین لدیھم عدد كبیر من المستفیدین من وثیقة

ألخرى الناشيء یھدف التأمین على السیارات الى تعویض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لھا سیاراتھم أو مقابل االلتزام تجاه األطراف ا
السعودیة عن الحوادث.  یستطیع حملة العقود أیضا الحصول على تعویض عن الحریق أو السرقة التي تتعرض لھا سیاراتھم في المملكة العربیة 

ات. ان الوثائق المختلفة  یعد التأمین على كافة السیارات إلزامیاً بحیث یغطي الحد األدنى للغیر. ایضا تقوم الشركة باصدار وثیقة تأمین شاملة للسیار
 تغطي األخطاء الطبیعیة والحوادث الشخصیة واإلصالحات لدى الوكیل. 

متلكاتھم. یمكن للعمالء الحصول على لى تعویض عمالء الشركة عن االضرار التي لحقت بمتھدف عقود التأمین على الممتلكات بصفة رئیسیة ا
ار الرئیسیة بالنسبة لعقود تأمین الممتلكات ھي الحریق واألخطار الطبیعیة وتعطل األعمال  تعویض عن خسارة المكاسب وتعطل األعمال. إن األخط

 والسرقة. 
م تغطیة أثناء تشیید أو إنشاء مباني أو أعمال ھندسیة مدنیة  تأمین "كافة مخاطر المقاولین" بحیث یقد یغطي التأمین الھندسي نوعین رئیسیین: أ)

لشقق ومباني المصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات. ب) تأمین "كافة مخاطر التشیید"  مثل المنازل والمتاجر ومجمعات ا
مصنع وآلیات مثل محطات الطاقة ومصافي النفط واألعمال الكیمیائیة وأعمال األسمنت والھیاكل المعدنیة    بحیث یقدم تغطیة أثناء تشیید أو تركیب

ضاً یشمل التأمین الھندسي تأمین تعطل االالت وتأمین تعطل األعمال المالزم لتعطل االالت ویشمل المعدات  أو أي مصنع بھ آالت ومعدات. أی 
 .االلكترونیة والمراجل وتلف المخزون

أو  یھدف التأمین البحري الى تعویض حملة وثائق التأمین عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للمراكب البحریة الصغیرة
 ھيھیاكل السفن والحوادث في البحر التي ینتج عنھا خسارة كلیة أو جزئیة لشحنات البضاعة.  ان المخاطر الرئیسیة بالنسبة للتأمین البحري 

 خسارة أو تلف سفینة أو االضرار التي لحقت بالمراكب البحریة الصغیرة أو ھیاكل السفین وشحنات البضاعة. 
العام تأمین النقود وتأمین خیانة األمانة وتأمین حادث شخصي وتأمین سرقة المجوھرات وتأمین جمیع مخاطر االعمال  یشمل تأمین الحوادث 

العمال/التزام اصحاب العمل وتغطیة  على التزام عام للطرف الثالث والتزام حول المنتج وتعویض وتأمین السفر. یشمل تأمین المطلوبات
 اللتزام القانوني للمؤمن علیھم الناشئ عن أفعال االھمال اثناء تأدیة عملھم. التعویضات المھنیة التي تحمي ا

 
 تحقیق اإلیرادات  ۲٫۳٫۳

 أقساط التأمین والعموالت المكتسبة 
جل  في قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة تغطیة بولیصة التأمین فیما عدا وثائق التأمین طویلة األاألقساط  یتم تسجیل

 (الھندسي) والشحن البحري. یتم احتساب األقساط غیر المكتسبة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة تغطیة بولیصة التأمین.
 ر ثالثة أشھر من تاریخ القوائم المالیة یتم إعتبارھا كأقساط تأمین غیر مكتسبة.ي فان أقساط التأمین الخفیما یتعلق بالشحن البحر

المعدات الھندسیة فیكون ھناك إحتساب مسبق بسبب المخاطر المتحملة والتي تتعدي سنة واحدة ووفقا لھذا االحتساب، فانة فیما یتعلق بتأمین 
 و ;ن في السنة االولي وتزداد تدریجیاً مع نھایة عمر الوثیقةینخفض المكتسب من أقساط التأمی 

یتم قید التغیر في مخصص األقساط غیر المكتسبة  بفترة التغطیة غیر المنتھیة.  تمثل األقساط غیر المكتسبة الجزء من األقساط المكتوبة المتعلقة
 بحیث یتم توزیع اإلیراد على مدى فترة المخاطر.  الدخلضمن قائمة 
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 توزیع األرباح إیرادات 
 یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح عند وجود حق بإستالم تلك المبالغ.

 إیرادات العمولة 
ات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من األصل  معدل العمولة الفعلي والذي یتم بموجبھ خصم التدفق یتم تسجیل إیرادات العمولة عند استحقاقھا باستخدام

 ة الدفتریة لألصل المالي. المالي بحیث تساوي القیم
 

 المطالبات . ۳٫۳٫۳
نقاذ ومبالغ مستردة وأطراف أخرى ومصاریف تعدیل خسائر ذات صلة بعد طرح مبالغ اإل الوثائقتتكون المطالبات من مبالغ مستحقة لحملة 

 حال تكبدھا. قائمة الدخلأخرى ویتم تحمیلھا على 
یتم تكوین ة عنھا.  یتكون إجمالي المطالبات القائمة من تكلفة تقدیریة لمطالبات متكبدة ولم یتم تسویتھا في تاریخ التقریر المالي سواء تمت أم لم اإلفاد

إلى ذلك، تم الحفاظ على یخ التقریر المالي على أساس تقدیرات الحالة الفردیة. إضافة مخصصات المطالبة المدرجة غیر المدفوعة كما في تار
تاریخ التقریر  مخصص مبني على حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة من أجل تكلفة تسویة المطالبات المتكبدة والتي لم تتم اإلفادة عنھا كما في

یر المالي والتسویات والمخصصات  عن المبلغ المقدم.یدرج أي فارق بین المخصصات في تاریخ التقرالمالي. قد یتجاوز اإللتزام النھائي أو یقل 
 في السنة التالیة  

ال تقوم  ذلك،منفصلة. باإلضافة الى  الجزء المتعلق بمعیدي التأمین بصورة  ویتم إظھاریتم إدراج المطالبات تحت التسویة على أساس إجمالي، 
 توقع أن یتم سداد جمیع المطالبات خالل سنة واحدة من تاریخ المركز المالي.عن المطالبات غیر المدفوعة حیث ی الشركة بخصم إلتزاماتھا 

 
 الخردة وتعویضات االحالل  ٤٫۳٫۳

كة  تناه لتسدید مطالبة (على سبیل المثال الخردة). كما یحق للشرتسمح بعض عقود التأمین للشركة ببیع مركبات (معطلة عادة) أو ممتلكات مق
 لمثال االحالل). متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكالیف (على سبیل ا

تدرج تقدیرات مستردات المعطوبات كمخصص في قیاس التزامات التأمین بخصوص المطالبات. المخصص عبارة عن المبلغ الذي یمكن استرداده 
في قیاس التزامات التأمین بخصوص المطالبات. المخصص عبارة  معقول من بیع األصل.أیضا تعتبر تعویضات اإلحالل بمثابة مخصصبشكل 

 ن التقییم للمبلغ الذي یمكن استعادتھ بشكل معقول من التصرف تجاه الطرف الثالث. ع
 

 عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا   ٥٫۳٫۳
حد األدنى، تبرم الشركة في الطور العادي  كما ھو الحال مع شركات تأمین أخرى، ولخفض التعرض المالي الناشيء من مطالبات كبیرة إلى ال

مین. تنص ترتیبات إعادة التأمین ھذه على تنوع أكبر لألعمال وتسمح لإلدارة بضبط التعرض لألعمال عقوداً مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأ
وجب المعاھدات والعقود اإلختیاریة وعقود إعادة ائر محتملة تنشأ عن مخاطر كبیرة وتوفر إمكانیات إضافیة للنمو. یتأثر كل إعادة التأمین بملخس

 التأمین التي تتجاوز الخسائر.  
 

. إن العقود التي تبرمھا الشركة مع شركات یتم توزیع إعادة التأمین بین عقود إعادة التأمین التعاقدیة واالختیاریة ووقف الخسارة وفائض الخسارة
ن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرھا الشركة والتي تلبي متطلبات تصنیف عقود إعادة التأمین التي بموجبھا یتم تعویض الشركة ع

بمتطلبات التصنیف ھذه على أنھا أصول مالیة.  تصنف كعقود إعادة تأمین محتفظ بھا. یتم تصنیف العقود التي ال تفي  ۱٫۳٫۳التأمین في إیضاح 
موجبھا یكون صاحب العقد ھو شركة تأمین أخرى (إعادة التأمین إلى الداخل) مدرجة في عقود  إن عقود التأمین التي أبرمتھا الشركة والتي ب 

والخسائر القابلة لالسترداد من معیدي   التأمین، تأمین. یتم تسجیل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي یمثل المدفوعات المستحقة من معیديال
لبة المرتبط باألطراف  ن. یتم تقدیر المبالغ المستحقة من إعادة التأمین بطریقة تتوافق مع التزام المطاالتأمین واألقساط المستحقة لمعیدي التأمی 

  .المؤمن
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 (تتمة)   عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا  ٥٫۳٫۳
على المطالبة ودفعھا من  الموافقة"حصة معیدي التأمین من المطالبات المعلقة" حتى یتم  في قائمة المركز المالي كـلغ یتم إظھار ھذه المباعلیھم. 

یتم تحویل المبلغ المستحق من معیدي التأمین فیما یتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى مبالغ مستحقة من / إلى معیدي  المطالبة، قبل الشركة. بمجرد دفع 
 تھا أو عندما یتم نقل العقد إلی طرف آخر. م استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمین عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة أو تنتھي صالحی ت ی التأمین.  

یتم إجراء مراجعة إلنخفاض القیمة في تاریخ کل تقریر أو علی نحو متکرر عندما ینشأ مؤشر علی انخفاض القیمة خالل السنة المالیة. یحدث  
لعقد وعندما یمکن قیاس األثر علی ض في القیمة عند وجود دلیل موضوعي علی أن الشرکة قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب شروط اانخفا

تقوم الشركة بإجراء تقدیر رسمي  القیمة،عند وجود مؤشر على انخفاض المبالغ التي ستستلمھا الشرکة من شرکة إعادة التأمین بصورة موثوقة. 
یتم اعتبار األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ    ،لالستردادألصل إعادة التأمین القیمة القابلة    بل لالسترداد. عندما تتجاوز القیمة الدفتریةللمبلغ القا

 یرجى الرجوع إلى إیضاح التفاصیل،یتم تسجیل خسارة انخفاض القیمة في قائمة الدخل عند تكبدھا. لمزید من إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. 
۱۱٫۳٫۳. 

ق التأمین. یتم إثبات أقساط التأمین والمطالبات على إعادة التأمین إن ترتیبات إعادة التأمین المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حاملي وثائ 
بار تصنیف المنتج ألعمال المفترض كإیرادات ومصروفات بنفس الطریقة كما لو كانت إعادة التأمین تعتبر أعماالً مباشرة، مع األخذ بعین االعت 

 إعادة التأمین.
 

 . تكالیف اقتناء وثیقة تأمین مؤجلة ٦٫۳٫۳
لى تأجیل وإطفاء العموالت والتكالیف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمین وتجدیدھا وفقًا لشروط عقود التأمین التي تتعلق بھا، عیتم 

األخرى  یتم اإلعتراف بجمیع تكالیف اإلستحواذ  من األقساط المستقبلیة. لتكالیف قابلة لالستردادبالقدر الذي تكون ھذه ا غرار األقساط المكتسبة.
 كمصروفات عند تكبدھا. یتم تسجیل اإلطفاء في "تكالیف اقتناء وثیقة تأمین" في قائمة الدخل. 

اإلقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات عن طریق یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستھالك المنافع 
في تاریخ كل   وذلك یتم إجراء فحص للتأكد من حدوث انخفاض في القیمة،  التعامل معھا كتغیر في التقدیر المحاسبي.تغییر فترة اإلطفاء ویتم 

التي تقل فیھا المبالغ القابلة لالسترداد عن القیم  الحاالتي وفتقریر مالي مرة واحدة أو أكثر، و ذلك عند وجود دلیل على حدوث ھذا االنخفاض. 
ثائق التأمین المؤجلة بعین االعتبار عند إجراء اختبار كفایة  الدخل. كما تؤخذ تكالیف اقتناء وات خسارة االنخفاض في قائمة الدفتریة، یتم إثب 

 المطلوبات في كل فترة تقریر مالي. 
 

 اختبار مالءمة المطلوبات:  ۷٫۳٫۳
مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمین بالصافي بعد إستبعاد في تاریخ كل قائمة مركز مالي، یتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد من 

النقدیة التعاقدیة تكالیف اقتناء وثائق التأمین المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء ھذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات 
ل أي عجز في القیمة الدفتریة مباشرة على قائمة الدخل عن طریق تكوین المستقبلیة ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلداریة. یتم تحمی 

 مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولیة وفقًا لذلك. 
 

 أفراد اإلدارة العلیا  .۸٫۳٫۳
ویتكون من  مباشر،بشكل مباشر أو غیر  الشركة،یط والتوجیھ والسیطرة على أنشطة السلطة والمسؤولیة للتخط ھم األشخاص الذین لدیھم  

 والمدیر المالي للشركة.  التنفیذي،المدیرین التنفیذیین في اإلدارة العلیا بما في ذلك الرئیس 
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 ذمم مدینة  ۹٫۳٫۳

ناقصاً مخصص ألي مبالغ غیر قابلة للتحصیل.    التأمین،یتم إثبات األقساط المدینة على إجمالي أقساط التأمین المكتتبة المستحقة اإلستالم من عقود  
ف المبدئي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. یتم إثبات أرصدة إعادة التأمین وأقساط إعادة التأمین عند استحقاقھا ویتم قیاسھا عند االعترا

ر األحداث أو الظروف إلی أن القیمة الدفتریة قد ال تکون قابلة لالسترداد یتم مراجعة القیمة الدفتریة للذمم المدینة لتحدید انخفاض القیمة وعندما تشی 
مة الدیون المشکوك في تحصیلھا" في قائمة الدخل. یتم استبعاد ، یتم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة علی أنھا "مخصص انخفاض في قی 

نھا الرصید، وھو األمر الذي یکون عادة عند بیع الرصید المستحق أو األرصدة المدینة عندما ال تتحکم الشرکة في الحقوق التعاقدیة التي یتكون م
ضمن نطاق المعیار الدولي  ۷و٦مم المدینة المفصح عنھا في إیضاح تحویل جمیع التدفقات النقدیة المتعلقة بالرصید إلی طرف ثالث مستقل. الذ

 "عقود التأمین".  ٤للتقریر المالي رقم 
 

 ستثمارات اإل ۹٫۳٫۳
ً بالتكلفة بإعتبار وجود القیمة العادلة متضمنة نفقات اإلستحواذ مرتبطة باإل ستثماراتجمیع اإلیتم تسجیل  . یتم قید الموجودات ستثماراتمبدئیا

ت التي تعود في حالة عدم تسجیل جمیع الموجودات المالیة بالقیمة العادلة في قائمة الدخل، باإلضافة إلى تكالیف العملیا  العادلة،ة مبدئیاً بالقیم  المالی 
 بشكل مباشر لإلستحواذ. 

 
عادلة التقدیریة. یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود بناء على أسعار األدوات المالیة المدرجة في السوق أو القیم ال ستثماراتیتم تحدید القیم العادلة لإل

 ود بخصائص شروط ومخاطر مماثلة. عمولة محملة بناء على التدفقات التقدیة المخصومة بإستخدام عمولة للبن التي علیھا 
 
 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  إستثمارات -

الدخل  كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمةمن قبل اإلدارة  تسجیلھاأو تم  اجرةبغرض المت یتم تصنیف االستثمارات في ھذه الفئة إذا كانت 
متاجرة بشكل أساسي لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القصیر ویتم تسجیلھا في المصنفة بغرض ال ستثماراتعند االعتراف األولي. اإل

لة في قائمة بالقیمة العادلة مع تسجیل جمیع التغیرات في القیمة العاد ستثمارات یاس ھذه اإلیتم إعادة قوالمركز المالي بالقیمة العادلة.  قائمة
 الدخل/الخسارة. 

 
عاییر یمکن تخصیص االستثمار لیكون محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا کانت یفي بالم

ي سوق نشط والتي ال یمکن قیاس قیمتھا باستثناء أدوات حقوق الملکیة التي ال توجد لھا أسعار مدرجة ف  ۳۹بة الدولي رقم  المبینة في معیار المحاس
 العادلة بصورة موثوق بھا.

 
موثوقة والتصنیف یتم تصنیف االستثمارات على أنھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان من الممكن قیاس القیمة العادلة لالستثمار بصورة  

فقًا لالستراتیجیة الموثقة للشركة. یتم إثبات االستثمارات المصنفة كاستثمارات  كاستثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل و 
إعادة قیاس ھذه االستثمارات بالقیمة  تمی ذلك،والتي تمثل القیمة العادلة للمقابل المدفوع. بعد  بالتكلفة،بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبدئیاً 

إن وجدت، إلى قیاس القیمة العادلة عند االعتراف   القیمة العادلة في بیان قائمة. مصاریف التحویالت،العادلة، مع تسجیل جمیع التغییرات في 
ت الخاصة وإیرادات التوزیعات على الموجودات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظھر إیرادات العموال  ستثماراتاألولي باإل

ادلة من خالل قائمة الدخل كإیرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالیة محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة  ة العالمالیة المحتفظ بھا بالقیم
 الدخل في قائمة الدخل 
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۲۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 ة الھامة (تتمة) ات المحاسبیملخص السیاس ۳٫۳

 
 محتفظ بھا حتى االستحقاق  -

التي لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتاریخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لدیھا النیة والقدرة على اإلحتفاظ بھا حتى  ستثماراتیتم تصنیف اإل
ك حتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق مبدئیًا بالقیمة العادلة بما في ذللما ستثماراتاإلستحقاق على أنھا محتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق. یتم إثبات اإل

ة من خالل  تكالیف المعاملة المباشرة والتكمیلیة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القیمة. یتم احتساب التكلفة المطفأ
في  ستثماراتستخدام أساس العائد الفعلي. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة في ھذه اإل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمین عند اإلقتناء با

في قائمة عملیات المساھمین كنفقات    ستثماراتیتم تعدیل وإدراج أي إنخفاض دائم في قیمة اإل   قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قیمتھ.
 إنخفاض في القیمة. 

 
 متاحة للبیع  إستثمارات  -
محددة في ھذه الفئة أو غیر مصنفة في أي من الفئات األخرى. تقید ھذه جودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة إما موال

ئمة المركز كمكون مستقل في قا ستثماراتلإل إبتداًء بالتكلفة وتقاس الجقاً بالقیمة العادلة. تدرج التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة ستثماراتاإل
توزیعات األرباح والعموالت  في قائمة الدخل ذات الصلة. ستثماراتققة من بیع ھذه اإلوالدخل الشامل. تسجل األرباح أو الخسائر المحالمالي 

یات المساھمین كجزء من عمل -المتاحة للبیع یتم إثباتھا في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل  ستثماراتوالربح/ الخسارة بالعملة األجنبیة من اإل
عنھ في  تسجیلةالمتاحة للبیع ویتم  ستثماراتي انخفاض جوھري أو طویل األمد في القیمة العادلة لإلصافي دخل / خسارة االستثمار. یتم تعدیل أ

لألوراق المالیة   ى األسعار المعلنةالمتاحة للبیع عل  ستثماراتالعادلة لإل  ةالصلة كمصروف انخفاض في القیمة. تستند القیم  اتالدخل الشامل ذ  قائمة
عادلة المقدرة. یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة  القابلة للتداول أو القیم ال

یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى قیمة السوق   ولة،تداالمحقوق المساھمین غیر  ستثماراتبالنسبة إل  لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.
 مار مماثل أو بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة والمتوقعة. إلستث 

 
 األدوات المالیة  .۱۱٫۳٫۳

 القید اإلبتدائي والقیاس الالحق  –األدوات المالیة  أ. 
 تتكون األدوات المالیة من موجودات ومطلوبات مالیة.  

 
وأقساط تأمین مدینة وحصة إعادة التأمین من مطالبات قائمة ومطلوب من معیدي دات المالیة من نقد وما في حكمھ وودائع مرابحة الموجوتتكون 

التأمین والوسطاء   معیدىل ومبالغ مستحقةوذمم مدینة أخرى. تتكون المطلوبات المالیة من مطالبات قائمة  إستثمارات التأمین وودیعة نظامیة و
 أخرى معینة. ومطلوبات  وزیع فائض مستحق الدفعوت  حملة الوثائق يق ال مستحو

 تاریخ اإلعتراف
لألداة.  یتم القید بالطریقة المنتظمة لبیع وشراء أدوات مالیة في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة طرفاً في مخصصات تعاقدیة

المحددة بوجھ عام بموجب النظام أو  و مبیعات ألدوات مالیة تتطلب تسویة األداة ضمن الفترة المشتریات أو المبیعات المنتظمة ھي مشتریات أ 
 اإلتفاق في السوق. 

 
 قیاس األدوات المالیة 

وجودات لة المتقاس كافة األدوات المالیة إبتداًء بقیمتھا العادلة باإلضافة إلى أي تكالیف متزایدة تعود بشكل مباشر للشراء أو اإلصدار وذلك في حا
الل قائمة الدخل. یعتمد تصنیف األدوات المالیة عند القید األولي على الغرض الذي من أجلھ تم والمطلوبات المالیة ولیس بالقیمة العادلة من خ

لة من خالل  ة العادبالقیم إستثماراتشراء األدوات المالیة وكذلك خواصھا. إلحاقاً للقیاس األولي، تسجل األدوات المالیة بتكلفة مطفأة بإستشناء 
 قائمة الدخل تقید بالقیمة العادلة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳٫۳

 
 (تتمة)  . األدوات المالیة۱۱٫۳٫۳

 إلغاء االعتراف باألدوات المالیة  ب. 
 األصل المالي: 

 عند:یتم إلغاء إثبات ن الموجودات المالیة المتماثلة) ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مالموجودات المالیة (أو، عندما یقتضي الحال
 إنقضاء صالحیة الحق في إستالم تدفقات نقدیة من األصل المالي. 

بالكامل دون تأخیر  ردة  تولت اإللتزام بدفع التدفقات النقدیة الواقامت الشركة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو 
المخاطر والمكافآت لألصل، أو (ب) لم تقم   ث بموجب اتفاقیة "مؤقتة"، وإما (أ) شركة حولت بشكل جوھري جمیع  جوھري الى طرف ثال

 نقل السیطرة لالصل.  األصل، ولكن قد تم الشركة بتحویل او االحتفاظ بشكل تدریجي بكافة مخاطر ومكافآت  
ت النقدیة من األصل أو أبرمت اتفاقیة مؤقتة، فإنھا تقیم مدى االحتفاظ بمخاطر وعوائد الملكیة في حال  وقھا الستالم التدفقاعندما حولت الشركة حق

ً بجمیع مخاطر وعوائد األصل، ولم تحول السیطرة على األصل،  یتم إثبات األصل إلى مدى اإلحتفاظ بھا. عندما لم تحول أو تحتفظ تدریجیا
التزام مرتبط بھا. یتم قیاس األصل المحول واإللتزام المرتبط   وم الشركة أیضا بإثباتفي المشاركة في االصل. في ھذه الحالة، تق  إستمراریة الشركة

ضمان على األصل المحول في  تقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل بھا على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا الشركة.
 ألقصى للمبلغ الذي یمكن أن یأخذ في اإلعتبار بأنھ قد یطلب من الشركة السداد. ن القیمة الدفتریة األصلیة لألصل، والحد االجزء األدنى م

 
 المطلوبات المالیة 

 المطالبة. یتم إلغاء قید مطالبة مالیة عندما یتم اإلعفاء أو اإللغاء أو اإلنقضاء لإللتزام بموجب 
 ج. المقاصة 

طلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما یكون ھناك حق قانوني قابل وجودات المالیة والمیتم المقاصة بین الم
واحد. في وقت  وتسویة المسؤولیةللتنفیذ في الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسویة على أساس صاٍف، أو لتحقیق األصول 

 ف في قائمة الدخل الشامل ما لم یكن مطلوبًا أو مسموًحا بھ من قبل معیار محاسبي أو تفسیر. ة بین الدخل والمصرو ال یتم المقاص
 

 قیمة الموجودات المالیة  . انخفاض ۱۱٫۳٫۳
ات المالیة. یعد مالي أو مجموعة من الموجودتقّیم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على إنخفاض قیمة أصل 

الي أو مجموعة من موجودات مالیة منخفضة القیمة إذا كان وفقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي إلنخفاض القیمة نتیجة لحدث أو أكثر األصل الم
لي أو لمجموعة من دیة المستقبلیة لألصل الماتأثیر على التدفقات النق لھ حدث بعد القید األولي لألصل المالي. (حدث خسارة متكبدة) وإذا كان

 ت المالیة یمكن تقدیرھا بشكل یعتمد علیھ. إذا حدث ھذه الحدث، یتم قید أي خسارة إنخفاض في القیمة في قائمة الدخل. الموجودا 
 

 دلیل االضمحالل قد یشمل: 
 صعوبة مالیة كبیرة للمصدر أو المدین؛ -
 لتأخر في السداد؛ خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو ا -
 أو المدین سیدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظیم مالي أخرى؛  الجھة المصدرةأن المحتمل یصبح من  -
 اختفاء سوق نشط لھذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالیة؛ أو  -
منذ اإلعتراف  وعة من الموجودات المالیة  مالحظة بیانات تشیر إلی وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من مجم -

 الموجودات، علی الرغم من أنھ ال یمکن تحدید النقص مع األصول المالیة الفردیة في الشرکة، بما في ذلك:  المبدئي بھذه
 
 التغییرات السلبیة في حالة سداد المصدرین أو المدینین في الشركة؛ أو  -
 ط بالتخلف عن سداد الموجودات.بلد الجھات المصدرة التي ترتب الظروف االقتصادیة الوطنیة أو المحلیة في  -
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 (تتمة)   . انخفاض قیمة الموجودات المالیة۱۱٫۳٫۳

 
 ى النحو التالي: المالیة، یتم تحدید االنخفاض في القیمة علإذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات  -
 للموجودات المالیة.  بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، فإن انخفاض القیمة یمثل اإلنخفاض الكبیر أو المطول في القیمة العادلة       

 
خصمھا بمعدل  مقدرة التي یتماإلنخفاض في القیمة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة البالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، یستند  -

       العمولة الفعلي األصلي.
 

ا أو مجموعة  بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن استثمارً 
 قد انخفضت قیمتھا. إستثمارات

 
قییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة. قد تتضمن ة للبیع، تقوم الشركة بشكل فردي بت في حالة أدوات الدین المصنفة كمتاح

وعات أساسیة، األدلة الموضوعیة مؤشرات على أن المقترض یعاني من صعوبات مالیة كبیرة أو تقصیر أو تأخیر في دخل عمولة خاصة أو مدف
ود انخفاض ملموس عند تقدیر التدفقات مالي آخر وحیث تشیر البیانات التي یمكن مالحظتھا إلى وج واحتمال دخولھ في اإلفالس أو إعادة تنظیم 

نخفاض في القیمة  النقدیة المستقبلیة، مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لإل
  ستثمارات ناقًصا أي خسارة انخفاض في القیمة لتلك اإل ا بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة،یمثل الخسارة المتراكمة التي تم قیاسھ

الحقة ویمكن أن ترتبط الزیادة بشكل موضوعي المعترف بھا سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القیمة العادلة ألداة الدین في فترة  
ائمة الدخل الشامل، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل  تماني بعد إثبات خسارة انخفاض القیمة في قائمة الدخل وقبحدوث حدث ائ 

 قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. 
ل في القیمة العادبالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكیة المحتفظ بھا كمتاحة لل لة ألقل من تكلفتھا دلیالً بیع، یمثل اإلنخفاض الكبیر أو المطوَّ

ال یمكن عكس خسارة انخفاض القیمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل، أي أنھ یتم تسجیل   موضوعیاً على انخفاض القیمة.
ارة متراكمة تم االعتراف  لشامل اآلخر فقط. عند االستبعاد، یتم إدراج أي ربح أو خسأي زیادة في القیمة العادلة بعد انخفاض القیمة في الدخل ا

 خر في قائمة الدخل. بھا سابقاً في الدخل الشامل اآل 
٪ من التكلفة األصلیة ۳۰شھر أو أطول فترة مطولة ویعتبر االنخفاض بنسبة    ۱۲یتطلب تحدید ما ھو "ھام" أو "مطول" إستخدام الحكم. تعتبر فترة  

العادلة  وم الشركة، من بین عوامل أخرى، بتقییم المدة أو المدى الذي تكون فیھ القیمة جوھریًا وفقًا لسیاسة الشركة. عند إجراء ھذا الحكم، تق
 لإلستثمار أقل من تكلفتھ.

 
ح في عوائد عند تقییم ما إذا كان االستثمار في أداة الدین منخفض القیمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقییم السوق للجدارة االئتمانیة كما ھو موض

أس المال إلصدار الدین الجدید واحتمال إعادة ھیكلة  یم وكاالت التصنیف للجدارة االئتمانیة، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رالسندات، وتقی 
 الدیون، مما قد یؤدى إلى أن یعانى أصحاب الدین من خسائر من خالل اإلعفاء من الدیون طوعا أو إلزامیة. إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في 

لعادلة الحالیة، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القیمة لتلك مثل الخسارة المتراكمة التي تم قیاسھا بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة االقیمة ی 
 اإلستثمارات المعترف بھا سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. 

 
 األثاث والتجھیزات والمعدات  ۱۳٫۳٫۳

كالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل  المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة. تدرج الت   ت بالتكلفة ناقًصا اإلستھالكیتم إثبات الممتلكات والمعدا
الى أو یتم تسجیلھا كأصل منفصل، حسب مقتضى الحال، فقط عندما یكون من المحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند 

الممتلكات والمعدات التي یتم حسابھا بشكل  یتم رسملة المصروفات المتكبدة لتحل محل عنصر من    تكلفة البند بصورة موثوقة.  الشركة ویمكن قیاس
یتم تحمیل جمیع اإلصالحات والصیانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة المالیة   منفصل ویتم شطب القیمة الدفتریة للمكونات التي تم استبدالھا.

 تكبدھا فیھا. ال یتم استھالك األرض.   التي یتم
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 (تتمة)   األثاث والتجھیزات والمعدات ۱۳٫۳٫۳

عمار اإلنتاجیة المقدرة، على النحو یتم استھالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى بإستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة على األ
 التالي:

 سنوات   ۸ جرةتحسینات على مباني مستأ  
 سنوات   ۱۰             أثاث وتجھیزات   
 سنوات   ٤ حاسب آلي ومعدات مكتبیة  
 سنوات   ٤                           سیارات   
 

یتم فحص القیم الدفتریة لألثاث والتجھیزات كل تقریر ویتم تعدیلھا إذا كان ذلك مناسبًا.  تتم مراجعة القیم المتبقیة لألعمار وعمرھا اإلنتاجي في تاریخ  
الدفتریة. في حالة   والمعدات لمعرفة االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانیة استرداد القیمة

موجودات إلى قیمتھا الممكن استردادھا الدفتریة القیمة التقدیریة الممكن استردادھا، یتم خفض قیمة الوجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القیمة  
 مخصوما منھا تكلفة بیعھا، أو القیمة قید االستعمال.  العادلة،باعتبارھا قیمتھا 

 
 ت أخرى، صافي" في قائمة الدخل. ستبعاد بمقارنة العائدات مع القیمة الدفتریة وتدرج في "إیرادایتم تحدید أرباح وخسائر اال

 
 األصول غیر الملموسة  ۱٤٫۳٫۳

الضمحالل  یتم االعتراف االولي باالصول الغیر ملموسة المقتناة بشكل منفصل بالتكلفة.ویتم تسجیلھا بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر ا
 نفقات بخالف تكلفة التطویر وتحمل على قائمة الدخل.  مة االصل ان وجد.وفي حالة انتاج االصل داخلیا الیتم رسملة  ايفي قی 

ھناك یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى عمرھا االقتصادي ویتم تقییمھا لتحدید االنخفاض في القیمة كلما كان 
نتاجي االاالطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات العمر  غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ. تتم مراجعة فترة القیاس وطریقة مؤشر على أن األصل 

ر التغییرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة  تؤخذ في االعتبا. على االقلالمحدد في نھایة كل فترة 
وتعامل على أنھا تغییرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج  االقتضاء،حسب  اإلطفاء،المستقبلیة المتضمنة في األصل لتعدیل فترة أو طریقة 

المصروفات بما یتوافق مع وظیفة الموجودات   ضمنالدخل  قائمةعمار المحددة في الذات اطفاء على الموجودات غیر الملموسة اال مصاریف 
 سنوات.  ٤استخدام طریقة القسط الثابت على مدى غیر الملموسة. تستھلك الشركة األصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود ب 

 
 الشھرة  ۱٥٫۳٫۳

ة عن القیمة العادلة للتعویض المسدد زیادة عن القیمة العادلة للموجودات القابلة للتحدید والمطلوبات  یتم قیاس الشھرة بشكل مبدئي بالتكلفة الزائد
 ً أي خسارة انخفاض في القیمة متراكمة. تتم مراجعة الشھرة فیما یتعلق باإلنخفاض بشكل   المقتناة. بعد القید األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصا

ا أشارت األحداث أو التغیرات في الظروف بأنھ قد یحدث انخفاض في القیمة الدفتریة. یتم تحدید إنخفاض قیمة الشھرة سنوي أو بشكل مستمر إذ
د (أو مجموعة من وحدات محققة للنقد) تتعلق بھا الشھرة. عندما یكون المبلغ المسترد للوحدة من خالل تقییم المبلغ المسترد للوحدة المحققة للنق

أو مجموعة من وحدات محققة للنقد) أقل من القیمة الدفتریة للوحدة المحققة للنقد (أو مجموعة وحدات محققة للنقد) تم تخصیص المحققة للنقد (
مة في قائمة عملیات المساھمین. ال یمكن عكس خسائر إنخفاض القیمة ذات الصلة بالشھرة وذلك في  الشھرة لھا، یتم قید خسارة إنخفاض في القی 

 ة. فترات مستقبلی 
 

 عقود االیجار   ۱٦٫۳٫۳
دمة  تصنف عقود اإلیجار التي لم یحول فیھا جزء جوھري من مخاطر ومنافع الملكیة إلى الشركة كعقود إیجار تشغیلي. یتم تحمیل المدفوعات المق

خدام طریقة القسط الثابت موجب عقود اإلیجار التشغیلي (بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر) إلى قائمة الدخل مع مصروفات التشغیل بإست ب 
 علی مدى مدة العقد. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
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 المالیة  االنخفاض في الموجودات غیر ۱۷٫۳٫۳

أصل مالي. في حالة وجود دلیل، أو إذا تطلب  تجري الشركة تقییماً في تاریخ كل تقریر لمعرفة إذا كان ھناك ما یشیر إلى إحتمال إنخفاض قیمة 
اد ھي القیمة العادلة  األمر إجراء إختبار إنخفاض سنوي للقیمة، تقوم الشركة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. إن قیمة األصل القابلة لالسترد

ھما أعلى، ویتم تحدیدھا لألصل على حدة، ما لم یوفر األصل  لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد بعد خصم تكالیف البیع أو قیمتھا عند اإلستخدام أی 
ریة لألصل أو وحدة منتجة للنقد عن تدفقاً نقدیاً داخلیاً یكون مستقالً بشكل كبیر عن الموجودات أو المجموعات األخرى. وعندما تزید القیمة الدفت 

قیمتھ القابلة لإلسترداد. ولتقییم القیمة المستخدمة، یتم خصم التدفقات النقدیة   قیمتھا القابلة لالسترداد یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ إلى
تقییمات السوق الحالیة لقیمة النقود الوقتیة والمخاطر التقدیریة المستقبلیة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة والذي یعكس 

خصم تكالیف البیع یستخدم مصدر مالئم كأسعار السوق إن وجدت. في حالة عدم تحدید ھذه المرتبطة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة بعد 
وأسعار أسھم مدرجة للشركات التابعة للتداول العام أو لمؤشرات    المعامالت، یتم إستخدام طریقة تقییم مناسبة. تم تأیید تلك الطریقة بتقییمات متعددة

 أخرى متاحة للقیمة العادلة. 
 

حساب إنخفاض القیمة على أساس موازنات مفصلة وحسابات متوقعة یتم إعدادھا بشكل منفصل لكل وحدة منتجة للنقد للشركة یتم  تضع الشركة
الموازنات والحسابات المتوقعة فترة تترواح من ثالث إلى خمس سنوات. بالنسبة للفترات  تخصیص موجودات أحادیة لھا. وبوجھ عام تغطي ھذه 

عدل النمو طویل األجل ویطبق على التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشروع بعد السنة الخامسة.یتم إثبات خسائر اإلنخفاض من األطول، یتم حساب م
 . خفضروف متفقة مع وظیفة األصل المن العملیات المستمرة في قائمة الدخل في فئات المص

 
لیل، یتم تقییم الموجودات بخالف الشھرة، أو التي سبق أن حدث لھا خسارة إنخفاض في القیمة أو قد تنخفض في تاریخ كل تقریر. في حالة وجود د

لتحدید ھناك تغیر في اإلفتراضات المستخدمة  تقوم الشركة بتقدیر قیمة األصل القابلة لألسترداد. یتم فقط عكس خسارة اإلنخفاض السابقة إذا كان
القابلة  قیمة األصل القابلة لإلسترداد حیث أنھ قد تم إثبات آخر خسارة إنخفاض. یتم حصر العكس حتى ال تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھا 

 الدفتریة.لإلسترداد وال تزید عن القیمة 
 

 صلة بالشھرة في فترات مستقبلیة.قید خسائر إنخفاض القیمة ذات ال  ردال یمكن 
 

 منافع نھایة الخدمة للموظفین  ۱۸٫۳٫۳
القیمة الحالیة تدیر الشركة خطة منافع نھایة الخدمة لموظفیھا بناء على قوانین العمل السائدة في المملكة العربیة السعودیة.  یتم تقییم المستحقات ب 

المشمولة بالتقریر باستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.   لتي یقدمھا الموظفون حتى نھایة السنةللدفعات المستقبلیة المتوقعة فیما یتعلق بالخدمات ا
صم یتم وضع مستویات األجور والرواتب المستقبلیة المتوقعة في اإلعتبا، والخبرة السابقة فیما یخص مغادرة الموظفین وفترات الخدمة. یتم خ 

الیة مع سندات الشراء ذات الجودة العالیة بالشروط والعمالت التي دام عائدات السوق في نھایة السنة المالمدفوعات المستقبلیة المتوقعة باستخ
 تطابق، إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. 

متعلقة طویلة االجل، فان تحدید وتتضمن تحدید معدل الخصم،الزیادة المستقبلیة فى المرتبات. وبسبب تعقید وصعوبة االحتساب واالفتراضات ال
 زام المستحق للعاملین یتأثر بالتغیرات في ھذه االفتراضات بصورة كبیرة.تم مراجعة ھذه االفتراضات في كل القوائم المالیة. االلت 

دیالت القائمة على الخبرة والتغیرات  یتم دفع مكافآت نھایة الخدمة عند استحقاقھا. یتم إثبات إعادة القیاس (األرباح/ الخسائر االكتواریة) نتیجة للتع
 في االفتراضات االكتواریة في قائمة الدخل الشامل. 

 المخصصات، ذمم دائنة ومستحقات.  ۱۹٫۳٫۳
 یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق وأن تكالیف سداد االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا 

قبل یتم إثبات المطلوبات التي تتعلق بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المست للخسائر التشغیلیة المستقبلیة. بھ. الیتم إثبات المخصصات  بشكل موثوق
 مقابل بضائع أو خدمات مستلمة، سواء تم أم لم یتم إصدار فواتیر بموجبھا من المورد.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 ة الھامة (تتمة) ات المحاسبیملخص السیاس ۳٫۳

 
 الزكاة  ۲۰٫۳٫۳

احتساب الزكاة على حصة المساھمین السعودیین في حقوق الملكیة أو صافي تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألحكام الھیئة العامة للزكاة والضرائب. یتم  
لمساھمین األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة.  الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. یتم احتساب ضرائب الدخل على حصة ا

، واستناداً إلی التعمیم الصادر من مؤسسة النقد العربي ۲۰۱۷ینایر  ۱یتم استحقاق الزكاة وضریبة الدخل على أساس ربع سنوي. اعتباراً من 
لى األرباح المدورة في قائمة التغیرات في حقوق  السعودي، قامت الشرکة بتعدیل سیاستھا المحاسبیة لتحمیل مصروف الزکاة والضرائب مباشرة ع

 ن وجدت، عند إستكمال الربوط النھائیة عندما یتم تحدید ھذه المبالغ.المساھمین بدًال من قائمة الدخل.، تقید المبالغ اإلضافیة المستحقة، إ
 ذلك حسب متطلبات نظام ضریبة الدخل السعودي. تقتطع الشركة ضرائب لبعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة و

 
 النقد وما في حكمھ  ۲۱٫۳٫۳

جاوز وق واألرصدة لدى البنوك واإلستثمار في ودائع المرابحة التي لھا فترة إستحقاق أصلیة ال تت یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصند
 ثالثة أشھر من تاریخ الشراء

 
 قائمة التدفقات النقدیة  ۲۲٫۳٫۳

التشغیلیة. یتم تصنیف التدفقات النقدیة إن التدفقات النقدیة الرئیسیة للشركة ھي من عملیات التأمین التي تصنف على أنھا تدفق نقدي من األنشطة 
 یر المباشرة. تقوم الشركة بعرض قائمة التدفقات النقدیة لألنشطة التشغیلیة وفقا للطریقة غ الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمویل وفقًا لذلك.

 
 إستثمار في ودائع مرابحة ۲۳٫۳٫۳

األصلیة عن ثالثة شھور في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة وتقاس آلحقاً بالتكلفة المطفأة تقید إبتداًء ودائع المرابحة التي تزید فترة إستحقاقھا 
 بإستخدام طریقة اإلنتاج الفعالة ناقصا أي إنخفاض في القیمة. 

 
ً م ۲٤٫۳٫۳  صاریف مدفوعة مقدما

. تقید المصاریف المفدوعة مقدماً إبتداًء كموجودات وتقاس تمثل المصاریف المدفوعة مفدماً ومصاریف لم یتم تكبدھا ولكن تم سدادھا بالفعل نقداً 
ل إستھالكھا أو إنقضائھا مع بمبلغ النقد المسدد ثم تحمل ھذه المصاریف على قوائم عملیات التأمین والفائض المتراكم وعملیات المساھمین حا

 مرور الوقت. 
 

 العمالت األجنبیة  ۲٥٫۳٫۳
للشركة بالریال السعودي. تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في السوق بتاریخ تلك تحفظ السجالت المحاسبیة 

، فیتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة كما في تاریخ التقریر المالي. تحمل المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات التي تتم بالعمالت األجنبیة
یل على قائمة الدخل. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكفة التاریخیة في عملة أجنبیة، بإستخدام أسعار صرف كما جمیع فروقات التحو

عار  ا.. ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالقیمة العادلة في عملة أجنبیة بإستخدام أسفي تواریخ المعامالت األولیة وال یتم إعادة قیاسھا الحقً 
ت  صرف في التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. تدرج أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبیة لإلستثمارات المتاحة للبیع في "إیرادا 

، فإن ل الشامل. وبما أن المعامالت بالعملة األجنبیة للشركة ھي بالدرجة األولى بالدوالر األمریكيأخرى، صافي" في قائمة الدخل وقائمة الدخ 
 مكاسب وخسائر العمالت األجنبیة لیست جوھریة. 

 
 المصروفات  ۲٦٫۳٫۳

 عمومیة وإداریة وتعرض على ھذا النحو.  نظراً لطبیعة أعمال الشركة، تصنف كافة المصاریف المتكبدة كمصاریف
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳٫۳

 التقاریر القطاعیة  ۲۷٫۳٫۳
ھا القطاع التشغیلي ھو جزء من الشركة التي تعمل في أنشطة تحقق فیھا إیرادات وتتكبد مصاریف یتوفر عنھا معلومات مالیة منفصلة یتم تقییم

 . ر التشغیلي الرئیسي الذي یقرر كیفیة تخصیص الموارد وتقییم األداءبإنتظام من قبل صانع القرا
 
 ة، الشركة منظمة في وحدات نشاط بناًء على منتجات وخدمات ولدیھا القطاعات التشغیلیة التالیة التي یمكن اإلفادة عنھا:وألغراض اإلدار  
 الطبي، یوفر تغطیة رعایة صحیة لحملة وثائق التأمین.  -
متلكات، تقوم بالتغطیة مقابل الم م بالتغطیة مقابل الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسیارات بإستثناء ضمان النقل.المركبات، تقو -

 الخسائر المتعلقة بالحرائق واألخطار الطبیعیة وإنقطاع األعمال والسرقة. 
 المصانع واآللیات. الھندسة، تقوم بالتغطیة خالل أعمال البناء أو إنشاء أعمال الھندسة المدنیة وتركیب  -
 الخسائر/ األضرار التي تحدث للشحن البحري أو للسفن. البحري، توفر تغطیة ضد األضرار واإللتزامات الناشئة عن  -
     تأمین الحوادث، یوفر تغطیة ضد األموال وضمان األمانة والحدوادث الشخصیة وسرقة المجوھرات وكافة األخطاء   -
 سبب  یوفر ضمان تغطیة ضد األلتزام القانوني المؤمن علیھ والذي ینشأ عن تصرفات ب وتأمین السفر وتأمین اإللتزامات و -
 اإلھمال خالل أعمال النشاط.  -

 
ي القرارات  یتم التقریر عن قطاعات التشغیل بطریقة تتوافق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي. تم تحدید كبیر صانع

 المدیر التنفیذي الذي یتخذ القرارات االستراتیجیة. لمسؤول عن تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة، لیكون التشغیلیة، وھو ا
لم لیة. یتم تقییم أداء تقییم أداء القطاع بناء على ربح أو خسارة، یقاس في بعض الجوانب بطریقة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم الما

دید أسعار التحویل على أساس القسط الثابت بطریقة مماثلة  إذا كان یتوقع حدوث أي معاملة، فیتم تحبین القطاعات خالل السنة  تحدث معامالت 
لمعامالت مع األطراف األخرى حینئذ ستتضمن إیرادات ومصاریف ونتائج القطاع تلك التحویالت بین قطاعات األعمال التي سیتم إلغاؤھا على 

 لمالیة للشركة. مستوى القوائم ا
 االحتیاطات القانونیة  ۲۸٫۳٫۳

٪ من صافي دخلھا من عملیات المساھمین كل عام إلى االحتیاطي القانوني حتى تقوم  ۲۰الداخلي للشركة، تقوم الشركة بتخصیص وفقاً للنظام 
 بتكوین احتیاطي مساوي لرأس المال. االحتیاطي غیر متوفر للتوزیع.

 القیم العادلة   ۲۹٫۳٫۳
ألوراق المالیة القابلة للتداول أو القیم العادلة المقدرة. یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود  د القیمة العادلة للموجودات المالیة على األسعار المدرجة لتستن 

 الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
لقیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة ألصول مالیة مشابھة أو عندما ال للموجودات المالیة التي ال یوجد لھا سوق نشط، یتم تحدید ا بالنسبة

السوق من  یمكن استنباط القیمة العادلة من السوق النشطة، یتم تحدیدھا باستخدام مجموعة متنوعة من تقنیات التقییم. یتم أخذ مدخالت ھذه النماذج  
االفصاحات الخاصة   ك غیر ممکن، فھناك حاجة إلستخدام الحکم في تحدید القیم العادلة.القابلة للمالحظة حیثما أمکن ذلك، ولکن عندما یکون ذل

 .۲٥بالقیمة العادلة تم ایضاحھا في إیضاح 
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۳٦ 
 

 نقد وما في حكمھ  .٤
 : یليقدیة مما في حكمھ الموضح في قائمة التدفقات الن  یتكون النقد وما

  
 

 م ۲۰۲۰
 الف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹ 
 لایر سعودي الف 

     عملیات التأمین: 
 ۳۲  ۲۰  نقد في الصندوق 

 ۱۱٬۲۲٦  ۱۹٬٥۳۰  ادناه)   ”أ “نقد لدى البنك (ایضاح
 ۳٤٬۰۰۰  ٦٤٬۲۲٥  ادناه)   ٥وایضاح  ”ب“استثمارات في ودائع مرابحة (أنظر فقرة 

  ۸۳٬۷۷٤٥٬  ٥۲٥۸ 
     

     ملیات المساھمین: ع
 ٦٬٥٥۷  ۳٬۳٥٤  نقد لدى البنك

 ٦۲٬۰۰۰  ۷٤٬۲٦٥  ودائع المرابحة مع استحقاق أقل من ثالثة أشھر
  ۷۷٬٦۱۹  ٦۸٬٥٥۷ 

 ۱۱۳٬۸۱٥  ۱٦۱٬۳۹٤  إجمالي نقد وما في حكمھ 
 

اسم جھات ذات عالقة للشركة، نیابة ملیون لایر سعودي) ب  ۰٫٥ :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱((الشي)   حتفظ البنك، ام۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  )أ(
 عن الشركة. 

 لكل سنة)  ٪۲٫٦٦م:۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لكل سنة كما في     ٪۰٫٦۹عمولة كسب ودائع مرابحة في متوسط النسبة من   )ب (
 

 ودائع مرابحة  استثمارات. ٥
 من:  تتألففي ودائع مرابحة  استثمارات

 
 التأمین عملیات 

 م ۲۰۲۰
  الف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹ 
  الف لایر سعودي 

 ٦٤٬۰۰۰  ٦٤٬۲۲٥ استثمار في ودائع بالمرابحة 
 ناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقھا اقل من  

 )۳٤٬۰۰۰(  ) ٦٤٬۲۲٥( )٤ثالثة شھور (انظر االیضاح رقم    

  --  ۳۰٬۰۰۰ 
 

    عملیات المساھمین 
 ٦۲٬۰۰۰  ۷٤٬۲٦٥ ودائع مرابحة استثمار في 

 )۷٤٬۲٦(  ) ٦٥۲٬۰۰۰( 
 ۳۰٬۰۰۰  --  إجمالي االستثمارات في ودائع مرابحة

 
 .االستحواذتمثل ودائع مرابحة في الودائع لدى البنوك المحلیة ذات فترة استحقاق أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ  )أ(
 ا)سنوی ٪۲٫٦٦: ۲۰۱۹( م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ لایر سنویا كما في ٪۰٫٦۹بنسبة تعطي عائد  االستثماراتھذه  )ب (
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۳۷ 
 

 صافي  –أقساط تأمین مدینة  .٦
 : مما یليتتألف أقساط التأمین المدینة من مبالغ مستحقة لألطراف 

 م ۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي 

 ۹۹٬۲۱۷  ٦۱٬٦۷۹ حملة وثائق التأمین
 ٤۰۸  ۱٬۸٤۱ ) ۲۸أطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ٦۳٬٥۲۰  ۹۹٬٦۲٥ 
 )۲٤٬۸٦۲(  ) ۲۰٬۱۱۷( )۱٫٦اط (إیضاح مخصص انخفاض في ذمم اقس

 ۷٤٬۷٦۳  ٤۳٬٤۰۳ ذمم اقساط مدینة، صافي 
 

 المدینة خالل السنة:  االقساطحركة مخصص االنخفاض في . ٦٫۱
 م ۲۰۲۰ 

  ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۲۲٬٥۲٥  ۲٤٬۸٦۲ ینایر ۱الرصید في 

 ۲٬۳۳۷  ) ٤٬۰۹۱( (رد) / مخصص خالل السنة  
 --  ) ٦٥٤( ومدین معد

 ۲٤٬۸٦۲  ۲۰٬۱۱۷ دیسمبر   ۳۱الرصید في 
 

 تحلیل أعمار ذمم االقساط المدینة غیر منخفضة القیمة الناتجة عن عقود التأمین:  ٦٫۲
 مستحقة ولم تنخفض قیمتھا    
 
 

 
 المجموع 

 
 یوم  ۳٦۰اكثر من    یوم  ۳٦۰- ۱۸۱  یوم  ۱۸۰-۹۱  یوم   ۹۰إقل من  

 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   لایر سعودي ألف   ودي ألف لایر سع  ألف لایر سعودي  
 ٤٬۰۰٦  ۲٬۰۸٦  ٥٬۲۰٥  ۳۲٬۱۰٦  ٤۳٬٤۰۳ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 
 ۳٬۹۱۲  ٦٬۷۹٥  ۲۳٬۳۱۲  ٤۰٬۷٤٤  ۷٤٬۷٦۳  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
العمالء االئتمانین بخطوات تأكید إئتمانیة.  ة معمعروفة وذات جدارة إئتمانیة. تتبع الشركة سیاس تبرم الشركة عقود التأمین فقط مع االطراف

 تتم متابعة أقساط التأمین المستحقة بشكل مستمر لتخفیض تعرض الشركة للدیون المعدومة. باالضافة إلى ذلك، 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱من الرصید كما في  ٪۲٦فیما یتعلق بأقساط التأمین المستحقة، فإن خمسة عمالء رئیسیین یمثلون 
 وغالبیتھا داخل المملكة العربیة السعودیة. قساط التأمین المستحقة تمثل جزء كبیر من العمالء إن أ٪). ۳۷: م۲۰۱۹(
 
 ٪ من إجمالي۳۹كة یمثلون أكثر من عمالء) للشر أربعة: م۲۰۱۹مین أفراد. أربعة عمالء (عتبر اإلدارة عمالئھا الخارجیین حاملي وثائق تأت 

 ٪)۲۱: م۲۰۱۹( م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تھیة في للسنة المن  تتبةأقساط التأمین المك
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۸ 
 

 صافي   –التأمین   معیدي. المستحق من ۷
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۱۷٬۹٥۸  ۱٦٬۷۹۸ معیدي التأمین، أجماليالمستحق من 

 )٥۲۸(  ) ٥٥۲( )۱٫۷مخصص انخفاض المستحق من معیدي التأمین (إیضاح 
 ۱۷٬٤۳۰  ۱٦٬۲٤٦ لتأمین، صافي المستحق من معیدي ا

 
 : المستحق من معیدي التأمینحركة مخصص االنخفاض في  ۷٫۱

 
 م ۲۰۲۰ 

  ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۱٬۱۸۰  ٥۲۸ الرصید في بدایة السنة 

 )٦٥۲(  ۲٤ ) خالل السنة  عكسمخصص / (
 ٥۲۸  ٥٥۲ الرصید في نھایة السنة  

 
 منخفضة القیمة:  الغیر التامینمن معیدي  المستحق تحلیل أعمار ۷٫۲

 مستحقة ولم تنخفض قیمتھا   
 
 

 
 المجموع 

 
 یوم ۳٦۰اكثر من   یوم ۳٦۰-۱۸۱  یوم ۱۸۰-۹۱  یوم  ۹۰من  اقل

 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  
 ۱۸۰  ٦۷  ٥٬۹۲۸  ۱۰٬۰۷۱  ۱٦٬۲٤٦ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 
 ۱۷٦  --  ٤٬۳٥۳  ۱۲٬۹۰۱  ۱۷٬٤۳۰  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
. ائتمانیة. تتبع الشركة سیاسة مع العمالء االئتمانین بخطوات تأكید ائتمانیةتبرم الشركة عقود التأمین فقط مع االطراف معروفة وذات جدارة 

 مر لتخفیض تعرض الشركة للدیون المعدومة. إلى ذلك، تتم متابعة أقساط التأمین المستحقة بشكل مست  باإلضافة
 
 االستثمارات .۸

 یلي: عملیات المساھمین كما استثماراتتتكون 
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
    عملیات المساھمین 

    )  ۸٬۱(إیضاح.استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 ۲۲٬۷۲۱  ۱۱٬۲۳۱ األوراق المالیة  

 ۱۸٬۷۰٤  ۲۱٬۷۱٥ صنادیق االستثمار 
 ۳۲٬۹٤  ٤٦۱٬٤۲٥ 

 --  ۲٬۰۰۰ االستثمارات في تكلفة اإلطفاء  
 ۱٬۹۲۳  ۱٬۹۲۳ )۸٬۲(إیضاح استثمارات متاح  للبیع 

 ٤۳٬۳٤۸  ۳٦٬۸٦۹ إجمالي االستثمارات 
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۳۹ 
 

 (تتمة) االستثمارات. ۸
 

 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل   استثمارات ۱٫۸
 من خالل قائمة الدخل:  بقیمتھا العادلةالمصنفة  االستثماراتفیما یلي حركة 

 م ۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي  

 م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي 

 ۳۷٬٥۰۸  ٤۱٬٤۲٥ ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۸۳  --  مشتریات خالل السنة 

 )۲٬٦۷۰(  ) ۱۰٬۷٤۲( استبعادات خالل السنة  
 ۷۸۰  ) ۱٬۸۹۹(  خالل السنة أرباح محققة  (خسائر) / 

 ٥٬٥۲٤  ٤٬۱٦۲ أرباح غیر محققة خالل السنة  
 ٤۱٬٤۲٥  ۳۲٬۹٤٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 

 ٤۱٫٤۳:م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي    ۳۲٫۹٥  مبلغبالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل لعملیات المساھمین    االستثماراتتشمل محفظة   )أ
 االستثمار واسھم حقوق الملكیة في المملكة العربیة السعودیة.  ملیون لایر سعودي) والتي تم استثمارھا في صنادیق

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل تم   االستثماراتالسعودي والدوالر االمریكي. ان كل  تقییمھا بالریال االستثمارات یتمان ھذه   )ب 
شركات والمؤسسات المالیة في المملكة العربیة  لإدراجھا. تستثمر المحفظة في االوراق المالیة وصنادیق االستثمار الصادرة عن ا

 السعودیة. 
 
 

 للبیع   متاح استثمار ۲٫۸

شركة نجم لخدمات التأمین (نجم)، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة غیر مدرجة والتي صنفتھا الشركة  أسھممن  ٪۳٫۸٥ الشركةتمتلك 
 كاستثمار متاح للبیع ویتم اثباتھا بالتكلفة. 

 
 فنیة . المخصصات ال۹

 صافي األقساط المكتسبة  ۱٫۹
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
    

 ۲۷۹٬٦۹۰  ۳۲۰٬۹٥٥ التأمین المكتتبةإجمالي أقساط 
 ۱۰۱٬۸٥٤  ۱۲٦٬۲٦۰ إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في بدایة السنة 

 ٤٤۷٬۲۱٥  ۳۸۱٬٥٤٤ 
 )۱۲٦٬۲٦۰(  ) ۱۳۱٬٤۳۹( ة السنة إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في نھای 

 ۲٥٥٬۲۸٤  ۳۱٥٬۷۷٦ إجمالي أقساط التأمین المكتسبة
    

 )۹٤٬۹۹۹(  ) ۱۰۳٬٥۸۹( أقساط التأمین المسندة 
 )۳٥٬٦۰۷(  ) ۳۳٬۱۹۷( حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في بدایة السنة 

 )۱۳٦٬۷۸٦ (  )۱۳۰٬٦۰٦( 
 ۳۳٬۱۹۷  ۳۷٬٦٦٦ غیر المكتسبة في نھایة السنة حصة معیدي التأمین من األقساط 
 )۹۷٬٤۰۹(  ) ۹۹٬۱۲۰( التأمینأقساط التأمین المسندة إلى معیدي 

 ۱٥۷٬۸۷٥  ۲۱٦٬٦٥٦ صافي األقساط المكتسبة 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۰ 
 

 (تتمة)   . المخصصات الفنیة۹
 

 المطالبات القائمة واالحتیاطیات  . صافي۲٫۹
 -یلي:  مما تتألفصافي المطالبات القائمة واالحتیاطیات 

 م ۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي 

 ۳۱٬٤۷۸  ۲۹٬۸٥۰ القائمة المطالبات 
 ۳۷٬۰٦۰  ۲۰٬٤۱۱ المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا

 ۳٬۸۰۱  ۱٬۳۱۱ )٦٫۹احتیاطي عجز أقساط تأمین (إیضاح 
 ۲٬۲۱۲  ۲٬۷۷۰ فنیة اخري  احتیاطات

 ٥٤٬۳٤۲  ۷٤٬٥٥۱ 
    

 ۱۲٬٤٤۱  ۱۰٬۲۹٥ ي التأمین من المطالبات القائمةحصة معید
 ۱۳٬۹٥۲  ۳٬۹۲٤ التأمین من المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھاحصة معیدي 

 ۱٤٬۲۱۹  ۲٦٬۳۹۳ 
 ٤۸٬۱٥۸  ٤۰٬۱۲۳ صافي المطالبات القائمة واالحتیاطیات 

 
  الحركة في االقساط غیر المكتسبة .۳٫۹

 -یلي:  مما تتألف الحركة في االقساط غیر المكتسبة
 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في   

 الصافي   اعادة تأمین   إجمالي  
 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  

 ۹۳٬۰٦۳  ) ۳۳٬۱۹۷(  ۱۲٦٬۲٦۰ ینایر ۱الرصید في 
 ۲۱۷٬۳٦٦  ) ۱۰۳٬٥۸۹(  ۳۲۰٬۹٥٥ االقساط المكتتبة خالل السنة 

 ) ۲۱٦٬٦٥٦(  ۹۹٬۱۲۰  ) ۳۱٥٬۷۷٦( السنة  االقساط المكتسبة خالل
 ۹۳٬۷۷۳  ) ۳۷٬٦٦٦(  ۱۳۱٬٤۳۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 

  
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 الصافي   اعادة تأمین  إجمالي 
 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  

 ٦٦٬۲٤۷  )۳٥٬٦۰۷(  ۱۰۱٬۸٥٤ ینایر ۱الرصید في 
 ۱۸٤٬٦۹۱  )۹٤٬۹۹۹(  ۲۷۹٬٦۹۰ كتتبة خالل السنة الماالقساط 

 )۱٥۷٬۸۷٥(  ۹۷٬٤۰۹  )۲٥٥٬۲۸٤( االقساط المكتسبة خالل السنة 
 ۹۳٬۰٦۳  )۳۳٬۱۹۷(  ۱۲٦٬۲٦۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 تكالیف شراء وثائق تأمین مؤجلة الحركة في  .٤٫۹

 -یلي:   تتمثل الحركة في تكالیف شراء وثائق تأمین مؤجلة مما
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ٦٬۲۲٤  ۹٬۳۲۲ الرصید في بدایة السنة 

 ۱۷٬٥۹۲  ۲۰٬۸۹٦ المتكبدة خالل السنة 
 )۱٤٬٤۹٤(  ) ۲۱٬٦۰۳( إطفاء خالل السنة 

 ۹٬۳۲۲  ۸٬٦۱٥ الرصید في نھایة السنة 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۱ 
 

 (تتمة)   . المخصصات الفنیة۹
 كتسبةالتأمین غیر المالحركة في عمولة إعادة  .٥٫۹

 -یلي:  مماعمولة إعادة التأمین غیر المكتسبة تتمثل الحركة في 
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ٥٬۸۷۸  ٦٬۰۰۸ الرصید في بدایة السنة 

 ۱۸٬۹٤۷  ۲۰٬۳٥۰ عمولة مدفوعة خالل السنة 
 )۱۸٬۸۱۷(  ) ۱۹٬۸۲۷( عمولة متكبدة خالل السنة 

 ٦٬۰۰۸  ٦٬٥۳۱ الرصید في نھایة السنة 
 
 الحركة في احتیاطي عجز أقساط تأمین  ٦. ۹

 -تتمثل الحركة في احتیاطي عجز أقساط التأمین مما یلي: 
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۱۱٬۰۰٤  ۳٬۸۰۱ الرصید في بدایة السنة 

 )۷٬۲۰۳(  ) ۲٬٤۹۰( (عكس) / مخصص خالل السنة 
 ۳٬۸۰۱  ۱٬۳۱۱ الرصید في نھایة السنة 

 
 حصة معیدي أقساط التأمین والفائض من خسارة األقساط المتنازل عنھا  

 
 حصة معیدي أقساط التأمین المتنازل عنھا   ۷٫۹
 م ۲۰۲۰ 

  ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
    عامة   –حصة معیدي التأمین لألقساط المتنازل عنھا 

 ۷۳٬٦۱٤  ۸٤٬۹۲۱ ات األجنبیة  وسطاء حصة معیدي التأمین المحلیة إلى الشرك -
 ۳٬٦۷۹  ۳٬٥۳۷ حصة معیدي التأمین لشركات األجنبیة مباشرة -
 ۱٬۸٥٤  ۱٬٦٤۰ وسطاء حصة معیدي التأمین المحلیة إلى الشركات المحلیة   -
 ۱٬٤۲٥  ۹۷۰ حصة معیدي التأمین لشركات المحلیة مباشرة  -

 ۹۱٬۰٦۸  ۸۰٬٥۷۲ 
 

    ُعمر   –عنھا حصة معیدي التأمین لألقساط المتنازل 
 ۱٬٥۳٥  ۱٬٤۰۱ وسطاء حصة معیدي التأمین المحلیة إلى الشركات األجنبیة   -

 ۹۲٬٤٦۹  ۸۲٬۱۰۷ 
 

 الفائض من خسارة المصاریف   ۸٫۹
 ۱۲٬٤۸۸  ۱۰٬۸٥۷ وسطاء حصة معیدي التأمین المحلیة إلى الشركات األجنبیة   -
 ٤۰٤  ۲٦۳ وسطاء حصة معیدي التأمین المحلیة إلى الشركات المحلیة   -

 ۱۱٬۱۲۰  ۱۲٬۸۹۲ 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۲ 
 

 أخرى  وموجودات  . مصاریف مدفوعة مقدماً ۱۰
 م ۲۰۲۰ 

  ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
    عملیات التأمین 

 ۲٬۱۸۹  ۳٬۹۰۹ مصاریف مدفوعھ مقدما 
 ٥٬۲۲۳  ۲۹٬٤۱٦ ) ۱۰٫۱(إیضاح   أخرى موجودات

 ۱٬۰۸۸  --  ) ۲۹المستحق من أطراف ذات العالقة (إیضاح 
 ۸٬٥۰۰  ۳۳٬۳۲٥ الرصید في نھایة السنة  

    
    عملیات المساھمین 

 ۳٥  ۲٥۰ مدفوعات مقدما 
 ۱٤  ۷٤ موجودات أخرى 

 ۳۲٤  ٤۹ 
 ۸٬٥٤۹  ۳۳٬٦٤۹ إجمالي مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات اخرى 

 
ة القیمة المضافة التي رفعتھا الھیئة العامة للزكاة والدخل للسنتین األخرى المبالغ التي دفعتھا الشركة فیما یتعلق بربط ضریب  الموجوداتتشمل  ۱٫۱۰

، قدمت الشركة  والدخل لتجنب الغرامات. ومع ذلك ملیون لایر سعودي. تم دفع المبالغ إلى الھیئة العامة للزكاة ۷٫۳بمبلغ  ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸الیتین الم
ل وإرجاع  رة أن ھناك أساًسا قویًا یقضي بإلغاء التقییم الذي رفعتھ الھیئة العامة للزكاة والدخاعتراضات على ربط الھیئة العامة للزكاة والدخل. تعتقد اإلدا

  المبلغ بالكامل في الوقت المناسب.
 

 یجار  . عقود اإل۱۱
 أصول حق االستخدام    ۱٫۱۱

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  التكلفة:

 -- ٤٬۸۰۳ ینایر  ۱الرصید في 
 ٤٬۸۰۳ -- )۲٫۳( إیضاح  ۱٦تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  تأثیر

 ٤٬۸۰۳ ٤٬۸۰۳ ینایر  ۱الرصید المعدل في 
 -- -- إضافات 

 ٤٬۸۰۳ ٤٬۸۰۳ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
   

   اإلطفاء المتراكم :
 -- ۱٬۰٦۸ ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٬۰٦۸ ۱٬۰۹۲ )۲٤إطفاء السنة ( إیضاح 
 ۱٬۰٦۸ ۲٬۱٦۰ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳٬۷۳٥ ۲٬٦٤٤ القیمة الدفتریة 

 : كما یلي ۲۰۲۰ینایر  ۱دیسمبر و ۳۱التزامات اإلیجار كما في 
الحد األدنى لدفع   

 الفائدة  اإلیجار 
القیمة الحالیة للحد  
 األدنى لدفع اإلیجار 

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
 ۱٬۹۱۱ ۱٬۳٦۹ ۳٬۲۸۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

    
 ۳٬۲۸۰ ۲۲۸ ۳٬٥۰۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۳ 
 

 (تتمة) یجار . عقود اإل۱۱
 التزامات اإلیجار    ۲٫۱۱

 : كما یلي ۲۰۲۰ینایر  ۱دیسمبر و ۳۱التزامات اإلیجار كما في 
الحد األدنى لدفع   

 الفائدة  اإلیجار 
القیمة الحالیة للحد  
 األدنى لدفع اإلیجار 

 ألف لایر سعودي  دي ألف لایر سعو ألف لایر سعودي  
 ۱٬۹۱۱ ۱٬۳٦۹ ۳٬۲۸۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

    
 ۳٬۲۸۰ ۲۲۸ ۳٬٥۰۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱

 دیسمبر، استحقاق التزامات عقود اإلیجار كما یلي:   ۳۱في 
 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

 ۱٬۰۳٥ ٦۰۳ الجزء الغیر المتداول 
 ۲٬۲٤٥ ۱٬۳۰۸ الجزء المتداول 

 ۳٬۲۸۰ ۱٬۹۱۱ دیسمبر ۳۱ید كما في الرص

 كما یلي: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الحد األدنى لدفع اإلیجار مع القیمة الحالیة للحد األدنى لدفع اإلیجار كما في 

 
القیمة الحالیة للحد   الحد األدنى لدفع اإلیجار 

 األدنى لدفع اإلیجار 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

 ۷٤ ۱۲۸ أقل من سنة 
 ۱٬۸۳۷ ۳٬۱٥۲ من سنة  أكثر

 ۱٬۹۱۱ ۳٬۲۸۰ لدفع اإلیجار إجمالي الحد األدنى 
 -- )۱٬۳٦۹( نفقات مالیة 

 ۱٬۹۱۱ ۱٬۹۱۱ القیمة الحالیة للحد األدنى لدفع اإلیجار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٤ 
 

 . أثاث، تجھیزات ومعدات مكتبیة۱۲

تحسینات على   
 مباني مستأجرة 

 ألف لایر سعودي 

 أثاث وتجھیزات 
ألف لایر  

 ي عودس

حاسب آلي  
 ومعدات مكتبیة 

 ألف لایر سعودي 

 سیارات 
ألف لایر  
 سعودي 

 المجموع 
ألف لایر  
 سعودي 

      التكلفة: 
 ۱٤٬۸۲۹ ۲۷۷ ۸٬٥۷٦ ۲٬۲۱۳ ۳٬۷٦۳ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 ۲٬۸۸۱ -- ۲٬۸٤۰ ٤۱ -- خالل السنة  إضافات 
 -- -- -- -- -- إستبعادات خالل السنة 

 ۱۷٬۷۱۰ ۲۷۷ ۱۱٬٤۱٦ ۲٬۲٥٤ ۳٬۷٦۳ م۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۳٬۲۲۰ --  ۲٬٥٦۲ ۳٥٦ ۳۰۲ خالل السنة  إضافات 

 ) ۹٥( --  --  ) ۹٥( --  إستبعادت خالل السنة 
 ۲۰٬۸۳٦ ۲۷۷ ۱۳٬۹۷۸ ۲٬٥۱٦ ٤٬۰٦٥ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      االستھالك المتراكم 
 ۱۰٬٦٦۹ ۲۳٤ ٥٬۱۰٥ ۱٬۸۸٦ ۳٬٤٤٤ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 ۱٬٥۸۲ ۱٤ ۱٬٤۱٤ ۹۳ ٦۱ ) ۲۳المحمل للسنة (اإلیضاح 
 -- -- -- -- -- إستبعادات خالل السنة  

 ۱۲٬۲٥۱ ۲٤۸ ٦٬٥۱۹ ۱٬۹۷۹ ۳٬٥۰٥ م۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۲٬۲٥۰ ۱٤ ۲٬۰۹۱ ۷۳ ۷۲ ) ۲۳المحمل للسنة (اإلیضاح 

 ) ۹٤( --  --  ) ۹٤( --  إستبعادات خالل السنة 
 ۱٤٬٤۰۷ ۲٦۲ ۸٬٦۱۰ ۱٬۹٥۸ ۳٬٥۷۷ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      الدفتریة صافى القیمة 
 ٦٬٤۲۹ ۱٥ ٥٬۳٦۸ ٥٥۸ ٤۸۸ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 
 ٥٬٤٥۹ ۲۹ ٤٬۸۹۷ ۲۷٥ ۲٥۸ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 . االصول غیر الملموسة ۱۳

 برامج الكمبیوتر  
أعمال رأسمالیة تحت  

 اإلجمالي  التنفیذ 
 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   

    التكلفة:
 ۷٬۷۷۸ ۱٬۹۰۲ ٥٬۸۷٦ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۲٬۸٦۱ ۱٬٦٦۷ ۱٬۱۹٤ خالل العام  إضافات
 ۱۰٬٦۳۹ ۳٬٥٦۹ ۷٬۰۷۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٬۱۷۱ -- ۳٬۱۷۱ إضافات خالل العام 
 -- )۳٬٥٦۹( ۳٬٥٦۹ محولة من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

 ۱۳٬۸۱۰ -- ۱۳٬۸۱۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
    اإلطفاء المتراكم: 

 ۳٬۷٥۰ -- ۳٬۷٥۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٬۰۲٥ -- ۱٬۰۲٥ ) ۲٤إطفاء السنة (إیضاح 

 ٤٬۷۷٥ -- ٤٬۷۷٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٬٤۱٤ -- ۱٬٤۱٤ )۲٤إطفاء خالل العام (إیضاح 

 ٦٬۱۸۹ -- ٦٬۱۸۹ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     :الدفتریةصافي القیمة 

 ۷٬٦۲۱ -- ۷٬٦۲۱ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ٥٬۸٦٤ ۳٬٥٦۹ ۲٬۲۹٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٥ 
 

 ودیعة نظامیة  . ۱٤
  م ۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۸ 

 ألف لایر سعودي 
 ۲۰٬۰۰۰  ۲۰٬۰۰۰ ودیعة نظامیة 

  
 ۲۰٪ من رأسمالھا المدفوع بمبلغ ۱۰السعودي (ساما)، أودعت الشركة للبنك المركزي ن الالئحة التنفیذیة لھیئة م ٥۸وفقا للمادة  )أ

لایر سعودي لدى بنك تم إختیاره من قبل "ساما". یتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى بنك حسن السمعة. یجب سداد العمولة   ملیون
 الناجمة عن ھذه الودیعة إلى ساما وال یمكن سحب ھذه الودیعة دون موافقة ساما.  

 
 م فان الشركة عرض۲۰۱٦مارس  ۱في "ساما" وفقا لخطابھم المؤرخ البنك المركز السعودي بناء على تعلیمات   )ب 

 .م۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱العمولة الناجمة على الودیعة النظامیة كموجودات ومطلوبات في القوائم المالي كما في      
 

 . المستحق لحملة وثائق التأمین۱٥
  م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۱۰٬۷٥۰  ۱۱٬٤٦۸ المستحق لحملة وثائق التأمین

 
: ۲۰۱۹لحملة وثائق التأمین من المطالبات المســتحقة لحملة وثائق تأمین محددین. إن رصــید خمســة حملة وثائق (یتمثل المســتحق   )أ

دیســـمبر  ۳۱٪) من الرصـــید المســـتحق لحملة وثائق التأمین كما في ۳٤: ۲۰۱۹دیســـمبر  ۳۱( ٪۲۱خمســـة حملة وثائق) یمثلون 
 .م۲۰۲۰

 
 لوبات اخرى. مصاریف مستحقة ومط ۱٦

 
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
    عملیات التأمین 

 ۱٬۹٦٦  ۹۸٥ المصاریف المستحقة 

 ۱٬۱۲۱  ۳۱۲ ضریبة القیمة المضافة المستحقة 

 ۳۰۹  ۳۰۹ ) ۲۹أطراف ذات العالقة (إیضاح  إلىالمستحق 

 ٤٦٤  ۹۰٤ المستحق ورش عمل  

 ۸٬٤۲٥  ۲۱٬٦۹۱ مطلوبات أخرى 

 ۲٤٬۲۰۱  ۱۲٬۲۸٥ 

    عملیات المساھمین 

 ۲٬۲۷۲  ۲٬۳۰۰ المصاریف المستحقة 

 ۲٬۳۰۰  ۲٬۲۷۲ 

 ۱٤٬٥٥۷  ۲٦٬٤۹۹ مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى  إجمالي

 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٦ 
 

 . مخصص مكافأة نھایة الخدمة  ۱۷
 م ۲۰۲۰  

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ٤٬۸٥۲  ٤٬۱۷۱  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

 
مزایا نھایة الخدمة لموظفیھا بناء على قوانین العمل السائدة في المملكة العربیة السعودیة. یتم إجراء المستحقات وفقاً للتقییم ر الشركة خطة تدی 

ركز المالي االكتواري بموجب طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حین یتم دفع اإللتزامات المستحقة عند استحقاقھا. المبالغ المدرجة في بیان الم
 لحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قیمتھا الحالیة ھي كما یلي:وا
 

 الحركة في التزامات المنافع المحددة   ۱٫۱۷
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۷٬۱۳۰  ٤٬۸٥۲ ینایر. ۱الرصید في 

 ۲٬٥۰۳  ٦۳٥ المحمل على قائمة الدخل 

 )۳۱۷(  ) ۷۹۷( األخرى لشامل المحمل على قائمة الدخل ا

 )٤٬٤٦٤(  ) ٥۱۹( المدفوعة خالل العام  المنافع

 ٤٬۸٥۲  ٤٬۱۷۱ دیسمبر.  ۳۱الرصید في 

 
 تسویة القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة   ۲٫۱۷

 م ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۸ 
 ألف لایر سعودي 

 ۷٬۱۳۰  ٤٬۸٥۲ ینایر. ۱القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة في 

 ۲٬۳۱۱  ٤۷۳ تكالیف الخدمة الحالیة 

 ۱۹۲  ۱٦۲ التكالیف المالیة

 )۳۱۷(  ) ۷۹۷( اإلكتواریة من التعدیالت المستندة على الخبرة األرباح

 )٤٬٤٦٤(  ) ٥۱۹( المدفوعة خالل العام  المنافع

 ٤٬۸٥۲  ٤٬۱۷۱ دیسمبر. ۳۱القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة كما في 

 
 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ۳٫۱۷

 تم استخدام المجموعة التالیة من االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة من قبل الشركة لتقییم إلتزامات المنافع المحددة: 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    

 ٪۳٫۲۰  ٪ ۳٫۲ معدل خصم التقییم

 ٪٤٫۱۰  ٪٥ مختلف األعمار المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الراتب عبر 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۷ 
 

 . مخصص مكافأة نھایة الخدمة (تتمة) ۱۷
 تحلیل الحساسیة   ٤٫۱۷

 فیما یلي أثر التغیرات في حساسیة القیمة الحالیة إللتزام المنافع المحددة: 
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ٤٬۸٥۲  ٤٬۱۷۱ الحالي 

    معدل خصم التقییم
 ٤٬۹٦٥  ٤٬۲٦۸ ٪۰٫٥بنسبة زیادة  -
 ٥٬۳۸۹  ٤٬٦۳۳ ٪۰٫٥إنخفاض بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 ٥٬۳۸٦  ٤٬٦۳۰ ٪۰٫٥زیادة بنسبة  -
 ٤٬۹٦٤  ٤٬۲٦۷ ٪۰٫٥إنخفاض بنسبة  -

 . فائض التوزیع المستحق ۱۸
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 سعودي ألف لایر 
 ۹٬۰۷۸  ۹٬۰۳۸ ینایر ۱الرصید في 

 --  ۱٬۰٤۳ إجمالي الدخل العائد إلى عملیات التأمین خالل السنة 
 ) ٤۰(  ) ۱٬۳۳۹( التأمین وثائقالفائض المدفوع لحملة 

 ۹٬۰۳۸  ۸٬۷٤۲ دیسمبر، ۳۱الرصید في 
 

 الزكاة  .۱۹
 مخصص الزكاة  ۱٫۱۹

 أساس ما یلي: دیسمبر على  ۳۱تم حساب المخصص كما في 
 م ۲۰۲۰ 

 دي ألف لایر سعو 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۲۰۲٬۱٦٥  ۲۰۲٬۱٦٥ الملكیة حقوق 

 )۱٦٬۹٤٥(  ) ۱۰٬٤۱۹( مخصص إفتتاحي وتعدیالت 
 )٤۹٬٥۰٦(  ) ۷٥٬٥۰۲( صافي القیمة الدفتریة لموجودات طویلة األجل 

 ۱۱٦٬۲٤٤  ۱۳٥٬۷۱٤ 
 )٦٬۷۷٥(  ۸٬۳۲۱ (الخسارة)/الدخل المعدل للسنة 

 ۱۲۸٬۹۳۹  ۱۲٤٬٥٦٥ الوعاء الزكوي 
 ۳٬۲۲۳  ۳٬۱۱٤ ٪۲٫٥الزكاة المستحقة بنسبة 

 
فیما یلي تعود الفروقات بین النتائج المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة بشكل أساسي إلى بعض التعدیالت لتتوافق مع األنظمة المالیة ذات الصلة. 

 حركة مخصص الزكاة للسنة: 
 م ۲۰۲۰ 

 لایر سعودي ألف 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي  
 ۱۱٬٥۰۰  ۳٬۳٤۲ ینایر، ۱ الرصید في

 ۳٬۲۲۳  ۳٬۱۱٤ المحمل خالل السنة 
 )٥٬۷٤۷(  ۱٬۹۹٥ مخصص / (رد) لسنوات السابقة  

 )٥٬٦۳٤(  ) ٥٬۱۸۳( المسدد خالل السنة 
 ۳٬۳٤۲  ۳٬۲٦۸ دیسمبر، ۳۱الرصید في 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۸ 
 

 الزكاة  .۱۹
 

 الزكوي  الربط  ۲٫۱۹
، بعد التوصل إلى تسویة نھائیة للزكاة وضریبة   ۲۰۱٥إلى  ۲۰۱۰ر دیسمب  ۳۱الشركة وضع الزكاة واالستقطاع للسنوات من أنھت 

 لایر سعودي في لجنة تسویة المنازعات.  ۲٫۸٤٦٫۷٥٤االستقطاع بمبلغ 
 

 كاة ذات الصلة. وحصلت على شھادات الز ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة لألعوام من 
 

وطالبت بزكاة   ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ل ربط الزكاة وقیمة المبلغ اإلجمالي للسنوات المنتھیة في أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخ 
لایر سعودي  ۱۹۰٫۳٥۰لایر سعودي. مقابل فرق الزكاة المتبقیة البالغ  ۱۹٫۹۳٤٫۱۲٥إضافیة ومطلوبات مقتطعة وغرامة تأخیر قدرھا 

 ن أجل تحدید جلسة استماع. فقط لضریبة االستقطاع م GSTCعلى  وتصعید اعتراضھا
   

بدراسة االقرارت    وتقوم الھیئة,.الالزمةزكویة  الم وتم الحصول على الشھادة  ۲۰۱۸م الي  ۲۰۱٦قدمت الشركة إقرارتھا الزكویة للسنوات من  
 لتلك السنوات. 

 
 رأس المال .  ۲۰

ملیون سھم  ۲۰م: ۲۰۱۸لایر سعودي. ( ۱۰ھم ملیون سھم، قیمة كل س ۲۰سعودي ویتكون من ملیون لایر  ۲۰۰یبلغ رأس مال الشركة 
 لایر سعودي) تم االكتتاب فیھ على النحو التالي:  ۱۰قیمة كل سھم 

 
 م ۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ 

 نسبة التملك  
 

 نسبة التملك  المبلغ 
 

 المبلغ 
     

 ۷٥٬۸۰۰ ٪۳٥ ۷٥٬۸۰۰ ٪ ۳٥ المساھمون المؤسسون 
 ۱۲٤٬۲۰۰ ٪٦٥ ۱۲٤٬۲۰۰ ٪ ٦٥ إكتتاب عام

 ۱۰۰٪ ۲۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٪ ۲۰۰٬۰۰۰ 
 
 

، أوصى مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة من خالل طرح إصدار حقوق بقیمة  ۲۰۱۹أبریل  ۲۹ھـ الموافق  ۱٤٤۰شعبان  ۲٤في 
، حصلت الشركة على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي وھي  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي. خالل الفترة المنتھیة في    ۳۰۰

 اإلجراءات التنظیمیة والقانونیة المتبقیة الكامنة وراء ھذه الزیادة.بصدد االنتھاء من 
 

 االحتیاطي النظامي  . ۲۱
 

٪ من صافي دخل المساھمین (بعد خصم الخسائر المرحلة) لتكوین احتیاطي ۲۰من متطلبات أنظمة التأمین السعودي یجب تكوین  ۷۰وفقاً للمادة 
 ٪ من رأس المال المدفوع. ۱۰۰تیاطي نسبة نظامي حتى یبلغ ھذا االح

 
 إدارة رأس المال .۲۲

 
  تحدد األھداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جیدة من أجل دعم أھداف أعمالھا وزیادة قیمة العوائد للمساھمین.

والمطلوبة على أساس منتظم. یتم  بھا  تدیر الشركة متطلبات رأس مالھا من خالل تقییم أوجھ القصور بین مستویات رأس المال المصرح
إجراء تعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. من أجل  

 الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تقوم الشركة بتعدیل توزیعات االرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم. 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۹ 
 

 تتمة)( دارة رأس المالإ . ۲۲
اما"  عودي "ـس ة النقد العربي الـس ـس اطھا وتطبق متطلبات مؤـس ة نـش تمرار في ممارـس ركة رأس مالھا لتتأكد أنھا قادرة على اإلـس تدیر الـش

اس نیة رالخاصــة بمتطلبات رأس مال بینما تزید من عوائد المســاھمین إلى الحد األعلى من خالل التوازن وحقوق المســاھمین. تتكون ب 
 مال الشركة من حقوق المساھمین العائدة إلى حملة األسھم التي تتكون من رأس المال المدفوع واإلحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة. 

 تم وضع متطلبات رأس المال وتنظیماتھ من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. یتم وضع ھذه المتطلبات لضمان ھامش 
داف إضـافیة من قبل الشـركة للحفاظ على نسـبة ھامش مالءة لدعم أھداف األعمال ولزیادة قیمة المسـاھمین إلى مالءة كافي. تم وضـع أھ

 لتعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي:بالطرق التالیة طبقا   الحد األعلى
 

  ملیون لایر.۱۰۰متطلبات الحد االدني لرأس المال مبلغ 
 .ھامش مالءة لالقساط 
 لبات.ھامش مالءة للمطا 

 
 ۳۱تلتزم الشـــركة بجمیع متطلبات رأس المال المفروضـــة من الخارج مع ھامش المالءة المالیة. یتكون ھیكل رأس مال الشـــركة كما في 

ملیون لایر ســــعودي وخســــائر  ۲٫۱۷ملیون لایر ســــعودي واحتیاطیات قانونیة بقیمة  ۲۰۰من رأس مال مدفوع قدره   ۲۰۱۹دیســــمبر 
ــعودي (ملیون  ٤۰٬٦۲٥٫۸۹متراكمة قدرھا   ــعودي، احتیاطیات قانونیة بمبلغ  ۲۰۰: رأس مال مدفوع قدره  ۲۰۱۹لایر سـ ملیون لایر سـ

 ملیون لایر سعودي) في بیان المركز المالي. ٤۳٬۸۸ملیون لایر سعودي وخسائر متراكمة قدرھا  ۲٫۱۷
المعلومات التالیة  خالل ھذه الفترة المالیة.  من الخارجفي رأي مجلس اإلدارة، أن الـشركة امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروـضة  

 تلخص الحد األدنى من رأس المال التنظیمي للشركة:
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 ۸۸٬٤۳۹  ۱۰۸٬۲۳٦ رأس المال المتوفر 

 )۱۰۰٬۰۰۰(  ) ۱۰۰٬۰۰۰( الحد األدني من رأس المال التنظیمي
 )۱۱٬٥٦۱(  ۸٬۲۳٦ فائض رأس المال 

 . إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۲۳

 ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
       منشآت  
 

صغیر ألف  
  لایر سعودي 

 متوسط 
ألف لایر  
 سعودي 

 
 كبیر 

ألف لایر  
 سعودي 

 

إجمالي  
 المنشآت 
ألف لایر  
 سعودي 

 
 أفراد    
ألف لایر  
 سعودي 

 

إجمالي أقساط  
التأمین  

المكتتبة ألف  
 ودي سعلایر 

 ٦۲٬٤۱٤  ۷۷  ٦۲٬۳۳۷  ۳۳٬۱٤۳  ۱۱٬۷۹۲  ۱۷٬٤۰۲ طبي
 ۱۸۹٬۸٤٤  ۹۲٬۲۰۸  ۹۷٬٦۳٦  ۸٤٬۹۲٥  ٥٬٥۰۸  ۷٬۲۰۳ مركبات

 ٦٦٬٥۳۱  ۲٬۰۷٦  ٦٤٬٤٥٦  ٥۱٬٦۸۷  ٦٬٥۸٤  ٦٬۱۸٥ ممتلكات وحوادث
 ۲٬۱٦٦  --   ۲٬۱٦٦  ۱٬۱۸۸  ۱٦۱  ۸۱۷ الحمایة واالدخار

 ۳۲۰٬۹٥٥  ۹٤٬۳٦۱  ۲۲٦٬٥۹٥  ۱۷۰٬۹٤٤  ۲٤٬۰٤٥  ۳۱٬٦۰٦ االجمالي 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۰ 
 

 تتمة) ( . إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۲۳

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
       منشآت 
صغیر ألف   

لایر 
 سعودي 

 متوسط  
ألف لایر  

 سعودي 

 كبیر 
ألف لایر   

 سعودي 

إجمالي  
 المنشآت

ألف لایر   
 سعودي 

أفراد   ألف   
 لایر سعودي 

إجمالي أقساط   
التأمین المكتتبة 

 سعودي ألف لایر 

 ۷۰٬۸٦۱  ۲٬۰٦۰  ٦۸٬۸۰۱  ۱٥٬۹۸۰  ٦٬۸۷۸  ٤٥٬۹٤۳ طبي
 ۱۳۱٬۳۸٥  ٤۲٬٤٤۸  ۸۸٬۹۳۷  ۳۸٬٦۱۲  ۱۲٬۹۳۰  ۳۷٬۳۹٥ مركبات

 ۷٥٬۱۱۳  ۷٬٥٤۳  ٦۷٬٥۷۰  ٤۸٬٥٥۲  ۹٬٥۱۹  ۹٬٤۹۹ ممتلكات وحوادث
 ۲٬۳۳۱  -  ۲٬۳۳۱  ۱٬۲۸٦  ۱۲۳  ۹۲۲ الحمایة واالدخار

 ۲۷۹٬٦۹۰  ٥۲٬۰٥۱  ۲۲۷٬٦۳۹  ۱۰٤٬٤۳۰  ۲۹٬٤٥۰  ۹۳٬۷٥۹ االجمالي 

 
 المصاریف العمومیة واإلداریة  .۲٤

 م ۲۰۲۰ 
 ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي 

    عملیات التأمین: 
 ۳۷٬۱۱۰  ٤۲٬۲۳۹ تكالیف موظفین

 ۲٬۰۹۱  ۱٬۳۸۰ رسوم نظامیة 
 ۳٬۷۸۱  ۳٬۷٤۷ صیانة واصالحات 

 ,۱٬٥۸۲  ۲٬۲٥۰ ) ۱۲اھالك اصول ثابتة (ایضاح 
 ۱٬۰۲٥  ۱٬٤۱٤ )۱۳ملموسة (ایضاح  إطفاء اصول غیر 

 ۱٬۰٦۸  ۱٬۰۹۲ ) ۱۱(إطفاء أصول حق االستخدام  
 ٤٬٤۲۳  ٥٬۱۲۷ مھنیةأتعاب 

 ۳٬٥۱٦  ۲٬٦۱۹ مصروفات تسویقیة 
 ۱٬۷۲۲  ٦٤٤ تأخیر  توغراما  ضریبة استقطاع

 ۱٬۰٥۷  ۲٬۷۳٦ ضریبة قیمة مضافة   مصروف
 ۱۷٥  ۱۳۱ االیجار   تلاللتزاماتكالیف مالیة 

 ۱٬۳۸۱  --  غ مدفوعة مقدما وأصول أخرى معدومة مبال
 ٥٬۲۰٤  ۸٬٥٦۱ اخرى 

 ۷۱٬۹٤۰  ٦٤٬۱۳٥ 

    عملیات المساھمین: 
 ۱٬۳۲۳  ۱٬۳۰۱ وقانونیة  مھنیةأتعاب 

 ۲٬۳۳٥  ۲٬٥۰۷ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمصاریف ذات الصلة  
 ۳۷۱  ۳٤۰ أخرى 

 ٤٬۱٤۸  ٤٬۰۲۹ 
 ٦۸٬۱٦٤  ۷٦٬۰۸۸ ریةاجمالي مصروفات عمومیة وادا   

 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۱ 
 

 إیرادات أخرى  .  ۲٥

 م ۲۰۲۰                                       
 ألف لایر سعودي 

 م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي 

 ۳٬۰۳۹  ۷۱۳ )                                 ۲٥٫۱فائض صندوق المنافذ (إیضاح حصة من 
 ۳٬۲۰۱  ۱٬٥۳۹ دخل من خدمات الطرق 

 ۷۷۳  --  دخل االستثمار
 --  ٥۰۸ توزیعات ارباح 

 --  ٤٬۸٤٤ أخرى 
 ۷٬٦۰٤  ۷٬۰۱۳ 

 

 حصة من فائض صندوق المنافذ  ۱٫۲٥

ــةیتمثل االیراد    ــندوق  في حص ــؤولیة تجاه الغیر(الص ــندوق تأمین المس ــركة من فائض الناتج من المنافث ص ــركة واربعھ   ). قامتالش الش
م ۲۰۱٥ینایر  ۱یة السـعودیة بتوقیع اتفاقیة مع" شـركة التأمین التعاوني" اعتبارا من وعشـرون شـركة تأمین اخري تعمل في المملكة العرب 

ــاركة فى التامین ع ــنوات،للمشــ ــعودیة من الدول المجاورة لھا فیما عدا لمده ثالث ســ لي المركبات االجنبیة التي تدخل المملكة العربیة الســ
من إجالي االقـساط المكتتبة لتغطي المـصاریف  ٪٤٫۲٥علي  التأمین التعاوني" الوادرة من مملكة البحرین. طبقا لالتفاقیة ـستحـصل " ـشركة

ة محفظة الصـندوق.الناتج المتبقي بعد التوزیعات المذكورة سـابقاً توزع بالتسـاوي صـافي نتیج من اداریةمصـاریف   ٪۱٥غیر المباشـرة مع 
 اعاله بما فیھم الشركة.و الخمسة وعشرون شركة تامین المذكورة  بین " شركة التأمین التعاوني"

 
 جدول تطور المطالبات . ۲٦

المبلغة والمتكبدة اال انھ لم یبلغ عنھا لكل سنة من السنوات المتعاقبة بتاریخ یبین الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات 
دي إلى إمكانیة قیاس قدرة الشركة على تقدیر القیمة  كل مركز مالي, مع الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تطور التزامات التأمین یؤ

 النھائیة للمطالبات.
افیة بخصوص اعمال التأمین لدیھا لكي یتم حمایتھا ازاء تطورات المطالبات المستقبلیة غیر  تھدف الشركة إلى الحفاظ على احتیاطیات ك

یتم تطویر تجربة  حیث لم  ۲۰۱۰بالتزامات المطالبات للسنوات منذ بدایة ، إن توقعات المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا المتعلقة المواتیة
 المطالبات تطویرا كامال.

 
 .التحلیل الثالثي للمطالبات على أحداث السنوات لعدد من السنوات المالیةیمتد 

 
 المجموع  م ۲۰۲۰ م ۲۰۱۹ م ۲۰۱۸ م ۲۰۱۷ م ۲۰۱٦ م ۲۰۱٥ سنة الحادث 

  ٥٥۰٬۹٦٤ ۱۷۰٬۱۹۱ ۱٤۳٬۲۸٤ ۱۱٥٬۸٦۲ ۱۲٤٬۰۰٦ ٥٥۰٬۹٦٤ الحادث  سنة الفي نھایة 
  ٥٦۷٬۹٥۱ -- ۱٥۸٬٦۷٦ ۱۱۹٬۳۲٤ ۱۳٤٬٤٦٤ ٥٦۷٬۹٥۱ بعد سنة

  ٥۷۲٬۸۱٥ -- -- ۱۱۷٬٦٤۱ ۱۳۲٬۹۱۳ ٥۷۲٬۸۱٥ بعد سنتین
  ٥۷٤٬۰۳٦ -- -- -- ۱۳٤٬۹۲٤ ٥۷٤٬۰۳٦ بعد ثالث سنوات 
  ٥۷٤٬۲٦۱ -- -- -- -- ٥۷٤٬۲٦۱ بعد أربع سنوات

        
 ۱٬۱٥٥٬٦۹۳ ٥۷٤٬۲٦۱ ۱۷۰٬۱۹۱ ۱٥۸٬٦۷٦ ۱۱۷٬٦٤۱ ۱۳٤٬۹۲٤ ٥۷٤٬۲٦۱ مدفوعة (تقدیریة)  ائیةمطالبات نھ

 )۱٬۰۸۷٬۱٥٥( )٥۷۳٬٥۸٦( )۱۱٥٬٤٦۰( )۱٤۹٬٤۸۲( )۱۱٥٬۲۱۰( )۱۳۳٬٤۱۷( )٥۷۳٬٥۸٦( مطالبات تراكمیة مدفوعة 
 ٦۸٬٥۳۸ ٦۷٥ ٥٤٬۷۳۱ ۹٬۱۹٤ ۲٬٤۳۱ ۱٬٥۰۷ ٦۷٥ مطالبات قائمة لم یتم  االبالغ عنھا

 

 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۲ 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .۲۷

ــواق في تاریخ    المبلغ الذيالقیمة العادلة ھي  ــاركین في األس ــداده لتحویل إلتزام في معاملة منتظمة بین مش ــل أو س ــول علیھ لبیع أص یتم الحص
 القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض ان معاملة بیع االصل او تحویل اإللتزام یحدث اما:

 ي السوق الرئیسي لألصل او اإللتزام، أوف •
 سوق مماثل للموجودات أوالمطلوبات. أفضلفي غیاب السوق الرئیسي، في  •

 
 لموجزة.القیمة العادلة لالدوات المالیة في قائمة المركز المالي التختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة المسجلة في القوائم المالیة األولیة ا

 ل الھرمي التالي لتحدید وعرض القیمة العادلة لالدوات المالیة:تستخدم الشركة التسلس

 
 شكل تسلسل ھرمي    علىید القیمة العادلة لالدوات المالیة تحد

 
 تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة: 

 تاریخ القیاس. ة لنفس األداة أو مطابقة لھا والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشط 
جمیع المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالیة المتماثلة او طرق تسعیر أخرى والتي تكون فیھا  

 سوق. المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من ال
 ات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق. المستوى الثالث: طرق التسعیر التي ال تكون فیھا جمیع المعطی  

 
 القیمة الدفتریة والقیمة العادلة 

لمقیمة بالقیمة العادلة فى الجدول التالي یوضـح القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة، متضـمناً مسـتوى األدوات المالیة ا
ــمن  ــل الھرمي. وال تتض ــلس معلومات عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم تقییمھا بالقیمة العادلة في حالة أن القیمة التس

ــبـیاً من القیـمة الـعادـلة. في  ــبتمبر  ۳۰اـلدفترـیة قریـبة نســ ــرـكة تم۲۰۱۸ســ ــتثـناء  م، الیوـجد أداة ـمالـیة مملوـكة للشــ تقییمـھا ـبالقیـمة الـعادـلة، ـباســ
 مة بالقیمة العادلة. المقی  ستثماراتاإل

القیمة    م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 الدفتریة 

 المستوى االول  
 ألف لایر سعودي 

 المستوى الثاني  
 ألف لایر سعودي  

 المستوى الثالث  
 ألف لایر سعودي  

 االجمالي  
 ألف لایر سعودي 

          عملیات المساھمین
 ۱۱٬۲۳۱  --     ۱۱٬۲۳۱  ۱۱٬۲۳۱ وراق المالیة األ -
 ۲۱٬۷۱٥  --   ۲۱٬۷۱٥  --   ۲۱٬۷۱٥ األستثمارصنادیق  -

القیمـة  ــتثمـارات مـدرجـة ـب إســ
 العادلة من خالل قائمة الدخل

         

 ۱٬۹۲۳  ۱٬۹۲۳      ۱٬۹۲۳ األوراق المالیة -
 ۲٬۰۰۰  ۲٬۰۰۰  --   --   ۲٬۰۰۰ تكالیف مطفأة

 ۳٦٬۸٦۹  ۱۱٬۲۳۱  ۲۱٬۷۱٥  ۳٬۹۲۳  ۳٦٬۸٦۹ 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۳ 
 

 (تتمة)   القیمة العادلة لألدوات المالیة .۲۷
 

القیمة   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 الدفتریة 

 المستوى االول  
 ألف لایر سعودي 

 المستوى الثاني 
 ألف لایر سعودي  

 المستوى الثالث  
 ألف لایر سعودي  

 االجمالي  
 ألف لایر سعودي 

          عملیات المساھمین
 ۲۲٬۷۲۱  --  --  ۲۲٬۷۲۱  ۲۲٬۷۲۱ راق المالیة األو -
 ۱۸٬۷۰٤  --  ۱۸٬۷۰٤  --  ۱۸٬۷۰٤ األستثمارصنادیق  -

القیمـة  ــتثمـارات مـدرجـة ـب إســ
 العادلة من خالل قائمة الدخل

         

 ۱٬۹۲۳  ۱٬۹۲۳  --  --  ۱٬۹۲۳ األوراق المالیة -
 ٤۳٬۳٤۸  ۲۲٬۷۲۱  ۱۸٬۷۰٤  ۱٬۹۲۳  ٤۳٬۳٤۸ 
 
ملیون لایر  ۱٫۹م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ملیون لایر سعودي ۱٫۹غیر مدرجة بقیمة  استثمارت، الشركة لدیھا م۲۰۲۰بر دیسم ۳۱كما في  -

المماثلة.   المالیة للشركاتبالقیمة العادلة لعدم توفر أسعار مدرجة والمعلومات  ستثماراتفي األوراق المالیة. لم یتم تقییم ھذه اإل سعودي)
 .  ستثماراتن القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لھذه اإلأبی  كبیر كة بأنھ الیوجد فرقمن إدارة الشرومع ذلك تؤ

 
لھا أرصــدة النقدیة والبنوك والموجودات المالیة قصــیرة األجل التي یفترض ان تكون القیمة العادلة مســاویة نســبیا للقیمة الدفتریة المقابلة  -

 بسبب طبیعتھا أنھا قصیرة األجل.

. باالضافة م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱السنوات المنتھیة في  یالت بین المستویات خالللم یكن ھناك تحو -
 الى ذلك، لم تحدث أي تغییرات في أسالیب التقییم خالل السنة من السنوات السابقة. 

 
 المعلومات القطاعیة . ۲۸

ة حول قطاعات الشركة والتي یتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل مجلس إدارة الشركة  یتم تحدید قطاعات التشغیل على أساس التقاریر الداخلی 
كصانع قرار رئیسي من أجل تخصیص الموارد للقطاعات وتقییمھا. تتم جمیع عملیات التأمین لدى الشركة في المملكة العربیة السعودیة.  

 اریة، تم عرض النشاطات في ستة خطوط أعمال أساسیة. وألغراض اد
 

ً التعامالت بین القطاعات التشغیلیة  للشروط واالحكام التجاریة العادیة. اإلیرادات من األطراف الخارجیة تم تقدیمھا لمجلس االدارة   تتم طبقا
 قطأعیة تتألف من عملیات الموجودات والمطلوبات. تم تقییمھا لتتوافق مع قائمة الدخل األولیة الموجزة. الموجودات والمطلوبات ال

 
 م ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱جد تغییرات في أساس التقسیم أوأساس القیاس لربح أو خسارة القطاع منذ الیو

فى ودائع مرابحة واقساط التأمین المدینة بالصافي والمطلوب من معیدي التأمین  إستثماراتال تشمل موجودات القطاع نقد وما في حكمھ و
 ات والمعدات.وبالتالي تم إدراجھم في موجودات غیر مخصصة. والمصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى الممتلك

 
ائق التأمین، والمصاریف المستحقة والمطلوبات  ال تشمل مطلوبات وفائض القطاع المستحق لمعیدي ووسطاء التأمین والمستحق لحملة وث 

 المطلوبات غیر المخصصة. نھایة الخدمة وفائض عملیات التأمین المستحقة وبالتالي تم إدراجھم ضمن  ومكافأةاالخرى  
 
 التشمل موجودات ومطلوبات المساھمین وبالتالي تم عرضھا كموجودات / مطلوبات غیر مخصصة. 
 

معروضھ لصانع القرار التشغیلي الرئیسي في القطاعات ذات الصلة ویتم مراقبتھا على   المخصصة لیستھذه الموجودات والمطلوبات غیر  
 أساس مركزي. 

 
 دیسمبر ۳۱وم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إدارة الشركة للتقاریر القطاعیة لموجودات ومطلوبات الشركة كما في  القطاعیة لمجلست تم تقدیم البیانا

 الدخل للسنة المنتھیة كما یلي: (الخسارة) / ومصروفاتھا وصافي إیراداتھام، وجمیع ۲۰۱۸



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٤ 
 

 التقاریر القطاعیة (تتمة) . ۲۸ 
 قائمة المركز المالي    

 
 

     التأمین  عملیات       
 طبي      م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كما في 

ألف لایر  
 سعودي 

 مركبات  
ألف لایر  
 سعودي 

 ممتلكات  
ألف لایر  
 سعودي 

 ھندسي     
ألف لایر  
 سعودي 

 بحري 
ألف لایر  
 سعودي 

حوادث   
 ومطلوبات 
ألف لایر  
 سعودي 

إجمالي عملیات   
 التأمین 

ألف لایر  
 سعودي 

عملیات   
المساھمین  

ألف لایر  
 سعودي 

 اإلجمالي  
ألف لایر  

 سعودي 

                  

                  الموجودات 
حصة معیدي التأمین في االقساط  

 غیر المكتسبة
-  ۱۸٬٤۱٦  ۱۰٬۳٦٤  ۳٬٤۷۸  ۳٬۱٦۱  ۲٬۲٤۷  ۳۷٬٦٦٦  -  ۳۷٬٦٦٦ 

معیدي التأمین في المطالبات  حصة  
 القائمة

-  ۱٬٥٦۸  ٦٥٤  ۲٬٤۹۳  ۲٬۱۱۱  ۳٬٤٦۹  ۱۰٬۲۹٥  -  ۱۰٬۲۹٥ 

حصة معیدي التأمین في المطالبات  
 المتكبدة غیر المبلغ عنھا

۲٥٬  ٤٥۱۹۸  )۷۷٦ (  )۱۲٥٦(  ) ٥٥(  ) ٥۳ (  ۳٬۹۲٤  -  ۳٬۹۲٤ 

فائض معیدي التأمین في خسائر  
 التأمین

-  ٤٤۳  -  -  -  -  ٤٤۳  -  ٤٤۳ 

 ۸٬٦۱٥  -  ۸٬٦۱٥  ٥۸۲  ۲۸٥  ۳۲٥  ۱٬۲۰۷  ٥٬۲۹۹  ۹۱۷ تكالیف وثائق تامین مؤجلة 
 ۳٦٦٬۷٤٥  ۱۷۳٬۳۰۲  ۱۹۱٬۹۷۰  -  -  -  -  -  - موجودات غیر مخصصة 

 ٤۲۷٬٦۸۸  ۱۷۳٬۳۰۲  ۲٥٤٬۳۸٦  ۷٬۲۰۸  ٥٬٥۰۲  ٦٬۱۷۱  ۱۱٬٤٤۹  ۳۰٬۹۲٤  ۱٬۱٦۲ إجمالي الموجودات 

                  
                  المطلوبات 

 ۱۳۱٬٤۳۹  -  ۱۳۱٬٤۳۹  ٥٬۰۹۱  ٤٬۱۱۸  ۳٬۸۸٥  ۱۱٬۳۷۲  ۸۸٬٦۳۷  ۱۸٬۳۳٦ اقساط تامین غیر مكتسبة
عمولة معیدي التأمین غیر 

 المكتسبة
-  ۲٬۰۷۱  ۲٬۳۹٦٥  ٤۱  ۷٦٦  ٥٥۰  ٦٬٥۳۱  -  ٦٬٥۳۱ 

 ۲۹٬۸٥۰  -  ۲۹٬۸٥۰  ٥٬٥۹۰  ۲٬٥٤۹  ۲٬۷٥۸  ۷۰۳  ۷٬۳۷۰  ۱۰٬۸۸۰ القائمة المطالبات 
 ۲۰٬٤۱۱  -  ۲۰٬٤۱۱  ) ۷۲٥(  ) ۱٦۳(  ) ۱٥۳(  ) ۹۸۷(  ۱٦٬۷٦۸  ٥٬٦۷۱ المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا

 ۱٬۳۱۱  -  -  -  -  -  -  ۱٬۳۱۱  - مخصص عجز اقساط التأمین
 ۲٬۷۷۰  -  ۲٬۷۷۰  ۲۳۱  ۱۳۷  ۱۲۷  ۱۷۱  ۱٬۹٥۹  ۱٤٥ إحتیاطیات فنیة اخرى 

 ۷۲٬۲٤۲  ۷٬۷۹۸  ٦٤٬٤٤٤  -  -  -  -  -  - مطلوبات غیر مخصصة 
 ۲٦٤٬٥٥٤  ۷٬۷۹۸  ۲٥٦٬۷٥٦  ۱۰٬۸٤۷  ۷٬۳۹٦  ۷٬۲٦۸  ۱۳٬٦٥۳  ۱۱۸٬۱۱٦  ۳٥٬۰۳۲ إجمالي المطلوبات 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٥ 
 

 التقاریر القطاعیة (تتمة) . ۲۸  
 قائمة المركز المالي (تتمة)   

     عملیات التأمین       
 طبي                م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

ألف لایر  
 سعودي 

 مركبات 
ألف لایر  

 سعودي 

 ممتلكات 
ألف لایر  
 سعودي 

 ھندسي    
ألف لایر  
 سعودي 

 بحري  
ألف لایر  
 سعودي 

حوادث   
 ومطلوبات 
ألف لایر  
 سعودي 

إجمالي عملیات  
 التأمین

ألف لایر  
 سعودي 

عملیات  
المساھمین 

ألف لایر  
 سعودي 

 اإلجمالي  
ألف لایر  

 سعودي 

                  

                  الموجودات 
حصة معیدي التأمین في االقساط  

 مكتسبةغیر ال
 --  ۱٤٬٦۱۳  ۱۰٬٤۲٦  ۲٬۷٦٦  ۲٬٤۹۳  ۲٬۸۹۹  ۳۳٬۱۹۷   --  ۳۳٬۱۹۷ 

حصة معیدي التأمین في المطالبات  
 القائمة

۲۹٥  ۱٬۱٤٥  ۳٬۳۹۲  ٦۲۹  ۲٬٤۷۲  ٤٬٥۰۸  ۱۲٬٤٤۱   --  ۱۲٬٤٤۱ 

المطالبات  حصة معیدي التأمین في  
 المتكبدة غیر المبلغ عنھا

٤۳۷  ۳٬۱۸۲  ٤٬٦٦٤  ۱٬۸۳٥  ۱٬٥۸۰  ۲٬۲٥٤  ۱۳٬۹٥۲   --  ۱۳٬۹٥۲ 

فائض معیدي التأمین في خسائر 
 التأمین

 --  ۲۰۰   --   --   --   --  ۲۰۰   --  ۲۰۰ 

 ۹٬۳۲۲  --   ۹٬۳۲۲  ٥۷٤  ٤۳٤  ۲٥۷  ۱٬۱٥۲  ٥٬۱۲۰  ۱٬۷۸٥ تكالیف وثائق تامین مؤجلة 
 ۳٦۱٬۰۸۹  ۱۷۰٬۰۸۰  ۱۹۱٬۰۰۹  --   --   --   --   --   --  موجودات غیر مخصصة 

 ٤۳۰٬۲۰۱  ۱۷۰٬۰۸۰  ۲٦۰٬۱۲۱  ۱۰٬۲۳٥  ٦٬۹۷۹  ٥٬٤۸۷  ۱۹٬٦۳٤  ۲٤٬۲٦۰  ۲٬٥۱۷ لموجودات إجمالي ا
                  المطلوبات 

                  اقساط تامین غیر مكتسبة
عمولة معیدي التأمین غیر 

 المكتسبة
۲۸٬۷۰٦  ۷۳٬۷۰۳  ۱۱٬٥۷۱  ۳٬۰٦۸  ۳٬۳۸٥٬  ٤۸۲۸  ۱۲٦٬۲٦۰   --  ۱۲٦٬۲٦۰ 

 ٦٬۰۰۸  --   ٦٬۰۰۸  ۷۲۰  ۷۷٤  ٥٥۱  ۲٬٤٦۲  ۱٬٥۰۱  --  بات القائمة المطال
 ۳۱٬٤۷۸  --   ۳۱٬٤۷۸  ٦٬٥۸۰  ۲٬۷۹۸  ۷۲۰  ۳٬۷۲٥  ٥٬۷٦٦  ۱۱٬۸۸۹ المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا

 ۳۷٬۰٦۰  --   ۳۷٬۰٦۰  ۳٬۳۱٤  ۲٬۳٥۸  ۲٬۰۸٦  ٥٬۳۰۰  ۱٤٬۸۰۲  ۹٬۲۰۰ مخصص عجز اقساط التأمین
 ۳٬۸۰۱  --   ۳٬۸۰۱  --   ۷۰  ۳۷٦  --   ۱٬۰۰۰  ۲٬۳٥٥ فنیة أخرى إحتیاطیات 

 ۲٬۲۱۲  --   ۲٬۲۱۲  ۱۰٥  ٤۷  ۳۷۳  ٤۰  ۱٬٥۰۱  ۱٤٦ مطلوبات غیر مخصصة 
 ٦٤٬۷۹۸  ۷٬٤۸۰  ٥۷٬۳۱۸  --   --   --   --   --   --  إجمالي المطلوبات 

 ٥۲٬۲۹٦  ۹۸٬۲۷۳  ۲۳٬۰۹۸  ۷٬۱۷٤  ۹٬٤۳۱  ۱٦٬٥٤۷  ۲٦٤٬۱۳۷  ۷٬٤۸۰  ۲۷۱٬٦۱۷ 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٦ 
 

 التقاریر القطاعیة (تتمة) . ۲۸
 

 قائمة الدخل 

 
 

 
 
 

 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 طبي
ألف لایر  
 سعودي 

 مركبات 
ألف لایر  
 سعودي 

 ممتلكات 
ألف لایر  
 سعودي 

 ھندسي 
ألف لایر  
 سعودي 

 بحري
ألف لایر  
 سعودي 

حوادث  
 ومطلوبات 
ألف لایر  
 سعودي 

 المجموع 
لایر  ألف 

 سعودي 
        اإلیرادات 

 ۳۲۰٬۹٥٥ ۱٥٬٤۳٥ ۱٥٬٦۲٥ ٤٬۸۷۲ ۳۲٬۷٦٥ ۱۸۹٬۸٤٤ ٦۲٬٤۱٤ إجمالي االقساط المكتتبة
        ناقصا: اقساط اعادة التأمین المسندة

 ) ۲٬٦۱۰( ) ۲۰۰( ) ٦۰۳( ) ۳۳۳( ) ۱٬٤۷٤( - - معیدي تأمین محلیین -
 ) ۸۹٬۸٥۹( ) ٦٬٦۱۰( ) ۱۱٬۳۸۹( ) ٤٬۰۲۹( ) ۲۸٬۳۸۸( ) ۳۹٬٤٤۳( - معیدي تأمین خارجیین -

 ) ۱۱٬۱۲۰( ) ۷۲۳( ) ۱٬۲۸٥( ) ۲۰۰( ) ۱٬۳۰۱( ) ۳٬٥۷٥( ) ٤٬۰۳٦( مصروفات فائض الخسارة 
 ۲۱۷٬۳٦٦ ۷٬۹۰۲ ۲٬۳٤۸ ۳۱۰ ۱٬٦۰۲ ۱٤٦٬۸۲٦ ٥۸٬۳۷۸ صافي اقساط التأمین المكتتبة 

التغییرات في االقساط غیر  
 ) ۷۱۰( ۸٥ ) ٦٥( ) ۱۰٥( ۱۳۷ ) ۱۱٬۱۳۲( ۱۰٬۳۷۰ المكتسبة،صافي 

 ۲۱٦٬٦٥٦ ۷٬۹۸۷ ۲٬۲۸۳ ۲۰٥ ۱٬۷۳۹ ۱۳٥٬٦۹٤ ٦۸٬۷٤۸ صافي االقساط المكتسبة 
 ۱۹٬۸۲۷ ۱٬۹۷۰ ٤٬۱٥٦ ۱٬۰٥۱ ٦٬۸۸۳ ٥٬۷٦۷ - عموالت مكتسبة من  معیدي التأمین

 ۱۰۹ ۱۷ ۲٤ ٤ ۱۱ ۲۰ ۳۳ إیرادات اكتتاب اخري 
 ۲۳٦٬٥۹۲ ۹٬۹۷٤ ٦٬٤٦۳ ۱٬۲٦۰ ۸٬٦۳۳ ۱٤۱٬٤۸۱ ٦۸٬۷۸۱ أجمالي اإلیرادات 

        
        تكالیف إكتتاب و مصروفات 
 ۱۸٥٬٦۷۳ ٦٬٤٦۱ ۳٬۷۲۰ ۷۰۱ ۳٬٦۱۷ ۱۲٥٬٤۸۸ ٤٥٬٦۸٦ اجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۹٬۱٤۳ - - - - ٦٬۷۲۹ ۲٬٤۱٤ مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 
ناقصا: حصة معیدي التأمین من المطالبات  

 ) ٤۱٬۹۰۸( ) ٥٬۱۲٦( ) ۳٬۰۲۳( ) ٦۳٥( ) ۳٬۱۹٦( ) ۲٤٬۹۳۰( ) ۳٬۳۳۹( المدفوعة 
 والمنافع األخرى    صافي المطالبات

 ۱٥۲٬۹۰۸ ۱٬۳۳٥ ٦۹۷ ٦٦ ٤۲۱ ۱۰۷٬۲۸۷ ٤۳٬۱۰۲ المدفوعة   
 ۲۷٥ ٤٤ ۱۱٦ ۱۷٤ ) ۲۸۳( ۹۳۹ ) ۷۱٥( التغیرات في المطالبات القائمة، صافي

 التغیرات في المطالبات المتكبدة  
 ) ٦٬٦۲٤( ) ۱٬۲۲۲( ) ۸۸٦( ) ۲۷۹( ) ۸٤۷( ) ٥۱( ) ۳٬۳۳۹( الغیر ُمبلغ عنھا، صافي  

لبات والمنافع االخرى  صافي المطا 
 ۱٤٦٬٥٥۹ ۱٥۷ ) ۷۳( ) ۳۹( ) ۷۰۹( ۱۰۸٬۱۷٥ ۳۹٬۰٤۸ المتكبدة 

 ) ۲٬٤۹۰( - ) ۷۰( ) ۳۷٦( - ۳۱۱ ) ۲٬۳٥٥( مخصص العجز في احتیاطي اقساط التأمین 
 ٥٥۸ ۱۲٤ ۹۰ ) ۲٤٤( ۱۳۱ ٤٥۸ ) ۱( إحتیاطیات فنیة اخرى 

 ۲۱٬٦۰۳ ۱٬۲۹۳ ۱٬۷٤۹ ٤۹٤ ۳٬۲٥۰ ۱۱٬٦٥۱ ۳٬۱٦٦ تكالیف اقتناء وثائق تامین
 ۱٦٦٬۲۳۰ ۱٬٥۷٤ ۱٬٦۹٦ ) ۱٦٥( ۲٬٦۷۲ ۱۲۰٬٥۹٥ ۳۹٬۸٥۸ إجمالي التكالیف والمصاریف اإلكتتاب 

 ۷۰٬۳٦۲ ۸٬۳۹٦ ٤٬۷٦۷ ۱٬٤۲٥ ٥٬۹٦۱ ۲۰٬۸۹۰ ۲۸٬۹۲۳ صافي ربح اإلكتتاب 

        



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۷ 
 

 التقاریر القطاعیة (تتمة) . ۲۸
 قائمة الدخل (تتمة) 

 
 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في   
 

 طبي
لایر   الف

 سعودي 

 مركبات 
الف لایر  
 سعودي 

 ممتلكات 
لایر   الف

 سعودي 

 ھندسي 
لایر   الف

 سعودي 

 بحري
لایر   الف

 سعودي 

حوادث  
 ومطلوبات 

لایر   الف
 سعودي 

 المجموع 
 ألف لایر 

 سعودي  
 ۷۰٬۳٦۲       صافي دخل اإلكتتاب 

أخرى:(مصروفات) / إیرادات تشغیلیة          
ون المشكوك مخصص إنخفاض قیمة الدی 

 ٤٬۰۹۱       في تحصیلھا 

مستحقات إعادة التأمینعكس انخفاض   
      )۲٤ ( 

وإداریة مصاریف عمومیة          )۷٦٬۰۸۸ ( 
 ۱٬٦۹۷       إیرادات عمولة على الودائع

محققة  إستثماراتأرباح         )۱٬۸۹۹ ( 
غیر محققة  إستثماراتارباح         ٤٬۱٦۲ 

أخرى إیرادات         ۷٬٦۰٤ 

أخرى, صافي  إجمالى مصروفات تشغیلیة         )٦۰٬٤٥۷ ( 

السنة  الخسارةصافي         ۹٬۹۰٥ 

 ) ۱٬۰٤۳(       إجمالي الدخل العائد الى عملیات التأمین
العائد الى    السنة  الخسارة صافي

 قبل الزكاة  المساھمین
      ۸٬۸٦۲ 

 ) ۳٬۱۱٤(       مصروف الزكاة للسنة 

 ) ۱٬۹۹٥(       ابقة  عكس الزكاة سنوات س

 ۳٬۷٥۳       صافي الدخل السنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۸ 
 

 التقاریر القطاعیة (تتمة) . ۲۸
 قائمة الدخل (تتمة) 

 
 
 
 
 
 
 

 (المعدلة)  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

 طبي
ألف لایر  
 سعودي 

 مركبات
ألف لایر  
 سعودي 

 ممتلكات
ألف لایر  
 سعودي 

 ھندسي
ألف لایر  
 سعودي 

 بحري 
ألف لایر  

 عودي س

حوادث  
 ومطلوبات 
ألف لایر  
 سعودي 

 المجموع 
ألف لایر  
 سعودي 

        اإلیرادات 

 ۲۷۹٬٦۹۰ ۲۳٬۳۰۳ ۱٥٬۷۱۷ ٥٬۷۰۲ ۳۲٬۷۲۲ ۱۳۱٬۳۸٥ ۷۰٬۸٦۱ إجمالي االقساط المكتتبة
        ناقصا: اقساط اعادة التأمین المسندة

 )۳٬۲۷۹( )۲٤٦( )۷۲۸( )٤٤٦( )۱٬۸٥۹( -- -- معیدي تأمین محلیین -
 )۷۸٬۸۲۸( )۷٬۸۰٥( )۱۰٬۱٥٤( )٤٬٦٦۹( )۲۸٬۰٤۱( )۲۸٬۱۲۱( ) ۳۸( عیدي تأمین خارجیینم -

 )۱۲٬۸۹۲( -- )۱۹۱( -- )٥٬۱۹۰( )٥٬۲۷۹( )۲٬۲۳۲( مصروفات فائض الخسارة 
 ۱۸٤٬٦۹۱ ۱٥٬۲٥۲ ٤٬٦٤٤ ٥۸۷ )۲٬۳٦۸( ۹۷٬۹۸٥ ٦۸٬٥۹۱ صافي اقساط التأمین المكتتبة

التغییرات في صافي االقساط غیر  
 )۲٦٬۸۱٦( ۳۹۱ ٤۱۰ ۱۰۳ )۳۲٥( )۳٬۸۹۳( )۲۳٬٥۰۲( بةالمكتس

 ۱٥۷٬۸۷٥ ۱٥٬٦٤۳ ٥٬۰٥٤ ٦۹۰ )۲٬٦۹۳( ۹٤٬۰۹۲ ٤٥٬۰۸۹ صافي االقساط المكتسبة 
 ۱۸٬۸۱۷ ۲٬۲۷۸ ۳٬۸۷۰ ۱٬٥٥۰ ٦٬٤٥۳ ٤٬٦٦٦ -- عموالت مكتسبة من  معیدي التأمین

 ۹۹ ۱۸ ۲۸ ۳ ۱۰ ۲٦ ۱٤ إیرادات اكتتاب اخري 
 ۱۷٦٬۷۹۱ ۱۷٬۹۳۹ ۸٬۹٥۲ ۲٬۲٤۳ ۳٬۷۷۰ ۹۸٬۷۸٤ ٤٥٬۱۰۳ أجمالي اإلیرادات 

 ۱۷۱٬۳۱٤ ۲٬۳٥۹ ۳٬۱٦٥ ۲٬٥۳۱ ۱٦٬٥۲۰ ۹۹٬۹۳۲ ٤٦٬۸۰۷ اجمالي المطالبات المدفوعة 
 ۱۰٬۳٦۳ -- -- -- -- ۷٬٥٤۰ ۲٬۸۲۳ مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات 

ناقصا: حصة معیدي التأمین من 
 )٦٥٬۸۳۲( )۱٬۷۳۰( )۱٬۹۹۱( )۲٬۳٦٥( )۱٤٬٦۸٤( )۱۸٬۷۸۲( )۲٦٬۲۸۰( المطالبات المدفوعة 

 صافي المطالبات والمنافع األخرى   
 ۱۱٥٬۸٤٥ ٦۲۹ ۱٬۱۷٤ ۱٦٦ ۱٬۸۳٦ ۸۸٬٦۹۰ ۲۳٬۳٥۰ المدفوعة   

 )٥۹۹( )۱٬۲۳۷( )۱٬۲۱۲( )۱۳۷( )۱٬۹۲۸( )٤٬۸۸٤( ۸٬۷۹۹ صافي التغیرات في المطالبات القائمة  
 التغیرات في المطالبات المتكبدة  

 ٦٬٦۳٦ )۱۱۲( ٥۷ ۸۲ )۱۱۳( )۲۳۰( ٦٬۹٥۲ ھا، صافيالغیر ُمبلغ عن   
صافي المطالبات والمنافع االخرى  

 ۱۲۱٬۸۸۲ )۷۲۰( ۱۹ ۱۱۱ )۲۰٥( ۸۳٬٥۷٦ ۳۹٬۱۰۱ المتكبدة
مخصص العجز في احتیاطي اقساط 

 )۷٬۲۰۳( )٤۹۱( ۷۰ -- )۱٬۰۹۱( )۷٬۱٦۳( ۱٬٤۷۲ التأمین 
 )۱٬٥۲۸( ) ٦۱( ) ۹٦( ۱۲ )۱٬٥٥۹( ۳۰ ۱٤٦ إحتیاطیات فنیة اخرى 

 ۱٤٬٤۹٤ ۱٬۷۰۸ ۱٬۳۱۹ ۷۲٦ ۲٬۸۱۷ ٥٬۹٥۲ ۱٬۹۷۲ تكالیف اقتناء وثائق تامین
 ۱۲۷٬٦٤٥ ٤۳٦ ۱٬۳۱۲ ۸٤۹ ) ۳۸( ۸۲٬۳۹٥ ٤۲٬٦۹۱ إجمالي التكالیف والمصاریف اإلكتتاب 

 ٤۹٬۱٤٦ ۱۷٬٥۰۳ ۷٬٦٤۰ ۱٬۳۹٤ ۳٬۸۰۸ ۱٦٬۳۸۹ ۲٬٤۱۲ صافي ربح اإلكتتاب 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۹ 
 

 
 التقاریر القطاعیة (تتمة) . ۲۸

 ئمة الدخل (تتمة) قا

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

 طبي
لایر   الف

 سعودي 

 مركبات
الف لایر  
 سعودي 

 ممتلكات
لایر   الف

 سعودي 

 ھندسي
لایر   الف

 سعودي 

 بحري 
لایر   الف

 سعودي 

حوادث  
 ومطلوبات 

لایر   الف
 سعودي 

 المجموع 
 ألف لایر 

 سعودي  
 ٤۹٬۱٤٦ ۱۷٬٥۰۳ ۷٬٦٤۰ ۱٬۳۹٤ ۳٬۸۰۸ ۱٦٬۳۸۹ ۲٬٤۱۲ صافي ربح اإلكتتاب 

        (مصروفات) / إیرادات تشغیلیة اخرى 
مخصص إنخفاض قیمة الدیون المشكوك 

 )۲٬۳۳۷(       في تحصیلھا 

 عكس انخفاض مستحقات إعادة التأمین
      ٦٥۲ 

عمومیة واداریة مصاریف         )٦۸٬۱٦٤( 
 ۳٬٥۹۷       إیرادات عمولة على الودائع

ت محققة أرباح إستثمارا        ۷۸۰ 
 ٥٬٥۲٤       ارباح إستثمارات غیر محققة 

 ۷٬۰۱۳       إیرادات اخرى 

 )٥۲٬٥۲٤(       إجمالى مصروفات تشغیلیة اخرى 

السنة  ةصافي الخسار        )۳٬۷۸۹( 

 --       إجمالي الدخل العائد الى عملیات التأمین
 الفترة العائد الى المساھمین الخسارة صافي

الزكاة قبل   
      )۳٬۷۸۹( 

 )۳٬۲۲۳(       مصروف الزكاة للسنة 

 ٥٬۷٤۷       مصروف الزكاة سنوات سابقة 

 )۱٬۲٦٥(       صافي الخسارة السنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۰ 
 

 ذات عالقة واألرصدة معامالت مع جھات  . ۲۹
 

أخرى تتأثر  تعتبر من المالك األساسیین ومنشآتتمثل األطراف ذات العالقة كبار المساھمین وكبار مسؤولي اإلدارة في الشركة وشركات 
یسیة مع االطراف  بھم إلى حد كبیر. السیاسات الرئیسیة وأحكام ھذه المعامالت معتمدة من قبل إدارة الشركة. فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئ 

 ذات العالقة خالل الفترة واالرصدة: 
 

 
 وموجودات أخرى ومصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  األرصدة المذكورة أعاله ً وذمم  مدرجة في مصاریف مدفوعة مقدما

أقساط مدینة وصافي ومستحق لحملة الوثائق. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق لجھات ذات عالقة فیما یتعلق 
 السابقة.ب) في الفترة ۱بالشھرة في قائمة المركز المالي (أنظر اإلیضاح 

  نسبة عمولة خاصة. سیتم السداد نقداً. لم یتم تكوین مخصص أن األرصدة القائمة في تاریخ التقریر المالي غیر مؤمنة وبدون
إلنخفاض قیمة أرصدة طرف ذي عالقة في تاریخ التقریر المالي. یتم ھذا الربط في تاریخ التقریر المالي من خالل فحص المركز  

 قة والسوق الذي یعمل فیھ الطرف ذو العالقة. المالي للطرف ذو العال 
 
 
 
 
 
 

 تحق) كما في الرصید مدینة/(المس معامالت للسنة المنتھیة في    
 

  طرف ذو عالقة 
 

 العالقة  
 

 ة طبیعة المعامل
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي 

       التأمین: عملیات 
 شركة الخلیج التعاونیة للتأمین 
 (شركة ذات مسئولیة محدودة) 

 مصاریف مدفوعة   مساھم
 -- --  -- ۱٬۰۸۸ 

 الشركة السعودیة العامة للتأمین 
 (شركة ذات مسئولیة محدودة) 

 مصاریف مدفوعة  مساھم
 -- -- )۳۰۹ ( )۳۰۹( 

 مجموعة روالكو 
مرتبط 

 بالمساھمین  
 اقساط تأمین مكتتبة 

۱٦۲ ۷۰۷ ۸ ۱٥ 
 -- ) ۱( ) ۲( ) ۹( مطالبات مدفوعة  

 مجموعة الدباغ 
مرتبط 

 بالمساھمین  
 اقساط تأمین مكتتبة 

۱۱٬٦۸٤٬ ٦۲۹۹ ۱٬۸۳۳ ۳۰۷ 
 )۳۰۳( ) ۱٬۲۷٥( )۲٬٦۱۷( ) ۷٬۲۸٤( مطالبات مدفوعة  

 مؤسسة  رغاف  
مرتبط 

 بالمساھمین  
 -- --  -- ۱۱۳ اقساط تأمین مكتتبة 

 -- --  -- ) ۷۸( مطالبات مدفوعة 

 شركة فاروق ومامون تمر  
 ۸٦ --  ۹٬۸۷۰ --  اقساط تأمین مكتتبة مساھم  

 مطالبات مدفوعة  
 -- )۱٬۳٤۰(  -- )۱٬۲۰۱( 

 حوافز قصیرة االجل   كبار موظفي اإلدارة 
)۳٬۰۷۲ ( )۲٬۹٤۲(  -- -- 

 حوافز طویلة االجل  
)۱٤۹ ( )۱۷۲( )۷۰٥٥٦( ) ٥( 

   عملیات المساھمین 
    

مكافاة مجلس االدارة    اعضاء مجلس االدارة 
 )۱٬۸۰۰( ۱٬۸۰۰ ۱٬۸۰۰ ۱٬۸۰۰ والمصاریف المتعلقة 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۱ 
 

 المخاطر إدارة  . ۳۰
 مخاطر التأمین  .أ

ركة بموجب عقود التأمین في أن المطالبات الفعلیة ومدفوعات الفوائد أو  یة التي تواجھھا الـش عن  توقیتھا، تختلفتتمثل المخاطر الرئیـس
ــدة المـطالـبات وا فإن  لذلك،ألجل.  لفوائد الفعلـیة الـمدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة االتوقـعات. یـتأثر ھذا بتكرار المـطالـبات وشــ

 ھدف الشركة ھو ضمان توفر احتیاطیات كافیة لتغطیة ھذه االلتزامات.
 

. تقوم الـشركة بـشراء إعادة التأمین كجزء من برنامجھا للتخفیف من المخاطر. یتم إـسناد إعادة التأمین على أـساس تناـسبي وغیر متناـسب
ة من الحصـص والتي تتم للحد من تعرض الشـركة لكامل المخاطر القسـام إن غالبیة إعادة التأمین النسـبي ھي إعادة التأمین على حصـ 

معینة من األعمال. إعادة التأمین غیر التناسبي ھي في المقام األول إعادة التأمین الزائدة عن الخسارة المصممة لتخفیف تعرض الشركة 
 لخسائر حسب القسم والمنطقة. الكوارث. تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمین الزائدة عن االصافي لخسائر 

ــترداد من معیدي التأمین بطریقة تتوافق مع مخصــــص المطالبات القائمة وتتوافق مع عقودإعادة التأمین.  یتم تقدیر المبالغ القابلة لالســ
  بھا،وثائق التأمین الخاـصة    إال أنھا ال تعُفى من التزاماتھا المباـشرة تجاه حاملي ین،التأمعلى الرغم من أن الـشركة لدیھا ترتیبات إلعادة 

موجب وبالتالي ھناك مخاطر ائتمانیة فیما یتعلق بإعادة التأمین المســندة، إلى الحد الذي ال یســتطیع فیھ أي معید تأمین الوفاء بالتزاماتھ ب 
مد عملیات الشــركة بشــكل ت إعادة التأمین بحیث ال تعتمد على معید تأمین واحد والتعت ترتیبات إعادة التأمین ھذه. تنوع الشــركة عملیا

 ٪ من إجمالي أصول إعادة التأمین في تاریخ التقریر.۷۸تتجاوز  كبیر على أي عقد إعادة تأمین واحد. المخاطر للطرف االخر ال

ــركة ولكن تتم إدارتھ من خالل عملیة ال ــطة الشـ ــتمر والقیاس والمراقبة بناءاً على حدود المخاطر إن الخطر مالزم في أنشـ تحدید المسـ
وضــوابط أخرى. إن عملیة إدارة المخاطر حرجة بالنســبة الســتمراریة الشــركة في تحقیق األرباح وكل شــخص داخل الشــركة یكون 

مخاطر العمل من خالل عمل مسـؤوالً عن حاالت التعرض للخطر المتعلقة بمسـؤولیاتھ أو مسـؤولیاتھا. إن سـیاسـة الشـركة ھي مراقبة  
 خطة استراتیجیة.

 
 المخاطر ھیكل إدارة 

 
 مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة مسؤول عن منھج إدارة المخاطر العامة والموافقة على استراتیجیات إدارة المخاطر ومبادئھا.
 

 لجنة المراجعة
ــاـعد ــؤولـیاـتھ فیـما یتعلق بتقییم نوعـیة تم تعیین لجـنة المراجـعة من قـبل مجلس اإلدارة. تقوم لجـنة المراجـعة بمســ ة المجلس في تنفـیذ مســ

 وسالمة التقاریر المالیة وإدارة المخاطر ومراجعتھا وصحة الرقابة الداخلیة للشركة.
 

 اإلدارة العلیا
 قاً.اإلدارة العلیا مسؤولة عن العملیات الیومیة لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن توجھ الشركة إلى المخاطر المحددة مسب 

 
 اللجنة الداخلیة

افة عملیات إدارة المخاطر التشــغیلیة والمالیة. وتقوم بفحص كفایة الســیاســات واإلجراءات ذات الصــلة تتولى اللجنة الداخلیة مراجعة ك
ع اإلدارة ومدى تطبیق الشـــركة للســـیاســـات الداخلیة واإلرشـــادات والتوجیھات التنظیمیة. تبحث اللجنة الداخلیة نتائج كافة التقییمات م

 وصیاتھا إلى لجنة المراجعة.وترفع تقریراً بالنتائج التي توصلت إلیھا وت 
 

 فیما یلي المخاطر التي تواجھھا الشركة والطریقة التي یتم بھا تقلیل تلك المخاطر من قبل اإلدارة: 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۲ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة) . ۳۰
 التأمین (تتمة)  مخاطرأ. 
 

 تكرار وشدة المطالبات 
الكوارث الطبیعیة ، والفیضانات ، واالضطرابات البیئیة واالقتصادیة ، واالضطرابات  تأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة عوامل مثل یمكن أن ی 

ا الجویة ، وتركیز المخاطر ، وأعمال الشغب المدنیة. تدیر الشركة ھذه المخاطر من خالل التدابیر المذكورة أعاله. حدت الشركة من مخاطرھ
لك استخدام ترتیبات إعادة التأمین من أجل الحد من التعرض ألحداث كارثیة (على ض أقصى مبالغ للمطالبات على عقود معینة وكذعن طریق فر

رض سبیل المثال ،األعاصیر والزالزل واألضرار الناجمة عن الفیضانات). لغرض من استراتیجیات التأمین وإعادة التأمین ھذه ھو الحد من التع
اإلدارة. یتمثل الھدف العام في الوقت الحالي في الحد من تأثیر حدث كارثي  ا تقررهعلى قدرة الشركة عل تحمل المخاطر وفقًا لم للكوارث بناءً 

٪ على أساس صافي. في حالة حدوث مثل ھذه الكارثة ، فإن تعرض  ۰٫٥أساس إجمالي و  ٪ من حقوق المساھمین على۰٫٥واحد على حوالي 
ن. قد یقرر مجلس اإلدارة زیادة أو تقلیل الحد األقصى المسموح بھ بناًء ٪ من حقوق المساھمی ۰٫٥یتجاوز  أمین واحد الالطرف المقابل لمعید ت 

 على ظروف السوق وعوامل أخرى.
 

غیر تأمین تراقب الشركة التركیز على مخاطر التامین بشكل اساسي على فئة االعمال ویبین الجدول أدناه تركیز المطالبات القائمة وأقساط ال
 بل فئة االعمال في تاریخ المركز المالي.من ق المكتسبة (بالنسبة المئویة)

 م ۲۰۲۰ 
اجمالي االقساط غیر   

 المكتسبة  
صافي االقساط غیر   

 المكتسبة 
اجمالي المطالبات   

 القائمة
صافي المطالبات   

 القائمة
 دي ألف لایر سعو   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  

 ٪ ٥٦  ٪ ۳٦  ٪ ۲۰  ٪ ۱٤ طبي
 ٪ ۳۰  ٪ ۲٥  ٪ ۷٥  ٪ ٦۷ السیارات 
 ٪۰  ٪۲  ٪۱  ٪۹ الممتلكات 
 ٪۱  ٪۹  ٪۰  ٪۳ الھندسي 
 ٪۲  ٪۹  ٪۱  ٪۳ البحري 

 ٪ ۱۱  ٪ ۱۹  ٪۳  ٪٤ الحوادث وااللتزامات 
 ۱۰۰٪  ۱۰۰٪  ۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

 
 م۲۰۱۹

اجمالي االقساط غیر   
 المكتسبة  

صافي االقساط غیر   
 المكتسبة 

اجمالي المطالبات   
 القائمة

صافي المطالبات   
 القائمة

 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  
 ٪٦۱  ٪۳۸  ٪۳۲  ٪۲۳ طبي

 ٪۲٤  ٪۱۸  ٪٦۳  ٪٥۸ السیارات 
 ٪۲  ٪۱۲  ٪۱  ٪۹ الممتلكات 
 ٪۰  ٪۲  ٪۰  ٪۲ الھندسي 
 ٪۲  ٪۹  ٪۱  ٪۳ البحري 

 ٪۱۱  ٪۲۱  ٪۳  ٪٥ لتزامات الحوادث واال
 ۱۰۰٪  ۱۰۰٪  ۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۳ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة) . ۳۰

 التأمین (تتمة)  مخاطر

 تركز مخاطر التأمین 

 . تراقب الشركة تركیز مخاطر التأمین بشكل أساسي حسب فئة العمل. التركیز الرئیسي یكمن في قطاع السیارات

تقییم المخاطر المتعددة التي یتم تغطیتھا في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الفیضانات أو راقب الشركة أیًضا تركز المخاطر من خالل 
كن أن تتأثر التي یم  المجاورة،یعتبر المبنى المعیّن والمباني    والممتلكات،یتم تصنیف مدینة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرائق    الزالزل،

تُعتبر المخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفینة واحدة بمثابة خطر    البحریة،فیما یتعلق بالمخاطر    وبالمثل،  واحدًا.موقعًا    واحدة،بحادث مطالبة  
إعادة التأمین الخاصة بھا  واحد أثناء تقییم تركیز المخاطر. تقوم الشركة بتقییم تركز التعرض لمخاطر التأمین الفردیة والتراكمیة وتضع سیاسة

 تعرضات إلى مستویات مقبولة لدى الشركة. لتقلیل ھذه ال

فإن جمیع مخاطر التأمین تتعلق بالوثائق المكتوبة في المملكة   وبالتالي، السعودیة،نظًرا ألن الشركة تعمل بشكل رئیسي في المملكة العربیة 
 العربیة السعودیة. 

 
 مصادر عدم الیقین في تقدیر مدفوعات المطالبة المستقبلیة 

ویشمل تكالیف    ،السواء تم اإلبالغ عنھا أم    المعلقة،رئیسي لعدم التأكد من التقدیر في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم المطالبات  یتعلق المصدر ال
نمًطا تسویة المطالبات المتوقعة. االفتراض الرئیسي الذي یستند إلیھ تقدیر االلتزامات ھو أن تطویر المطالبات المستقبلیة للشركة سوف یتبع 

ة المطالبة والمطالبة عوامل  تكالیف المطالبة وتكالیف معالج شابًھا لخبرة تطویر المطالبات السابقة.  ویشمل ذلك االفتراضات فیما یتعلق بمتوسط  م
على سبیل   المستقبل،یتم استخدام أحكام نوعیة إضافیة لتقییم مدى عدم تطبیق االتجاھات السابقة في التضخم وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. 

وكذلك العوامل الداخلیة مثل  التغیرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة: الظروف االقتصادیة:  واحدة؛الحدوث لمرة  المثال،
لقضائیة مزیج المحفظة وشروط السیاسة وإجراءات معالجة المطالبات. یستخدم الحكم كذلك لتقییم مدى تأثیر العوامل الخارجیة مثل القرارات ا

ثائق التأمین الناشئة عن المطالبات  والتشریعات الحكومیة على التقدیرات. مطلوب تقییم كبیر من قبل اإلدارة في تقدیر المبالغ المستحقة لحاملي و
رة من التقدیر المقدمة بموجب عقود التأمین. تستند ھذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبی 

 تزامات المقدرة.وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغییرات مستقبلیة في االل الیقین،وعدم 

یة یجب عمل تقدیرات لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا في تاریخ بیان المركز المالي والتكلفة النھائ الخصوص،على وجھ 
 المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ بیان المركز المالي.
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 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦٤ 
 

 المخاطر (تتمة) إدارة . ۳۰
 التأمین (تتمة)  مخاطر

 العملیة المستخدمة للتقریر حیال اإلفتراضات
 

مة ھو تحقیق تقدیرات معقولة محایدة للمحصـلة المحتملة أو الغرض من العملیة المسـتخدمة لتحدید اإلفتراضـات لحسـاب إحتیاطي المطالبة القائ 
كل مؤكد بالمحـصلة المحتملة ألي مطالبة معینة والتكلفة النھائیة للمطالبات المبلغ عنھا. المتوقعة. ونظراً لطبیعة النـشاط ـضمن الـصعب التنبؤ بشـ 

 فر معلومات جدیدة.یتم فحص التقدیرات لكل حالة على حدة بشكل منتظم ویتم تحدیثھا عندما تتو
 

أكبر من تقدیر تكلفة تســویة المطالبات التي تم بالفعل إبالغ بوجھ عام یخضــع تقدیر المطالبة المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا لدرجة عدم تأكد 
اإلبالغ عن المطالبات الســابقة الشــركة عنھا حیث تتوفر في ھذه الحالة معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملیة التقدیر بعین اإلعتبار نموذج 

 .۲٫٤٫۱وتفاصیل برامج إعادة التأمین.للتفاصیل یرجى الرجوع الیضاح 
 

ــقاط المطالبات االكتواریة  یتم ت  ــالیب إس ــتخدام مجموعة من أس ــددة باس ــیة،قدیر التكلفة النھائیة للمطالبات غیر المس ــلم مثل  القیاس مثل طریقة س
 .السلسلة وطریقة بورنھوتیر فیرغوسون

 االفتراض الرئیســـي الذي تســـتند إلیھ ھذه التقنیات ھو أنھ یمكن اســـتخدام تجربة تطویر المطالبات الســـابقة للشـــركة إلظھار تطویر المطالبات
 كلتكالیف ومتوســط   والمتكبدة،تســتنبط ھذه الطرق تطور الخســائر المدفوعة   النحو،المســتقبلیة وبالتالي تكالیف المطالبات النھائیة. على ھذا 

بشـكل  مطالبة وأرقام المطالبة بناًء على التطور الملحوظ في السـنوات السـابقة ونسـب الخسـارة المتوقعة. یتم تحلیل تطویر المطالبات التاریخیة
ا تحلیلھا حسـب المنطقة    الحوادث،أسـاسـي من خالل سـنوات   وكذلك عن طریق خطوط األعمال وأنواع المطالبات   الجغرافیة،ولكن یمكن أیضـً

إما عن طریق االحتفاظ بالقیمة االســمیة لتقدیرات الضــابط على الخســارة أو  منفصــل،مة. عادة ما یتم التعامل مع المطالبات الكبیرة بشــكل مھال
ال توجد افتراـضات ـصریحة فیما یتعلق بالمعدالت المـستقبلیة لمعدالت التـضخم   الحاالت،بـشكل منفـصل إلظھار تطورھا في المـستقبل. في معظم 

 في بیانات تطویر المطالبات التاریخیة التي تســتند إلیھا التوقعات. المتضــمنةفإن االفتراضــات المســتخدمة ھي تلك  ذلك،ســارة. بدالً من لخأو ا
بیل المثال ، لتعكس األحداث التي تحدث ل تقبل ، (على ـس ابقة في المـس تخدم الحكم النوعي اإلضـافي لتقییم مدى عدم تطبیق االتجاھات الـس مرة یـس

ــخم في احو ــتویات التضـ ــادیة ، ومسـ ــوقیة مثل المواقف العامة تجاه المطالبة ، والظروف االقتصـ دة ، والتغیرات في العوامل الخارجیة أو السـ
ة وإجراءات معالجة المطالبات یاـس ریعات ، وكذلك العوامل الداخلیة مثل مزیج المحفظة ، ومیزات الـس ،)   المطالبات ، القرارات القضـائیة والتـش

ــول إلى التكلـفة النـھائـیة المـقدرة للمـطالـبات التي تعرض النتیـجة المحتمـلة من مجموـعة من النـتائج المحتمـلة ، مع مراـعاة جمیع   ـجلمن أ الوصــ
 الشكوك المعنیة.

 سطتم تحدید مطوبات أقساط التأمین بحیث یكون مجموع مخصصات مطلوبات التأمین (إحتیاطي قسط التأمین غیر المكتسب و إحتیاطي عجز ق
إنفاقھا التأمین حـسبما یقتـضي الحال بموجب نتیجة إختبار كفایة المطلوبات) كافیة لخدمة المطالبات المـستقبلیة المتوقعة والمـصاریف التي یحتمل 

ء على ناعلى بوالص غیر منتھیة كما في تاریخ فائمة المركز المالي. یتم تحدید األلتزام المســــتقبلي المتوقع بإســــتخدام تقدیرات وإفتراضــــات ب 
 الخبرة. خالل الفترة المنقضیة من العقود وتوقعات أحداث مستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة. 

 
 تحلیل الحساسیة 

ذه المبالغ لیسـت تعتقد الشـركة بأن االلتزامات الواقعة علیھا جراء المطالبات مالئمة إسـتنادا إلى عقود التأمین القائمة كما في نھایة السـنة. إال أن ھ
ــة تجاه االفترااات المختلفة. ولم  .وقد تختلف الدفعات الفعلیة عن المطالبات المقدمة في القوائم المالیة دةمؤك ــاسـ إن التزامات مطالبات التأمین حسـ

 .یكن من الممكن تحدید مد الحساسیة بالنسبة لبعض المتغیرات مثل التغیرات التشریعیة أو حیال االبابیة في عملیة التقدیر
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٦٥ 
 

 المخاطر (تتمة)  رةإدا. ۳۰
 التأمین إعادة مخاطر )ب

ــأ قد التي المالیة المخاطر ولتقلیل األخرى التأمین شــركات غرار على  دورة أعمالھا خالل الشــركة تقوم الكبیرة، التأمین مطالبات عن تنش
 .التأمین إعادة ألغراض أخرى أطراف مع إتفاقیات بإبرام العادیة
ائر تعرضـھا ولتقلیل ار نتیجة كبیرة لخـس ركات إعـس ركة تقوم التأمین، إعادة ـش  على ومتابعة التركیز التأمین لمعیدي المالي الوضـع بتقییم الـش
  .التأمین لمعیدي االقتصادیة الخواص أو والنشاطات متشابھھ جغرافیة مناطق في تنشأ قد التي االئتمان مخاطر

  :اآلتي في المعاییر الشركة. تتلخص ھذه إدارة قبل من حددةالم التالیة والتعلیمات المعاییر وفق التأمین معیدي اختیار یتم
 عن (ب ب ب). أال یقل یجب والذي المعترف بھا (مثل س&ب) التصنیف وكاالت قبل من المقبول االئتمان لتصنیف األدنى الحد 
 معینة تأمین إعادة شركات سمعة. 
 التأمین معیدي مع والسابقة الحالیة العمل عالقة. 

 قبل من المـسجلة والمعتمدة الـشركات على تقتـصر والتي االئتماني، التـصنیف ھذا مثل تحمل ال التي المحلیة الـشركات القاعدة هھذ من ـستثنىوی 
 والفنیة اإلداریة والخبرات المالیة للقوة تفصـیلیة مراجعة بإجراء الشـركة تقوم ذلك، إلى إضـافة .التأمین عن المسـؤولة المعنیة الجھات المحلیة

ً  المحددة المتطلبات قائمة مع حیثما یقتـضي الحال، ومطابقة ذلك التاریخي، واألداء  عملیات إعادة تبادل على الموافقة قبل من إدارة الـشركة ـسلفا
 .التأمین

 
ابقاً، إن اتفاقیات معیدي التأمین الـصادرة ال تعفي الـشركة من التزاماتھا تجاه   ـشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق ونتیجة لذلك تبقى الكما تم ذكره ـس

ــتھا من المطالبات القائمة المعاد التأمین علیھا بالقدر الذي لم تقوم بھ شـــركة إعادة التأمین بالتزاماتھا بموجب اتف اقیات إعادة حملة الوثائق بحصـ
 التأمین.

 
ملیون لایر سـعودي) فیما یتعلق ٤۱٫۲م: ۲۰۱۷دیسـمبر ۳۱لایر سـعودي ( ملیون ٤٥٫۳تبلغ مخاطر اإلئتمان فیما یتعلق بحصـة معیدي التأمین 

 ملیون لایر سعودي). ۲۰٫۸م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٦٫۹بالمطلوب من معیدي التأمین تبلغ 

 ج) مخاطر السوق
 النقدیة المتوقعة مخاطر السوق ھي مخاطر تقلبات أسواق المال وتأثیرھا على القیمة العادلة أو على التدفقات 

 ة. لألدوات المالی 
  تحدد سیاسة الشركة لمخاطر السوق تقییم وتحدید ما یشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسیاسة ویتم اإلبالغ عن

 بیئة المخاطر التعرضات واالنتھاكات إلى لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة السیاسة بانتظام للتأكد من مالءمتھا والتغییرات في 
 تخصیص األصول وھیكل حد المحفظة ، لضمان أن األصول تغطي التزامات حاملي وثائق التأمین وتلك األصول  یتم تعیین إرشادات ل

 متاحة لتقدیم إیرادات ومكاسب لحملة الوثائق بما یتماشى مع توقعاتھم.
 خیارات نقدیة ومدفوعات  یث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة و تحدد الشركة معاییر التنویع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافیة ، ح

 عندما تنخفض أسعار الفائدة.
   ھناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط (على سبیل المثال ، ال یجوز االحتفاظ بمشتقات األسھم إال لتسھیل إدارة المحافظ أو لتقلیل

 مخاطر االستثمار). 
ینما یعطي مجلس  كیمة ومتســقة مع رأس المال المتاح.مخاطر الســوق عند مســتویات حمســتوي  یتأكد مجلس إدارة الشــركة من الحفاظ على

یقوم  اإلدارة توجیًھا وأھدافًا اسـتراتیجیة ، فإن مھمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السـوق ھي مسـؤولیة فریق لجنة االسـتثمار بشـكل رئیسـي.
ــح تأثیرات التغیرات ال ــوق الالفریق بإعداد تنبؤات توضـ متعلقة بالتعرض للمخاطر. یتم تخفیف ھذا الخطر من محتملة المختلفة في ظروف السـ

 خالل االختیار الصـحیح لألوراق المالیة. تحتفظ الشـركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسـواق ذات الصـلة. باإلضـافة
ــیة التي تؤثر على ــكوك ، بما إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئیســ ــھم والصــ ــوق األســ ــغیلي والمالي  تحركات ســ في ذلك تحلیل األداء التشــ

 للمستثمرین.

 .تتكون مخاطر السوق من األنواع التالیة: مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر األسعار، ومخاطر العملة
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦٦ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة) . ۳۰

 (تتمة) ج) مخاطر السوق

 العمالت  مخاطر
التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت الشركة أساًسا بالریال  مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب

ــائر  ــعودي والدوالر األمریكي. تقدر اإلدارة أنھ یوجد حد أدنى من مخاطر الخس ــرفالس ــعار الص ــبب تقلبات أس ، وبالتالي فإن الكبیرة بس
 تقوم بالتحوط من تعرضھا للعمالت األجنبیةالشركة ال 

 العمولةمخاطر معدل 
تقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة. ت  أ مخاطر معدل العمولة من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت العمولة على الربحیة المـس تثمر تنـش ـس

ت الشـركة في األوراق المالیة ولدیھا ودائع تخضـع لمخاطر أسـعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشـركة في حدوث تغییرا
ــعر العموـلة مـحدودة في مـعد الت العموالت مـما یقـلل من الـعاـئد اإلجـمالي على األوراق الـمالـیة التي تحـمل مـعدل العموـلة الـثاـبت. مـخاطر ســ

 بمراقبة التغیرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم. 

ــان بمقدار  ــاس في عوائد الفائدة ق ۱۰۰أي زیادة أو نقص ــارةربح / ( نھا تغییر فيد ینتج عنقطة أس ــعودي   )خس ــنة لایر س ملیون  ۳٫۷٥س
 ملیون لایر سعودي).  ۱٫۲٦: ۲۰۱۹(

 :۲۰۱۹و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الشركة وعموالتھا التي ال تحمل عمولة في  إستثماراتفیما یلي 
  

 أشھر  ۳أقل من  
 شھور إلى  ۳من 

 سنوات  ٥
غیر مرتبطة بتاریخ  

 إستحقاق 
 

 المجموع 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  سعودي   ألف لایر 

     عملیات التأمین 
۲۰۲۰ ٦٤٬۲۲٦٤٬ --  --  ٥۲۲٥ 
۲۰۱۹ ۳٤٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰ -- ٦٤٬۰۰۰ 

     عملیات المساھمین 
۲۰۲۰ ۷٤٬۲٦٥  --  -- ۷٤٬۲٦٥ 
۲۰۱۹ ٦۲٬۰۰۰ -- -- ٦۲٬۰۰۰ 

 ىمخاطر االسعار االخر
قلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المســتقبلیة لألدوات المالیة بســبب التغیرات في أســعار الســوق مخاطر ت مخاطر األســعار األخرى ھي 

ســواء كانت ھذه التغییرات ناتجة عن عوامل محددة للفرد أداة مالیة أو   )،(بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أســعار العمولة أو مخاطر العملة
 ع األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق.أو العوامل التي تؤثر على جمی  مصدرھا،

تثماراتإن  ركة البالغة  إـس عودي ( ۳۲٫۹الـش وق الناتجة عن  ٤۱٫٤: ۲۰۱۹ملیون لایر ـس عار الـس عودي) عرضـة لمخاطر أـس ملیون لایر ـس
ن خالل تنویع محفظتھا المســتثمرة عدم الیقین بشــأن القیمة المســتقبلیة لألوراق المالیة المســتثمرة. تحد الشــركة من طبیعة مخاطر الســوق م

 ومراقبة التطورات في األسواق.

 ٪ كما یلي:۱۰الشركة بنسبة  الربح / (الخسارة)على  ستثماراتاض أسعار السوق لإل٪ وانخف۱۰تأثیر التغیر االفتراضي بزیادة قدرھا  أن
(خسـارة)   /التأثیر علي ربح  التغیر في القیمة العادلة  

 الشركة
 ۳٬۲۹٥ -+/  ٪۱۰ -+/   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ٤٬۱٤۳ -+ /  ٪ ۱۰-+ /   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

فإن تحلیل الحساسیة الذي تم   ذلك،. وبناًء على ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یستند تحلیل الحساسیة المقدم إلى موقف المحفظة كما في 
 التي تحتفظ بھا الشركة  ستثماراتة في قیمة اإل إعداده ال یشیر بالضرورة إلى التأثیر على أصول الشركة في الحركات المستقبلی 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۷ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة)  . ۳۰

 د. مخاطر اإلئتمان      
 تمثل مخاطر االئتمان مخاطر إخفاق طرف في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. 

تأمین المبینة في مخاطر إعادة التأمین قبل الشــــركة، عدا تلك المتعلقة بإتفاقیات إعادة ال بالنســــبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من
 أعاله. تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القیمة الدفتریة المفصح عنھا في القوائم المالیة بتاریخ قائمة المركز المالي.

 
بصــورة مســتمرة لتقلیل  ذلك بوضــع حدود ائتمانیة ومراقبة المطالبات المدینةتســعى الشــركة للحد من مخاطر ائتمانھا المتعلقة بالعمالء و

تعرض الشـركة لمخاطر الدیون المعدومة. تقوم الشـركة بتقدیر مخصـص إنخفاض معین لكل حالھ على حدة. باإلضـافة إلى المخصـصـات 
على أعمار أقسـاط الذمم المدینة المسـتحقة.  المعینھ، تقوم الشـركة أیضـاً بعمل مخصـص إضـافي على أسـاس المحفظة بشـكل جماعي بناء

 شركة للحد من مخاطر ائتمانھا المتعلقة باألطراف األخرى وذلك بوضع ودائع لدى بنوك ذات سمعة طیبة.تسعى ال
 

توجیھیة یتم وضـع إعادة التأمین مع أطراف مقابلة ذات تصـنیف ائتماني مرتفع ویتم إسـتبعاد مخاطر التركیز عن طریق إتباع السـیاسـات ال
ــع لمراجـعات منتظـمة. كـما في ـتاریخ التقریر، تقوم فیـما یتعلق بـحدود األطراف األخرى المـحددة   ـــنة من قـبل مجلس اإلدارة وتخضــ ـكل ســ

 نخفاض.اإلدارة بتقییم اإلستحقاق االئتماني إلعادة التأمین وتقوم بتحدیث إستراتیجیة شراء إعادة التأمین والتأكد من وجود بدالت مناسبة لإل
 

 لمخاطر االئتمان مكونات قائمة المركز المالي: یوضح الجدول أدناه الحد األدنى للتعرض 
 
 م ۲۰۲۰ 

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 
 عملیات المساھمین عملیات التأمین  عملیات المساھمین  عملیات التأمین   

 ٦۸٬٥٥۷ ٤٥٬۲٥۸  ۷۷٬٦۱۹ ۸۳٬۷۷٥ نقد وما في حكمھ 
 -- ۳۰٬۰۰۰  --  --  ودائع مرابحة  

 -- ۷٤٬۷٦۳  --  ٤۳٬٤۰۳ مدینة، صافيأقساط تأمین 
 -- ۱۷٬٤۳۰  --  ۱٦٬۲٤٦ مطلوب من معیدي التأمین

 -- ۱۲٬٤٤۱  --  ۱۰٬۲۹٥ حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة
حصة معیدي التأمین في المطالبات المتكبدة 

 -- ۱۳٬۹٥۲  --  ۳٬۹۲٤ غیر الُمبلغ عنھا
 -- ٤۳٬۳٤۸  ۳٦٬۸٦۹ --  اراتاإلستثم

 ۲۰٬۰۰۰ --  ۲۰٬۰۰۰ --  الودیعة النظامیة 

 ۱٬۸٦٦ --  ۲٬۲۳۰ --  العائد المستحق من الودیعة النظامیة 

 ۱٥۷٬٦٤۳ ۱۳٦٬۷۱۸  ۲۳۷٬۱۹۲ ۹۰٬٤۲۳ 
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٦۸ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة). ۳۰
 د. مخاطر االئتمان (تتمة) 

 تمركز مخاطر االئتمان 
 القتصادیة والصناعیة ینشأ تمركز مخاطر االئتمان والذي یوثر علي مجموعة االطراف المقابلة التي تتعلق بمخاطر إئتمان عندما تتغیر العوامل ا

 ة موزعھ الھامة للشركة.تم تنفیذ جمیع نشاطات اإلكتتاب الخاصة بالشركة داخل المملكة العربیة السعودیة. إن الموجودات المالیة الخاصة بالشرك 
 التعامالت موزعة مع اطراف ذات كفاءه إئتمانیة والذي یجنب الشركة للتمركز في مخاطر االئتمانبصورة عامة و

ً لمعدل اإلئتمان في الشركة بالنسبة   یتضمن الجدول التالي معلومات حول تعرض مخاطر اإلئتمان للشركة من خالل تصنیف الموجودات وفقا
ممكن. تصنف الموجودات التي تقع خارج معدل درجة االستثمار كدرجة غیر إستثماریة   ة االستثمار أعلى معدللألطراف المقابلة. تعد درج

 (مرضیة) أو تجاوزت موعد إستحقاقھا ولكن لم تنخفض قیمتھا.
 

  الدرجة غیر اإلستثماریة  
الدرجة   

 اإلستثماریة 
 

  مرضیة      
تجاوزت موعد إستحقاقھا  

 تنخفض قیمتھا ولم 
 

  المجموع       

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  سعودي   ألف لایر 
 ۱٦۱٬۳۹٤ --  --  ۱٦۱٬۳۹٤ نقد وما في حكمھ  

 --  --  --  --  في ودائع مرابحة  إستثمارات
 ٤۳٬٤۰۳ ۱۱٬۲۹۷ ۳۲٬۱۰٦ --  أقساط تأمین مدینة، صافي

 ۱٦٬۲٤٦ ٦٬۱۷٥ ۱۰٬۰۷۱ --  معیدي التأمین،صافيمستحق من 
 ۱۰٬۲۹٥ --  ۱۰٬۲۹٥ --  مطالبات القائمةحصة معیدي التأمین من ال

حصة معیدي التأمین في المطالبات المتكبدة غیر 
 ۳٬۹۲٤ --  ۳٬۹۲٤ --  الُمبلغ عنھا

 ۳٦٬۸٦۹ --  --  ۳٦٬۸٦۹ اإلستثمارات
 ۲۰٬۰۰۰ --  --  ۲۰٬۰۰۰ الودیعة النظامیة 

 ۲٬۲۳۰ --  --  ۲٬۲۳۰ العائد المستحق علي الودیعة النظامیة 
 ۲۹٤٬۳٦۱ ۱۷٬٤۷۲ ٥٦٬۳۹٦ ۲۲۰٬٤۹۳ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كما في 

   
  الدرجة غیر اإلستثماریة 
  

الدرجة  
 اإلستثماریة

 
  مرضیة      

تجاوزت موعد إستحقاقھا  
 تنخفض قیمتھاولم 

 
  المجموع       

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  لایر سعودي ألف  ألف لایر سعودي  
 ۱۱۳٬۸۱٥ -- -- ۱۱۳٬۸۱٥ نقد وما في حكمھ  

 ۳۰٬۰۰۰ -- -- ۳۰٬۰۰۰ إستثمارات في ودائع مرابحة 
 ۷٤٬۷٦۳ ۳٤٬۰۱۹ ٤۰٬۷٤٤ -- أقساط تأمین مدینة، صافي

 ۱۷٬٤۳۰ ٤٬٥۲۹ ۱۲٬۹۰۱ -- مستحق من معیدي التأمین،صافي
 ۱۲٬٤٤۱ -- ۱۲٬٤٤۱ -- المطالبات القائمةحصة معیدي التأمین من 

حصة معیدي التأمین في المطالبات المتكبدة غیر 
 ۱۳٬۹٥۲ -- ۱۳٬۹٥۲ -- لُمبلغ عنھاا

 ٤۳٬۳٤۸ -- -- ٤۳٬۳٤۸ اإلستثمارات
 ۲۰٬۰۰۰ -- -- ۲۰٬۰۰۰ الودیعة النظامیة 

 ۱٬۸٦٦ -- -- ۱٬۸٦٦ العائد المستحق علي الودیعة النظامیة 
 ۳۲۷٬٦۱٥ ۳۸٬٥٤۸ ۸۰٬۰۳۸ ۲۰۹٬۰۲۹ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۹ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة).  ۳۰

 لة ھـ. مخاطر السیو 
المالیة عند إستحقاقھا.   بمطلوباتھا المتعلقة بالتعھدات للوفاء  الالزمة األموال توفیر  في  الشركة  تواجھھا التي  مخاطر السیولة ھي المخاطر 

إدارة نقد مالئم، حیث یتم مراقبة التحصیالت والمستردات النقدیة الیومیة مراقبة صارمة ویتم تسویتھا بشكل  یوجد لدى الشركة نظام 
وري. تقوم الشركة بإدارة ھذه المخاطر عن طریق الحفاظ على استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة واالستثمار في موجودات مالیة  د

 ذات سیولة. 
  السیولة الخاصة بالشركة والتي تحدد تقییم وتحدید ما یشكل مخاطر السیولة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسیاسة ویتم سیاسة مخاطر

بالغ عن التعرضات واالنتھاكات إلى لجنة مخاطر الشركة.ویتم مراجعة السیاسة بانتظام للتأكد من مالءمتھا والتغیرات في بیئة اإل
 المخاطر. 

 تخصیص األصول وحدود ھیاكل المحفظة و استحقاق األصول، من أجل ضمان التمویل الكافي المتاح للوفاء  یتم وضع إرشادات ل
 ن واالستثمار.بالتزامات عقود التأمی 

  ھناك خطط تمویل للطوارئ ، والتي تحدد الحد األدنى لنسب األموال لتلبیة الطوارئ وكذلك تحدید األحداث التي من شأنھا أن تؤدي
 الخطط.  إلى مثل ھذه

  المطالبة في  تحتوي عقود إعادة التأمین الزائدة عن الخسارة في الشركة على بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال لتغطیة مدفوعات
 حال تجاوز حجم األحداث المطلوبة حجًما معینًا.

 
 غیر مخصومة متوقعة ومتبقیة:  یلخص الجدول أدناه معلومات إستحقاق المطلوبات المالیة للشركة بناًء على إلتزامات تعاقدیة

 
 حتى سنة واحدة  

 ألف لایر سعودي 
 أكثر من سنة واحدة 

 ألف لایر سعودي 
 المجموع 

 ي ألف لایر سعود
    المطلوبات المالیة 

 ۲۹٬۸٥۰ ۸٬۱۲۰ ۲۱٬۷۳۰ مطالبات قائمة 
 ۲٬٥۰۳ ۲۰۹ ۲٬۲۹٤ مطلوب لمعیدي التأمین
 ۱۱٬٤٥۰ ۱۳۰ ۱۱٬۳۲۰ مطلوب لوسطاء التأمین

 ۱۱٬٤٦۸ ٤٬٦٦۸ ٦٬۸۰۰ مطلوب لحملة وثائق التأمین
 ۲٦٬٤۹۹ --  ۲٦٬٤۹۹ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

    التزامات إیجار  
 ۸٬۸٤۲ --  ۸٬۸٤۲ تراكم من عملیات تأمینفائض م

 ۳٬۲٦۸ --  ۳٬۲٦۸ زكاة مستحقة 
 ۲٬۲۳۰ ۲٬۲۳۰ --  العائد المستحق من ودیعة نظامیة 

 ۹٦٬۱۱۰ ۱٥٬۳٥۷ ۸۰٬۷٥۳ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كما في 
 

 حتى سنة واحدة  
 ألف لایر سعودي 

 أكثر من سنة واحدة 
 ألف لایر سعودي 

 المجموع 
 ألف لایر سعودي 

    المالیة المطلوبات 
 ۳۱٬٤۷۸ ۸٬۸۲۹ ۲۲٬٦٤۹ مطالبات قائمة 

 ٤٬۰۳۳ ۲۰۳ ۳٬۸۳۰ مطلوب لمعیدي التأمین
 ۱۳٬۰۸۰  ۱٤۹ ۱۲٬۹۳۱ مطلوب لوسطاء التأمین

 ۱۰٬۷٥۰ ۳٬۲۷۸ ۷٬٤۷۲ مطلوب لحملة وثائق التأمین
 ۱٤٬٥٥۷ -- ۱٤٬٥٥۷ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۳٬۲۸۰ ۱٬۰۳٥ ۲٬۲٤٥ التزامات إیجار  
 ۹٬۰۳۸ -- ۹٬۰۳۸ ض متراكم من عملیات تأمینفائ 

 ۳٬۳٤۲ -- ۳٬۳٤۲ زكاة مستحقة 
 ۱٬۸٦٦ ۱٬۸٦٦ -- العائد المستحق من ودیعة نظامیة 

 ۹۱٬٤۲٤ ۱٥٬۳٦۰ ۷٦٬۰٦٤ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷۰ 
 

 إدارة المخاطر (تتمة) . ۳۰
 ھـ. مخاطر السیولة(تتمة) 

 مالیة المذكورة باعاله، تحتفظ الشركة بأصول عالیة السیولة تتالف من النقد وما في الدارة مخاطر السیولة الناتجة من االلتزامات ال
 في االوراق المالیة. ھذه األصول متاحة للبیع بسھولة للوفاء بمتطلبات السیولة.  ستثماراتحكمھ و اإل

 ن المتوقع ان تتحق كمایلي: االصول التي تستحق في فترة أقل من سنة م
 في صنادیق إستثمار وھي   إستثماراتبالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل تتضمن  ستثماراتع المرابحة و اإلفي ودائ  ستثماراتاإل

 شھر من تاریخ المركز المالي. ۱۲متاحة الغراض ادارة النقدیة ومن المتوقع استحقاقھا خالل 
 ت مالیة ذات قدرة إئتمانیة عالیة بتاریخ إستحقاق أقل  االستثمار في ودائع المرابحة المصنفة كنقد ومافي حكمة تم ایداعھا لدي مؤسسا

 ستثمار.من ثالثة أشھر من تاریخ اإل
 .أرصدة النقد في البنوك متاحة عند الحاجھ لھا 
  ۹إلى  ٦حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة ھي متعلقة بقسم التأمین على الممتلكات والھندسي ویتم استحقاقة خالل فترة من  

 اء على مطابقة الحسابات مع معیدي التأمینأشھر بن 
 سنة من المتوقع ان یتم سدادھا كمایلي: اإللتزامات التي تستحق في فترة أقل من

 .أرصدة معیدي التأمین المستحقة یتم سدادھا باساس دوري طبقا لشروط اتفاقیات إعادة التأمین 
 شھر طبقا للجداول الزمنیة النظامیة للدفع. بسبب الطبیعة الخاصة   ۱۲الل الغالبیة من إجمالى المطالبات القائمة من المتوقع سدادھا خ

 شھر من تاریخ إستالم تقریر الخسائر المعدل.  ۱۲لتأمین على الممتلكات والتأمین الھندسي فیتم سدادھا خالل بوثائق ا
  شھر من تاریخ المركز المالي. ۱۲خالل المطالبات مستحقة الدفع، المصروفات المستحقة والمطلوبات االخري ومن المتوقع سدادھا 
  ھر من إجتماع الجمعیة العمومیة الخاص باعتماد القوائم المالیة.أش ٦فائض التوزیع المستحق یتم سداده خالل 

 و. مخاطر اإلطار التنظیمي

شـكل مرضـي. وفي نفس الوقت، یھتم المنظمون بشـكل أسـاسـي بحمایة حقوق حملة الوثائق ومراقبتھم للتأكد من أن الشـركة تدیر مصـالحھم ب 
 ز مالءة للوفاء بالمطالبات غیر المنظورة حال نشوئھا.یھتم المنظمون أیضاً بالتأكد من أن الشركة تحتفظ بمرك

كذلك تخضع عملیات الشركة للمتطلبات النظامیة في المناطق التي تعمل بھا الشركة. إن ھذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات  
لتقلیل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات معیدي  قبة النشاطات فحسب، بل تفرض أیضاً بعض القیود (مثل كفایة رأس المال) ومرا

 التامین ولتمكینھا من سداد التزاماتھا غیر المتوقعة عند نشوئھا.

 مخاطر التشغیل  ز.

عریضة من األسباب المرتبطة بإجراءات التشغیل وعملیات التقنیة مخاطر التشغیل ھي مخاطر نشوء خسائر مباشرة أو غیر مباشرة من سلسلة  
التحتیة المساندة لعملیات الشركة سواًء كانت داخلیة في نطاق الشركة أو خارجیة على مستوى مقدمي الخدمة للشركة أو من غیرھا من  والبنیة

تي قد تنشأ جراء متطلبات نظامیة. تنشأ مخاطر التشغیل من خالل  مثل تلك العوامل ال –بمنأى عن مخاطر االئتمان والسوق والسیولة  -العوامل
 شطة الشركة. جمیع أن 

ة  الھدف الرئیسي للشركة في ھذا المضمار ھو إداة مخاطر التشغیل من أجل إیجار توازن بین الحد من الخسائر المالیة واالضرار بسمعة الشرك 
التشغیل تقع مستثمرین. إن المسئولیة الرئیسیة في تطویر وتنفیذ الضوابط على مخاطر  مع تحقیق األھداف اإلستثماریة من خالل تحقیق عوائد لل

 علي عاتق مجلس إدارة الشركة. وھذه المسئولیة تتضمن الضوابط في المجاالت التالیة: 
 متطلبات الفصل المالئم بین المھام على مستوي الوظائق واألدوار والمسئولیات.  -
 عامالت.متطلبات التسویة ومراقبة الم -
 القانونیة.االلتزام بالمتطلبات النظامیة وغیرھا من المتطلبات  -
 توثیق الضوابط واإلجراءات.  -
 متطلبات التقییم الدوري لمخاطر التشغیل الموجودة ومدى كفایة الضوابط واإلجراءات لمواجھة المخاطر.  -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال.  -
 لمخاطر. سیاسات وإجراءات التخفیف من حدة ا -

 
 . العلیا ان الشركة لدیھا موظفین ذوي خبرة وتدریب مناسب مما یعزز ادارة مخاطر التشغیلتعتقد االدارة 
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷۱ 
 

 المعلومات الملحقة   . ۳۱
 -كمایلي:  تنفیذا لالرشادات التطبیقیة، تم فصل قائمة المركز المالي، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین

 لمالي األولیة الموجزة  قائمة المركز ا 

   م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر۳۱

 عملیات التأمین  
 

 عملیات المساھمین 
 

 االجمالي  
 

 عملیات التأمین
 

 عملیات المساھمین
 

 االجمالي  

 سعودي ألف لایر   سعودي ألف لایر   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  الموجودات  
 ۱۱۳٬۸۱٥  ٦۸٬٥٥۷  ٤٥٬۲٥۸  ۱٦۱٬۳۹٤  ۷۷٬٦۱۹  ۸۳٬۷۷٥ نقد وما  في حكمھ  

 ۳۰٬۰۰۰  --  ۳۰٬۰۰۰  --   --   --  إستثمارات في ودائع مرابحة  
 ۷٤٬۷٦۳  --  ۷٤٬۷٦۳  ٤۳٬٤۰۳  --   ٤۳٬٤۰۳ اقساط تامین مدینة، صافي

 ۱۷٬٤۳۰  --  ۱۷٬٤۳۰  ۱٦٬۲٤٦  --   ۱٦٬۲٤٦ مبالغ مستحقة من معیدي التأمین، صافي 
 ۳۳٬۱۹۷  --  ۳۳٬۱۹۷  ۳۷٬٦٦٦  --   ۳۷٬٦٦٦ حصة معیدي التأمین في االقساط غیر المكتسبة

 ۱۲٬٤٤۱  --  ۱۲٬٤٤۱  ۱۰٬۲۹٥  --   ۱۰٬۲۹٥ حصة معیدي التأمین في المطالبات القائمة
حصة معیدي التأمین في المطالبات المتكبدة غیر 

 ۱۳٬۹٥۲  --  ۱۳٬۹٥۲  ۳٬۹۲٤  --   ۳٬۹۲٤ المبلغ عنھا

 ۲۰۰  --  ۲۰۰  ٤٤۳  --   ٤٤۳ فائض مؤجل من خسائر مطالبات تأمین
 ۹٬۳۲۲  --  ۹٬۳۲۲  ۸٬٦۱٥  --   ۸٬٦۱٥ تكالیف وثائق تامین مؤجلة 

 ٤۳٬۳٤۸  ٤۳٬۳٤۸  --  ۳٦٬۸٦۹  ۳٦٬۸٦۹  --  إستثمارات 
 ۸٬٥٤۹  ٤۹  ۸٬٥۰۰  ۳۳٬٦٤۹  ۳۲٤  ۳۳٬۳۲٥ مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 ۳٬۷۳٥  --  ۳٬۷۳٥  ۲٬٦٤٤  --   ۲٬٦٤٤ أصول حق االستخدام 
 ٥٬٤٥۹  --  ٥٬٤٥۹  ٦٬٤۲۹  --   ٦٬٤۲۹ ممتلكات ومعدات 

 ٥٬۸٦٤  --  ٥٬۸٦٤  ۷٬٦۲۱  --   ۷٬٦۲۱ أصول غیر ملموسة 
 ۳٦٬۲٦۰  ۳٦٬۲٦۰  --  ۳٦٬۲٦۰  ۳٦٬۲٦۰  --  الشھرة 

 ۲۰٬۰۰۰  ۲۰٬۰۰۰  --  ۲۰٬۰۰۰  ۲۰٬۰۰۰  --  ودیعة نظامیة 
 ۱٬۸٦٦  ۱٬۸٦٦  --  ۲٬۲۳۰  ۲٬۲۳۰  --  العائد المستحق من ودیعة نظامیة 

 ٤۲٥٬۸۹۰  ۱٦٥٬۷٦۹  ۲٦۰٬۱۲۱  ٤۲۷٬٦۸۸  ۱۷۳٬۳۰۲  ۲٥٤٬۳۸٦ مجموع موجودات التشغیل 

 ٤۳۰٬۲۰۱  ۱۷۰٬۰۸۰  ۲٦۰٬۱۲۱  ٤۲۷٬٦۸۸  ۱۷۳٬۳۰۲  ۲٥٤٬۳۸٦ مجموع الموجودات  

 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
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۷۲ 
 

 ات الملحقة (تتمة) المعلوم . ۳۱
 قائمة المركز المالي (تتمة) 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱    م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 

 االجمالي    عملیات المساھمین  عملیات التأمین  االجمالي    عملیات المساھمین   عملیات التأمین  

 ألف لایر سعودي   عودي ألف لایر س  سعودي ألف لایر   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  المطلوبات 
 ۱۰٬۷٥۰  --  ۱۰٬۷٥۰  ۱۱٬٤٦۸  --   ۱۱٬٤٦۸ مبالغ مستحقة لحملة وثائق التأمین

 ۱٤٬٥٥۷  ۲٬۲۷۲  ۱۲٬۲۸٥  ۲٦٬٥۰۰  ۲٬۳۰۰  ۲٤٬۲۰۰ مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى
 ٤٬۰۳۳  --  ٤٬۰۳۳  ۲٬٥۰۲  --   ۲٬٥۰۲ مبالغ مستحقة  لمعیدي التأمین

 ۱۳٬۰۸۰  --  ۱۳٬۰۸۰  ۱۱٬٤٥۰  --   ۱۱٬٤٥۰ لتأمینمبالغ مستحقة  لوسطاء ا
 ۱۲٦٬۲٦۰  --  ۱۲٦٬۲٦۰  ۱۳۱٬٤۳۹  --   ۱۳۱٬٤۳۹ اقساط تامین غیر مكتسبة

 ٦٬۰۰۸  --  ٦٬۰۰۸  ٦٬٥۳۱  --   ٦٬٥۳۱ عمولة معیدي التأمین غیر المكتسبة
 ۳۱٬٤۷۸  --  ۳۱٬٤۷۸  ۲۹٬۸٥۰  --   ۲۹٬۸٥۰ المطالبات القائمة 
 ۳۷٬۰٦۰  --  ۳۷٬۰٦۰  ۲۰٬٤۱۱  --   ۲۰٬٤۱۱ بدة غیر الُمبلغ عنھاالمطالبات المتك

 ۳٬۸۰۱  --  ۳٬۸۰۱  ۱٬۳۱۱  --   ۱٬۳۱۱ مخصص عجز اقساط التأمین
 ۲٬۲۱۲  --  ۲٬۲۱۲  ۲٬۷۷۰  --   ۲٬۷۷۰ إحتیاطیات فنیة اخرى 

 --  )٤٬۳۱۱(  ٤٬۳۱۱  --   ۳٬٤۷۰  ) ۳٬٤۷۰( مستحق (من) / إلى  لعملیات المساھمین
 ٤٬۸٥۲  --  ٤٬۸٥۲  ٤٬۱۷۱  --   ٤٬۱۷۱ اة نھایة الخدمة مكاف

 ۳٬۲۸۰  --  ۳٬۲۸۰  ۱٬۹۱۱  --   ۱٬۹۱۱ التزامات إیجار 
 ۹٬۰۳۸  ۳٬۳٤۲  ۹٬۰۳۸  ۸٬۷٤۲  --   ۸٬۷٤۲ توزیع فائض مستحق الدفع

 ۳٬۳٤۲  ۱٬۸٦٦  --  ۳٬۲٦۸  ۳٬۲٦۸  --  زكاة مستحقة 
 ۱٬۸٦٦  --  --  ۲٬۲۳۰  ۲٬۲۳۰  --  المستحق من ودیعة نظامیة العائد 

 ۲۷۱٬٦۱۷  ۳٬۱٦۹  ۲٦۸٬٤٤۸  ۲٦٤٬٥٥٤  ۱۱٬۲٦۸  ۲٥۳٬۲۸٦ مجموع المطلوبات التشغیلیة 
 --  ٤٬۳۱۱  )٤٬۳۱۱(  --   ) ۳٬٤۷۰(  ۳٬٤۷۰ یخصم استبعاد العملیات المتداخلة 

 ۲۷۱٬٦۱۷  ۷٬٤۸۰  ۲٦٤٬۱۳۷  ۲٦٤٬٥٥٤  ۷٬۷۹۸  ۲٥٦٬۷٥٦ مجموع المطلوبات 
            حقوق المساھمین 

 ۲۰۰٬۰۰۰  ۲۰۰٬۰۰۰  --  ۲۰۰٬۰۰۰  ۲۰۰٬۰۰۰  --  رأس المال 
 ۲٬۱٦٥  ۲٬۱٦٥  --  ۲٬۱٦٥  ۲٬۱٦٥  --  إحتیاطي نظامي 
 )٤۳٬۸۸۸(  )٤۳٬۸۸۸(  --  ) ٤۰٬۱۳٥(  ) ٤۰٬۱۳٥(  --  خسائر متراكمة 
 ۱٥۸٬۲۷۷  ۱٥۸٬۲۷۷  ---  ۱٦۲٬۰۳۰  ۱٦۲٬۰۳۰  --  الملكیة مجموع حقوق 

 ۳۰۷  --  ۳۰۷  ۱٬۱۰٤  --   ۱٬۱۰٤ المنافع المحددة  إعادة قیاس التزامات
 ۱٥۸٬٥۸٤  ۱٥۸٬۲۷۷  ۳۰۷  ۱٦۳٬۱۳٤  ۱٦۲٬۰۳۰  ۱٬۱۰٤ الملكیة مجموع حقوق 

 ٤۳۰٬۲۰۱  ۱٦٥٬۷٥۷  ۲٦٤٬٤٤٤  ٤۲۷٬٦۸۸  ۱٦۹٬۸۲۸  ۲٥۷٬۸٦۰ الملكیة مجموع مطلوبات وحقوق 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷۳ 
 

 المعلومات الملحقة (تتمة)  .۳۱
 قائمة الدخل  

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱    م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في   للسنة المنتھیة
 االجمالي    عملیات المساھمین  عملیات التأمین  االجمالي    عملیات المساھمین   عملیات التأمین 

 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   سعودي ألف لایر    ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  اإلیرادات 
 ۲۷۹٬٦۹۰  --  ۲۷۹٬٦۹۰  ۳۲۰٬۹٥٥  --   ۳۲۰٬۹٥٥ الي اقساط التأمین المكتتبةاجم

   --          ناقصا: اقساط  اعادة التأمین المسندة
 )۳٬۲۷۹(  --  )۳٬۲۷۹(  ) ۲٬٦۱۰(  --   ) ۲٬٦۱۰( معیدي تأمین محلیین -
 )۷۸٬۸۲۸(  --  )۷۸٬۸۲۸(  ) ۸۹٬۸٥۹(  --   ) ۸۹٬۸٥۹( تأمین خارجیینمعیدي  -
 )۱۲٬۸۹۲(  --  )۱۲٬۸۹۲(  ) ۱۱٬۱۲۰(  --   ) ۱۱٬۱۲۰( فات فائض الخسارة مصرو

 ۱۸٤٬٦۹۱  --  ۱۸٤٬٦۹۱  ۲۱۷٬۳٦٦  --   ۲۱۷٬۳٦٦ صافي اقساط التأمین المكتتبة 
 )۲٦٬۸۱٦(  --  )۲٦٬۸۱٦(  ) ۷۱۰(  --   ) ۷۱۰( التغیرات في اقساط التأمین غیر المكتسبة، صافي 

 ۱٥۷٬۸۷٥  --  ۱٥۷٬۸۷٥  ۲۱٦٬٦٥٦  --   ۲۱٦٬٦٥٦ صافي اقساط التأمین المكتسبة 
 ۱۸٬۸۱۷  --  ۱۸٬۸۱۷  ۱۹٬۸۲۷  --   ۱۹٬۸۲۷ عمولة مكتسبة من  معیدي التأمین المسندة

 ۹۹  --  ۹۹  ۱۰۹  --   ۱۰۹ أیرادات اكتتاب اخرى 
 ۱۷٦٬۷۹۱  --  ۱۷٦٬۷۹۱  ۲۳٦٬٥۹۲  --   ۲۳٦٬٥۹۲ اإلیرادات إجمالي 

            التكالیف والمصاریف المكتتبة 
 ۱۷۱٬۳۱٤  --  ۱۷۱٬۳۱٤  ۱۸٥٬٦۷۳  --  ۱۸٥٬٦۷۳ اجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۱۰٬۳٦۳  --  ۱۰٬۳٦۳  ۹٬۱٤۳  --  ۹٬۱٤۳ مصاریف متكبدة متعلقة بالمطالبات
 )٦٥٬۸۳۲(  --  )٦٥٬۸۳۲(  ) ٤۱٬۹۰۸(  --  ) ٤۱٬۹۰۸( التأمین من المطالبات المدفوعة ناقصا: حصة معیدي 

 ۱۱٥٬۸٤٥  --  ۱۱٥٬۸٤٥  ۱٥۲٬۹۰۸  --  ۱٥۲٬۹۰۸ بات والمنافع االخرى المدفوعة صافي المطال
 )٥۹۹(  --  )٥۹۹(  ۲۷٥  --  ۲۷٥ التغیر في المطالبات القائمة، صافي 

 ٦٬٦۳٦  --  ٦٬٦۳٦  ) ٦٬٦۲٤(  --  ) ٦٬٦۲٤( المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا، صافيالتغیر في المطالبات 
 ۱۲۱٬۸۸۲  --  ۱۲۱٬۸۸۲  ۱٤٦٬٥٥۹  --  ۱٤٦٬٥٥۹ الخرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع ا

 )۷٬۲۰۳(  --  )۷٬۲۰۳(  ) ۲٬٤۹۰(  --  ) ۲٬٤۹۰( العجز في احتیاطي اقساط التأمین  (رد) / مخصص
 )۱٬٥۲۸(  --  )۱٬٥۲۸(  ٥٥۸  --  ٥٥۸ إحتیاطیات فنیة اخرى 

 ۱٤٬٤۹٤  --  ۱٤٬٤۹٤  ۲۱٬٦۰۳  --  ۲۱٬٦۰۳ تكالیف اقتناء وثائق تامین
 ۱۲۷٬٦٤٥  --  ۱۲۷٬٦٤٥  ۱٦٦٬۲۳۰  --  ۱٦٦٬۲۳۰ إجمالي التكالیف والمصاریف اإلكتتاب

 ٤۹٬۱٤٦  --  ٤۹٬۱٤٦  ۷۰٬۳٦۲  --  ۷۰٬۳٦۲ صافي ربح اإلكتتاب 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷٤ 
 

 المعلومات الملحقة (تتمة)  . ۳۱
 قائمة الدخل (تتمة) 

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱    م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
 االجمالي    عملیات المساھمین  عملیات التأمین  االجمالي    عملیات المساھمین   عملیات التأمین  

 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  / إیرادات تشغیلیة اخرى  )مصروفات(
 )۲٬۳۳۷(  --  )۲٬۳۳۷(  ٤٬۰۹۱  --   ٤٬۰۹۱ ن مشكوك في تحصیلھا مخصص إنخفاض قیمة دیو

 ٦٥۲  --  ٦٥۲  ) ۲٤(  --   ) ۲٤( عكس انخفاض مستحقات إعادة التأمین
 )٦۸٬۱٦٤(  )٤٬۰۲۹(  )٦٥٬۱۳٥(  ) ۷٦٬۰۸۸(  ) ٤٬۱٤۸(  ) ۷۱٬۹٤۰( مصاریف عمومیة واداریة 

 ۳٬٥۹۷  ۱٬۹۷۷  ۱٬٦۲۰  ۱٬٦۹۷  ۸٥۱  ۸٤٦ إیراد عمولة علي الودائع 
 ۷۸۰  ۷۸۰  --  ) ۱٬۸۹۹(  ) ۱٬۸۹۹(  --  أرباح محققة من إستثمارات 

 ٥٬٥۲٤  ٥٬٥۲٤  --  ٤٬۱٦۲  ٤٬۱٦۲  --  أرباح غیر محققة من إستثمارات 
 ۷۷۳  ۷۷۳  ٦٬۲٤۰  ۷٬٦۰٤  ٥۰۸  ۷٬۰۹٦ ایرادات اخرى 

 )٥۲٬۹۳٥(  ٥٬۰۲٥  )٥۷٬۹٦۰(  ) ٦۰٬٤٥۷(  ) ٥۲٦(  ) ٥۹٬۹۳۱( التشغیلیة االخرى  ) / الدخلالمصروفات(إجمالي  
من عملیات التأمین /   (العجز)  فائض /  صافي

 المساھمین 
۱۰٬٤۳۱  )٥۲٥ (  ۹٬۹۰٥ 

 
)۸٬۸۱٤(  ٥٬۰۲٥  )۳٬۷۸۹( 

 --  )۸٬۸۱٤(  ۸٬۸۱٤  --   ۹٬۳۸۸  ) ۹٬۳۸۸( العجز إلى المساھمین  تحویل
صافي (خسارة) / دخل (خصم عجز) المساھمین /  

 قبل الزكاة  )الفائض المحول  للمساھمین 
۱٬۰٤۳  ۸٬۸٦۳  ۹٬۹۰٥ 

 
--  )۳٬۷۸۹(  )۳٬۷۸۹( 

            الزكاة 
 )۳٬۲۲۳(  )۳٬۲۲۳(  --  ) ۳٬۱۱٤(  ) ۳٬۱۱٤(  --  مصروف الزكاة للسنة 

 ٥٬۷٤۷  ٥٬۷٤۷  --  ) ۱٬۹۹٥(  ) ۱٬۹۹٥(  --  (مصروف) الزكاة سنوات سابقة  رد /
 )۱٬۲٦٥(  )۱٬۲٦٥(  --  ٤٬۷۹٦  ۳٬۷٥۳  ۱٬۰٤۳ للسنة صافي الخسارة 

            
   ۲۰٬۰۰۰      ۲۰٬۰۰۰   المتوسط المرجح لعدد األسھم (باألالف) 

 --  )۰٬۰٦(  --    ۰٫۱۹    (خسارة) / ربح السھم االساسي  (بالریال السعودي) 
  
 
 
 
 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷٥ 
 

 
 المعلومات الملحقة (تتمة) . ۳۱

 قائمة الدخل الشامل االخر  
  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

عملیات   عملیات التأمین  االجمالي    عملیات المساھمین   عملیات التأمین  
 المساھمین

 االجمالي   

 ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  
 )۱٬۲٦٥(  )۱٬۲٦٥(  --  ٤٬۷۹٦  ۳٬۷٥۳  ۱٬۰٤۳ ة صافي الدخل / ( الخسارة) السن

            ربح / (خسارة) شامل االخر  
البنود التي لن تتم إعادة تصنیفھا  في قائمة الدخل  

 األولیة الموجزة للفترات الالحقة 
           

 ۳۱۷  --  ۳۱۷  ۷۹۷  --   ۷۹۷ االكتواریة على التزامات المزایا المحددة أرباح
            

تصنیفھا الحقاً إلى قائمة  بنود قد تكون أو یمكن إعادة 
 الدخل األولیة الموجزة في فترات الحقة

           

 --  --  --  --   --   --  )خسارة(دخل شامل اخر/  
            

 )۹٤۸(  )۱٬۲٦٥(  ۳۱۷  ٥٬٥۹۳  ۳٬۷٥۳  ۱٬۸٤۰ مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة 
 --      ) ۱٬۰٤۳(     التأمینفي الدخل العائد لعملیات یخصم : صا

مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة العائد  
 للمساھمین 

  
  ٤٬٥٥۰  

  
  )۹٤۸( 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷٦ 
 

 المعلومات الملحقة (تتمة) . ۳۱
 قائمة التدفقات النقدیة  

  م۲۰۱۹بر دیسم ۳۱    م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

عملیات   
 التأمین 

عملیات   
 المساھمین 

عملیات   االجمالي   
 التأمین

عملیات  
 المساھمین

 االجمالي   

ألف لایر   التدفقات النقدیة من االنشطة التشغیلیة
ألف لایر    سعودي 

ألف لایر    سعودي 
ألف لایر    سعودي 

ألف لایر    سعودي 
ألف لایر    سعودي 

 سعودي 
 )۳٬۷۸۹(  )۳٬۷۸۹(  --  ۹٬۹۰٥  ۸٬۸٦۲  ۱٬۰٤۳ قبل الزكاة للسنة   الخسارةصافي 

            تعدیالت لبنود غیر نقدیةـ:
 ۱٬٥۸۲  --  ۱٬٥۸۲  ۲٬۲٥۰  --   ۲٬۲٥۰ أالستھالك

 ۱٬۰۲٥  --  ۱٬۰۲٥  ۱٬٤۱٤  --   ۱٬٤۱٤ االنخفاض لألصول غیر الملموسة 
 ۱٬۰٦۸  --  ۱٬۰٦۸  ۱٬۰۹۲  --   ۱٬۰۹۲ إطفاء أصول حق االستخدام 

 ۲٬۳۳۷  --  ۲٬۳۳۷  ) ٤٬۰۹۱(  --   ) ٤٬۰۹۱( مخصص إنخفاض في ذمم أقساط     
 )٦٥۲(  --  )٦٥۲(  ۲٤  --   ۲٤ انخفاض القیمة لذمم مدینة إلعادة التأمینمخصص / (رد)     

 )۷۸۰(  )۷۸۰(  --  ۱٬۸۹۹  ۱٬۸۹۹  --  أرباح محققة من إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل       
 )٥٬٥۲٤(  )٥٬٥۲٤(  --  ) ٤٬۱٦۲(  ) ٤٬۱٦۲(  --  محققة من إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  / (خسارة) غیر   ربح     
 ۹۸  ۹۸  --  --   --   --  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي تأثیر تطبیق     
 ۱٬۷۳۲  ٦٬٥۹۹  ۸٬۳۳۱  ٥٬۳٦۰  )۹٬۹۹٤٬٦(  )٥۳٥( 
            غیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: الت 

 )۲۸٬٦۳٥(  --  )۲۸٬٦۳٥(  ۲۷٬۲٦۹  --   ۲۷٬۲٦۹ ذمم اقساط تأمین مدینة، صافي 
 ۷۹  --  ۷۹  ۱٬۲۰۸  --   ۱٬۲۰۸ معیدي التأمینمبالغ مستحقة  من  
 ۲٬٤۱۰  --  ۲٬٤۱۰  ) ٤٬٤٦۹(  --   ) ٤٬٤٦۹( حصة معیدي التأمین من االقساط غیر المكتسبة 
 ۳۲٬۹۲٤  --  ۳۲٬۹۲٤  ۲٬۱٤٦  --   ۲٬۱٤٦ حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة 
 ۸۲٤  --  ۸۲٤  ۱۰٬۰۲۸  --   ۱۰٬۰۲۸ ُمبلغ عنھاحصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة الغیر  

 ۳٬٤٤٤  --  ۳٬٤٤٤  ) ۲٤۳(  --   ) ۲٤۳( فائض مؤجل من خسائر مطالبات تأمین     
 )۳٬۰۹۸(  --  )۳٬۰۹۸(  ۷۰۷  --   ۷۰۷ تكالیف شراء وثائق تامین مؤجلة      

 ۲۰٥  ۱۳٦  ٦۹  ) ۱۷٬۲۸۸(  ) ۲۷۷(  ) ۱۷٬۰۱۱( مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  
 )٤٬۸۰۳(  --  )٤٬۸۰۳(  --   --   --  أصول حق االستخدام 

 --  )۳٬۱۳۱(  ۳٬۱۳۱  --   ) ۸۳۷(  ۸۳۷ مستحق من عملیات المساھمین، صافي 
 ۲٬۸۲٤  --  ۲٬۸۲٤  ۷۱۸  --   ۷۱۸ حملة وثائق التأمینمبالغ مستحقة  الى  

 ٤٦۸  ۳٤  ٤۳٤  ۱۲٬۲٥۱  ۳۰  ۱۲٬۲٥۱ مصروفات  مستحقة ومطلوبات اخرى      
 )۷٬۲۹۰(  --  )۷٬۲۹۰(  ) ۱٬٥۳۱(  --   ) ۱٬٥۳۱( الى معیدي التأمین -مبالغ مستحقة  
 ۸٦  --  ۸٦  ) ۱٬٦۳٦(  --   ) ۱٬٦۳٦( التأمین الى وسطاء  -مبالغ مستحقة  

 ۲٤٬٤۰٦  --  ۲٤٬٤۰٦  ٥٬۱۷۹  --   ٥٬۱۷۹ أقساط تأمین غیر مكتسبة     
 ۱۳۰  --  ۱۳۰  ٥۲۳  --   ٥۲۳ عمولة معیدي التأمین الغیر مكتسبة



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷۷ 
 

 المعلومات الملحقة (تتمة)  .۳۱
 قائمة التدفقات النقدیة (تتمة) 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱    م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱   م۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
عملیات   

 التأمین 
عملیات   

 المساھمین 
عملیات   االجمالي   

 التأمین
عملیات  

 المساھمین
 االجمالي   

ألف لایر   التدفقات النقدیة من االنشطة التشغیلیة (تتمة)
 سعودي 

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر   
 ي سعود

ألف لایر   
 سعودي 

            الموجودات والمطلوبات التشغیلیة (تتمة) التغیرات في 
 )۳٦٬۹٦٥(  --  )۳٦٬۹٦٥(  ) ۱٬٦۲۸(  --   ) ۱٬٦۲۸( مطالبات قائمة  

 ٥٬۸۱۲  --  ٥٬۸۱۲  ) ۱٦٬٦٤۹(  --   ) ۱٦٬٦٤۹( مطالبات متكبدة غیر ُمبلغ عنھا     
 )۷٬۲۰۳(  --  )۷٬۲۰۳(  ) ۲٬٤۹۰(  --   ) ۲٬٤۹۰( احتیاطي عجز أقساط تأمین      
 )۱٬٥۲۸(  --  )۱٬٥۲۸(  ٥٥۸  --   ٥٥۸ مخصصات فنیة اخرى      
 )۲٬۲۷۸(  --  )۲٬۲۷۸(  ۱۱٦  --   ۱۱٦ مكافاة نھایة الخدمة للموظفین، صافي     

 ٤٬٤٤۹  --  ٤٬٤٤۹  --   --   --  التزامات اإلیجار 
 ۱٥٬۸۸۳  )۱٬۰۸۳ (  ۱٤٬۸۰۰  )۱۰٬۷۷۸(  )۲٬۹٦۱(  )۱۳٬۷۳۹( 

 )٥٬٦۳٤(  )٥٬٦۳٤(  --  ) ٥٬۱۸۳(  ) ٥٬۱۸۳(  --  المدفوعة الزكاة 
 ) ٤۰(  --  ) ٤۰(  ) ۱٬۳٤۰(  --   ) ۱٬۳٤۰( الفائض المدفوع لحملة وثائق التأمین

 )۲٤٬۰٤۸(  )۱۸٬٥۹۰(  )٥٬٤٥۸(  ۱٦٬٦۰۸  ۳۳۳  ۱٦٬۲۷٥ االنشطة التشغیلیة  قد الناتج من / (المستخدم في)ي النصاف
            االنشطة االستثماریةتدفقات النقدیة من ال

 )۲٬۸۸۱(  --  )۲٬۸۸۱(  ) ۳٬۲۲۰(  --   ) ۳٬۲۲۰( شراء ممتلكات ومعدات 
 )۲٬۸٦۱(  --  )۲٬۸٦۱(  ) ۳٬۱۷۱(  --   ) ۳٬۱۷۱( شراء اصول غیر مملموسة 

 )۲۸۳(  )۲۸۳(  --  --   --   --  شراء استثمارات  
 --  --  --  ) ۲٬۰۰۰(  ) ۲٬۰۰۰(  --  متاحة للبیعشراء إستثمارات 

 ۲٬٦۷۰  ۲٬٦۷۰  --  ۱۰٬۷۲۹  ۱۰٬۷۲۹  --  إستبعاد إستثمارات 
 ٥۲٬۰۰۰  ۸۲٬۰۰۰  )۳۰٬۰۰۰(  ۳۰٬۰۰۰  --   ۳۰٬۰۰۰ استرداد ودائع المرابحة  

 ٤۸٬٦٤٥  ۸٤٬۳۸۷  )۳٥٬۷٤۲(  ۳۲٬۳۳۸  ۸٬۷۲۹  ۲۳٬٦۰۹ الناتج من األنشطة االستثماریة  صافي النقد
            النقدیة من األنشطة التمویلیة  التدفقات

 )۱٬۱٦۹(  --  )۱٬۱٦۹(  ) ۱٬۳٦۷(  --   ) ۱٬۳٦۷( دفع التزامات اإلیجار 
 )۱٬۱٦۹(  --  )۱٬۱٦۹(  ) ۱٬۳٦۷(  --   ) ۱٬۳٦۷( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

 ۲۳٬٤۲۸  ٦٥٬۷۹۷  )٤۲٬۳٦۹(  ٤۷٬٥۷۹  ۹٬۰٦۲  ۳۸٬٥۱۹ صافي التغیر في النقد وما فى حكمھ 
 ۹۰٬۳۸۷  ۲٬۷٦۰  ۸۷٬٦۲۷  ۱۱۳٬۸۱٥  ٦۸٬٥٥۷  ٤٥٬۲٥۸ السنة النقد وما في حكمھ في بدایة 
 ۱۱۳٬۸۱٥  ٦۸٬٥٥۷  ٤٥٬۲٥۸  ۱٦۱٬۳۹٤  ۷۷٬٦۱۹  ۸۳٬۷۷٥ السنة النقد وما في حكمھ في نھایة 

            تعامالت غیر نقدیة
 ۳۱۷  --  ۳۱۷  ۷۹۷  --   ۷۹۷ حددةالتزامات المزایا المالمكاسب االكتواریة على 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 ربحیة / (خسارة) السھم    .۳۲
دیسمبر    ۳۱ 

 م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 )۱٬۲٦٥(  ۳٬۷٥۳ إلى مساھمي الشركة (باأللف لایر سعودي)  العائدة للسنةصافي الدخل / (الخسارة) 

 ۲۰٬۰۰۰  ۲۰٬۰۰۰ ") ۰۰۰"لعدد األسھم العادیة ألغراض األرباح األساسیة والمخففة (المتوسط المرجح  

العائد  للسنةربحیة / (خسارة) السھم األساسیة والمخففة على أساس صافي الدخل 
 لمساھمي الشركة (لایر سعودي) 

 
۰٫۱۹ 

  
)۰٫۰٦ ( 

 
. في السنةھایة تم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة والقائمة في ن 

 حالة عدم وجود أي التزام قابل للتحویل ، ال تختلف ربحیة السھم المخففة عن ربحیة السھم األساسیة 
 

 . التزامات محتملة ۳۳
 . -یلي:  االلتزامات المحتملة للشركاء كماتتمثل أ) 
 

 
 م ۲۰۲۰

 ألف لایر سعودي 
 م۲۰۱۹ 

 ألف لایر سعودي 

    

 ۳۰۰  ۳۰۰ خطابات الضمان 

 
 ۲،۱۹االستقطاع تم إیضاحھم في إیضاح  التزامات الزكاة وضریبةب) 

 الشركة إجراءات قانونیة جوھریة في الوقت الحالي.  ھال تواج )ج
 

 ۱۹- تأثیر كوفید. ۳٤
، وانتشاره في جمیع أنحاء الصین الشعبیة وخارجھا بما في   ۲۰۲۰منذ أوائل عام  ) "۱۹ -("كوفید  أدى انتشار الفیروس التاجي الجدید 

منظمة الصحة العالمیة عن ھذا الوباء ، على الصعید العالمي إلى قیام السلطات الحكومیة بفرض   واعالنك المملكة العربیة السعودیة ذل
 .یرة في تجارة التجزئة والسفر والضیافة ، وفي التجارة العالمیةالحجر الصحي و قیود السفر من نطاق مختلف ؛ أدى إلى اضطرابات كب 

المالیة   االسواققتصادي في المستقبل وتسبب في تقلبات كبیرة في االقتصادي وخفض التقدیرات للنمو الا خفاض النشاط وقد أدى إلى ان 
التي تتعرض لھا    االخرى والمخاطر    االضطراباتم  العالمیة. تعمل الشركة على وضع خطط لمعالجة كیفیة إدارة آثار تفشي المرض وتقیی 

 . االخرینوأصحاب المصلحة   للعمالءخدماتنا فین والحفاظ على عملیاتھا. وتشمل ھذه حمایة الموظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷۸ 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 

۷۹ 
 

 (تتمة)  ۱۹-تأثیر كوفید . ۳٤ 
السیاسات المحاسبیة للشركة وطرق الحساب ومصادر التقدیر وقد استلزم ذلك من إدارة الشركة إعادة النظر في أحكامھا الھامة في تطبیق  

 .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱السنویة للسنة المنتھیة في الرئیسیة المطبقة على القوائم المالیة 
، فإن التوقعات  أي تقدیر كما ھو موضح أدناه. كما ھو الحال مع والمركبات في مجال األعمال الطبیة  ۱۹-لكوفید یظھر التأثیر الرئیسي

الفعلیة  ، قد تكون النتائجبالتالي، والفایروسیطة بمدة وشدة تطور الوضع والشكوك المح احتمالیة الحدوث مدعومة بأحكام ھامة وبسرعةو
وستستمر الشركة في إعادة تقییم وضعھا واألثر المرتبط  ، تأثیر ھذه البیئة االقتصادیة غیر المؤكدة ھو تقدیريإن مختلفة عن تلك المتوقعة. 

 شكل منتظم. بھ ب 
 االحتیاطیات الفنیة الطبیة 

معاجلة المواطنین والمقیمین قد ساھم بشكل كبیر بخفض التكالیف وأي آثار سلبیة.  بناء على تقییم اإلدارة, إن قرار الحكومة بتحمل تكالیف 
زادت    ۲۰۲۰  سبتمبر  ۲۱الحظر في    خالل فترة حظر التجوال شھدت الشركة تذبذب في عدد المطالبات المبلغ عنھا, ولكن حالما انتھت فترة

ة. وضعت إدارة الشركة الزیادة في المطالبات في عین االعتبار حاالت المطالبات بشكل ملحوظ مما كان من ضمن توقعات إدارة الشرك
لتزامات. بناء على النتائج في اختبارات كفاءة اال  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لتقدیرات التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة لعقود التأمین الموقعة حتى  

 كاحتیاطي عجز أقساط تأمین.  سعودي) لایر ونی مل ۳٬۸:  ۲۰۱۹(لایر سعودي   ونی مل ۱٬۳۱قامت الشركة بتسجیل مبلغ بقیمة 
 

 الفنیة للمركبات   اإلحتیاطیات
 التأمینم لجمیع شركات ۲۰۲۰مایو  ۸" تعمیم"( بتاریخ ۱۸۹،أصدر البنك المركزي السعودي مرسوم رقم  ۱۹-استجابة لجائحة كوفید

التعمیم جمیع شركات التأمین لتمدید فترة صالحیة  ھ التأمین، یوجرى المتعلقة بقطاع في المملكة العربیة السعودیة. من بین األمور األخ
ین على المركبات القائمة للبیع بالتجزئة لمدة شھرین باإلضافة إلى توفیر تغطیة إضافیة لمدة شھرین لجمیع وثائق مركبات  جمیع وثائق التأم

، باالشتراك مع الخبیر االكتواري المعین ، مجموعة متنوعة  رةناقشت اإلدا .لتجزئة الجدیدة المكتوبة في غضون شھر واحد من ھذا التعمیم
ولخصت إلى أن الشركة تعتبر ً تمدید شھرین في إنھاء وثائق تأمین المركبات كسیاسة جدیدة وتسجیل احتیاطي عجز    من العوامل الداخلیة 

ة المكتوبة وفقآ للتعمیم أعاله، یتم اكتساب القسط على  بالنسبة للسیاسات الجدید .في األقساط بناء على توقع مطالبات لفترة شھرین إضافیین
أجرت الشركة اختبار كفایة المطلوبات بإستخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات   .ا وفقآ للسیاسات المحاسبیة للشركةشھر  ۱٤مدار فترة التغطیة  

حسب القطاع( لقطاع تامین المركبات وسجلت عجز  أو على  النقدیة المستقبلیة بموجب عقود التأمین الخاصة بھا على مستوى إجمالي ) 
 .۲۰۲۰ر دیسمب  ۳۱یون لایر سعودي كما في مل ۱٬۳۱حتیاطي أقساط التأمین بمبلغ في ا 

 أصول مالیة  
لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أحد األصول    ۱۹قامت الشركة بإجراء تقییم وفقًا لسیاستھا المحاسبیة بسبب جائحة كوفید   
متھ. وتشمل ھذه العوامل ، مثل الصعوبات المالیة الكبیرة للمصدر أو المدین ، أو  لمالیة أو مجموعة من األصول المالیة قد انخفضت قی ا

التخلف أو التأخر في السداد ، واحتمال دخول المصدر أو المدین إلى اإلفالس أو إعادة تنظیم مالي أخر، وما إلى ً ذلك. فیما یخص حالة  
انخفاض كبیر في القیمة العادلة ً للموجودات المالیة المتاحة للبیع  ما إذا ھناكلمصنفة كمتاحة للبیع، أجرت الشركة تقییما لتحدید األسھم ا

لم یكن لھا أي آثار جوھریة على النتائج المبلغ عنھا للشركة    ۱۹-بأقل من تكلفتھا. استنادا إلى ھذه التقییمات ، تعتقد الشركة أن جائحة كوفید
 .الشركة مراقبة الوضع عن كثب م. وتواصل إدارة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في 

 

 . موافقة مجلس االدارة ۳٥
 ).ھـ۱٤٤۲رجب   ۲۷ موافقال( م۲۰۲۱ مارس ۱۱ تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة من قِبل مجلس االدارة بتاریخ
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