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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
 -1معلومات عامة
تم تأسيس شركة االتحاد للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية)" ،الشركة" ،بموجب المرسوم الملكي رقم
م  25 /الصادر بتاريخ  15ربيع األول 1428هـ الموافق  3أبريل  .2007تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  2051036304الصادر
بتاريخ  21محرم 1429هـ الموافق  30يناير  .2008العنوان المسجل للمكتب الرئيسي للشركة هو كما يلي:
شركة االتحاد للتأمين التعاوني
المكتب الرئيسي
طريق الملك فهد
ص ب1022 :
الخبر  ،31952المملكة العربية السعودية
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال ،وذلك وفقا ً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
("النظام") ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية .وتشتمل أنشطتها الرئيسية لألعمال على التأمين الطبى والسيارات والممتلكات والهندسى
والحوادث العامة وغيرها.
في  31يوليو 2003م ،الموافق  2جمادى الثاني 1424هـ ،صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ("نظام التأمين") بموجب المرسوم الملكي
رقم (م  .)32 /في  23ربيع األول 1429هـ الموافق  31مارس 2008م ،منح البنك المركزي السعودي ("ساما") ،باعتباره السلطة الرئيسية
المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين وإدارته والئحته التنفيذية ،الترخيص للشركة بمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.
أعلنت الشركة بتاريخ  15جمادى الثاني 1440هـ الموافق  20فبراير 2019م عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  275مليون
لاير سعودي إلى  400مليون لاير سعودي من خالل إصدار أسهم منحة .سبب الزيادة هو دعم قاعدة رأس مال الشركة وتعزيز قدرتها على تحمل
نسبة أكبر من أقساط التأمين والتخطيط لمنتجات التأمين الجديدة مع الحفاظ على هامش المالءة المالية عند مستوى مناسب وقادر على تحمل خطط
التوسع في المستقبل القريب .عدد األسهم الممنوحة هو  5أسهم لكل  11سهم .إن طبيعة وقيمة االحتياطيات المستخدمة في الزيادة هي مبلغ
 95,745,747لاير سعودي من حساب األرباح المبقاه ومبلغ  29,254,253لاير سعودي من االحتياطي النظامي .حصلت الشركة على الموافقة
على زيادة رأس المال من ("ساما") بتاريخ  29أبريل 2019م .في عام 2019م ،تم توزيع أسهم المنحة على المساهمين.
 -2أسس اإلعداد
أ ُ ِعدَّت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ً
تُعَ ُّد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء قياس كال من االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
ف به بالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي بإستخدام طريقة وحدة االئتمان
واالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة والتزام المنافع المحددة والذي يُ ْعت ََر ُ
المقدرة .ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة وفقا ً للتصنيف المتداول  /غير المتداول .وبإستثناء الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة
والوديعة النظامية والشهرة ومكافآت نهاية الخدمة وعمولة الوديعة النظامية المست َحقة الدفع وأقساط التأمين غير المحققة المتعلقة بالهندسة ،عمولة
معيدي التأمين غير المكتسبة المحققة وتكلفة اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة والمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبَّدة غير المبلَّغ عنها واالحتياطيات
الفنية وجميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل ،ما لم يُذكر خالف ذلك.
تعرض الشركة قائمة مركزها المالي على أساس ترتيب السيولة .ووفقا ً لنظام التأمين السعودي ،تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات مستقلة لك ّل من عمليات
ض ْمن اإليضاح رقم ( .)35وتُقيَّد الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف
التأمين وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفقا ً لذلك ِ
المنسوبة بوضوح إلى أي من هذين النشاطين في الحسابات ذات العالقة .وتُح ّدِد وتعتمد اإلدارة ومجلس اإلدارة أساس توزيع المصاريف من العمليات
المشتركة.
درج قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ،المعروضة في اإليضاح
تُ َ
رقم ( )35من القوائم المالية ،كمعلومات مالية إضافية تماشيًا مع المتطلبات التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي
("ساما") .وتتطلب الالئحة التنفيذية لـ ("ساما") فصالً واض ًحا بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لكل من عمليات التأمين وعمليات
المساهمين؛ ومن ث َّم فال تُظ ِهر قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل اآلخر وقائمة التدفقات النقدية ال ُمعَدَّة لعمليات التأمين وعمليات
شار إليها أعاله ،سوى الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات ذات الصلة.
المساهمين ،كما هو ُم َ
عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم دمج األرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع عمليات المساهمين.
يتم حذف األرصدة التشغيلية المتداخلة ،المعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ،إن وجدت ،بالكامل أثناء الدمج .إن السياسات المحاسبية المطبقة
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين متماثلة بالنسبة للمعامالت واألحداث في الظروف المماثلة.
قرب جميع القوائم المالية المعروضة باللاير السعودي إلى أقرب
عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهي أيضًا العملة الوظيفية للشركة .وت ُ َّ
تم ِ
لاير سعودي ،ما لم يُذكَر خالف ذلك.
تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في  31ديسمبر.
ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم الماليةُ .
ط ِّب َقت هذه السياسات على أساس ثابت على كافة السنوات
المعروضة ،بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي تكون سارية المفعول للفترة التي تبدأ
في أو بعد  1يناير 2020م .لم تقم الشركة بالتطبيق المب ّكِر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ،لك َّنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
 1-3المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت
 1-1-3المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبَّقة من قِبل الشركة
اعتبارا من  1يناير 2020م ،ومع ذلك ،تتوقع اإلدارة أن هذه
لم يتم إصدار معايير جديدة ،ولكن هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري
ً
التعديالت لن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
فيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .وتمثل القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي
تتوقع الشركة بدرجة معقولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال .وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
التعديالت على المعايير

الوصف

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة تعريف األهمية النسبية
الدولي رقم ()8
تعريف األعمال
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
إطار مفاهيم التقرير المالي

معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16

اعتبارا من السنوات التي
ً
تبدأ في أو بعد التاريخ
التالي
 1يناير 2020
 1يناير 2020

تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي إلطار  1يناير 2020
مفاهيم التقرير المالي والتعريفات المحدثة ومعايير
أثبات األصول وااللتزامات
وتوضيحات على بعض المفاهيم الهامة
 1يناير 2020
تصحيح معدل الفائدة المرجعي
 1يونيو 2020
حوافز اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد19-

 2-1-3المعايير الجديدة ،التعديالت ،والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ
فيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .وتمثل القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي
تتوقع الشركة بدرجة معقولة أن تصبح قابلة للتطبيق مستقبال .وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
التعديالت على المعايير

اعتبارا من السنوات التي
ً
تبدأ في أو بعد التاريخ
التالي

الوصف

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )4( ،)7و ()16
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16معيار
التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي
المحاسبة الدولي رقم ( )41والمعيار الدولي للتقرير
(دورة 2018م – 2020م)
المالي رقم ()1
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل
معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
االستخدام المستهدف
إشارة إلطار مفاهيم التقرير المالي
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
معيار المحاسبة الدولي رقم ()1
األدوات المالية
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
تصحيح معدل الفائدة المرجعي – المرحلة الثانية

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()17
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()28

 1يناير 2021
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2023

 1يناير 2023
عقود التأمين
بيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر والشريك ال ينطبق
أو المشروع المشترك
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت (تتمة)
 2-1-3المعايير الجديدة ،التعديالت ،والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ (تتمة)
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق التفسيرات والتعديالت على المعايير الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق ،وقد ال يكون لتطبيق
هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي المتوقع للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()17
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.)9
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين
نظرة عامة
صدر هذا المعيار في  18مايو  2017م ،ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين ،ويحل محل المعيار
الدولي للتقرير المالي (" )4عقود التأمين".
يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم
المنشأة أيضا بإصدار عقود تأمين .يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:
 )1المشتقات الضمنية ،في حال تحقق بعض المعايير المحددة،
 )2عناصر االستثمار المميزة ،و
 )3أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.
يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي (.))15
القياس:
على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)4والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض
القياس القائمة قبل شهر يناير  2015م ،يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17نماذج القياس المختلفة التالية:
يعتمد نموذج القياس العام على "العوامل األساسية" التالية:
أ) التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ،والتي تتكون من:
 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للمال (اي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، وتعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.ب) هامش الخدمة التعاقدي:
يمثل هامش الخدمة التعاقدي الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين ،ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل .ال يمكن أن
يكون هامش الخدمات التعاقدي بالسالب في بداية العقد .يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة
الدخل.
في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:
• التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدي لمجموعة عقود التأمين
في ذلك التاريخ؛ و
• التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدي الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون بالسالب ،و
بالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدي المتبقي في الربح أو الخسارة.
إن أثر التغير في معدالت الخصم سيتم التقرير عنه إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السياسة المحاسبية التي تم اختيارها.
طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة (يشار إليها أيضا بـ"عقود المشاركة المباشرة") .يتم عمل هذا
التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا .بالنسبة لهذه العقود ،يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدي
إضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:
 )1التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.
 ) 2التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.
إضافة إلى ذلك ،يسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل
جوهري عن النم وذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل .وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية
المتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف ا ألولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين .يظل نموذج القياس العام قابال للتطبيق من أجل قياس
المطالبات المتكبدة .إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات
النقدية الم توقعة سيتم دفعها/استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت (تتمة)
 2-1-3المعايير الجديدة ،التعديالت ،والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين (تتمة)
تاريخ السريان
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17خالل شهر يونيو 2019م ،واستلم مالحظات من مجموعة
من األطراف المعنية .يقوم حاليا مجلس المعايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها .و فيما يتعلق بأي تعديالت مقترحة على
المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)17سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية إلصدار المعيار .إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )17حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9في المعيار المالي للتقرير المالي ( )4حاليا هو  1يناير 2021م.
وبموجب المسودة الحالية للمعيار ،من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17حيز التنفيذ على فترات التقرير المالي التي
تبدأ في  1يناير 2023م .إن هذا التأجيل لمدة سنة مقارنة واحدة مع التاريخ السابق  1يناير 2021م ،يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" .تنوي الشركة تطبيق
المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
التحول
يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي ،إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد ،يجب على المنشأة عندئذ اختيار
طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.
العرض واالفصاح
تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين  ،مع تعديالت على العرض واإلفصاح.
التأثير
الشركة حاليًا في مرحلة التصميم لتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال
بما في ذلك أي تطويرات للنظم المطلوبة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )17وتقييم مفصل لمتطلبات العمل .فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد
مرحلة التصميم وسير العمل الذي تم إحرازه من قبل الشركة حتى اآلن:
المجاالت الرئيسية لمرحلة التصميم
إطار الحوكمة والرقابة
مجال العمليات

المجال الفني والمالي

خطة التأكيد

ملخص التأثير
وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17والذي يتضمن
إنشاء لجنة إشرافية لمتابعة ورصد التقدم المحرز في التنفيذ وتوزيع األدوار والمسؤوليات على مختلف
أصحاب المصلحة.
تحرز الشركة تقدما ً في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات
شاملة وقاموس للبيانات .كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم الفنية لألنظمة
الفرعية المختلفة .أحرزت الشركة تقد ًما من خالل تقييم متطلبات العمل وتعمل حاليًا مع مورد النظام
اآللي لالنتهاء من اإلجراءات الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.
أكملت الشركة وضع سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات
السياسة المطلوبة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)17يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات
بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب العالقة .حاليًا ،تمت الموافقة على غالبية مستندات
السياسات من قبل اللجنة اإلشرافية لمشروع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17التابعة للشركة.
تعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة التأكيد للفترات االنتقالية
وما بعد التنفيذ.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )9األدوات المالية
تم نشر هذا المعيار في  24يوليو 2014م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ( .)39يعالج المعيار الجديد البنود التالية االتي تتعلق بالقوائم المالية:
أ) التصنيف والقياس
يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9منه ًجا واحدًا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة ،أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:
 )1االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
 )2ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ
القائم.
يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في
حال تحقق الشرطين التاليين:
 )1االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 )2الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم.
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 2-1-3المعايير الجديدة ،التعديالت ،والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ (تتمة)
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يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إضافة الى ذلك و عند االعتراف األولي؛
يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو
تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات
الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر( .بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة) ،بينما يتم عرض توزيعات األرباح في
الربح أو الخسارة.
إضافة الى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام
المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر ،إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتمان
الخاصة باإللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي غلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.
ب) الهبوط في القيمة:
يعكس نموذج الهبوط في القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  ،كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي ( )39كخسائر ائتمان متكبدة .وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9ليس من الضروري حصول حدث إئتماني قبل إثبات خسائر
اإلئتمان .بدال من ذلك ،تقوم المنشأة باحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر اإلئتمانية .يتم تحديث مبلغ خسائر اإلئتمان
المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ االعتراف األولي.
ت) محاسبة التحوط:
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) 9متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط والتي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر .تحدد
المتطلبات نه ًجا أكثر اعتمادًا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام .تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة
العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة (يشار إليها عادة ً باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة") .بالنسبة لهذه  ،قد تستمر الشركة في تطبيق
متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 39تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير لكون مجلس معايير المحاسبة الدولية
يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
تاريخ السريان:
كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9هو  1يناير 2018م .ومع ذلك  ،إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (– )4
"عقود التأمين" :تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( - )9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي ( - )4عقود التأمين  ،المنشورة في
 12سبتمبر  2016م  ،تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4للتخفيف من بعض آثار
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد (" )17عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير
المحاسبة الدولي جيز التنفيذ .تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:
 )1تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9حتى
أ) تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو
ب) فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  1يناير 2021م أو بعد هذا التاريخ .يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء المؤقت
لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4إلى  1يناير
2023م .هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل .إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط
أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9سابقا؛ أو:
 )2تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ، ) 9ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة ،يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية
التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة .خالل السنة ،توجد حاجة إلفصاحات إضافية.
اعتبارا من  1يناير :2017
قامت الشركة بإجراء تقييم مفصل
ً
 )1تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 4بما في ذلك مكونات الودائع
أو المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين) مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها ؛ و
 )2تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها .بنا ًء على هذه التقييمات ،
قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .وبالتالي  ،قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9حتى تاريخ نفاذ معيار
عقود التأمين الجديد .يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.
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تقييم التأثير
كما في  31ديسمبر 2020م  ،لدى الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بقيمة  1,265مليون لاير سعودي و 146مليون
لاير سعودي على التوالي .تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه وبعض األرصدة المدينة األخرى
بمبلغ  1,081مليون لاير سعودي ( 1,204 :2019مليون لاير سعودي) .ليس لدى الشركة أي وحدة مرتبطة باستثمارات محتفظ بها بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل كما في  31ديسمبر 2020م .تتكون الموجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  183مليون
لاير سعودي (2019م 125 :مليون لاير سعودي) .تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين والطبيعة االسترتيجية الستثمارات حقوق الملكية .إال أن الشركة لم تقم بعد
بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من المبلغ األصلي و الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب
في المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9سيتم قياس االستثمار في الصناديق و المصنفة ضمن استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9تم االفصاح عن التعرض لمخاطر اإلئتمان وتركيز مخاطر اإلئتمان والجودة اإلئتمانية لهذه
الموجودات المالية في إيضاح رقم  .32إن الموجودات المالية للشركة لديها مخاطر إئتمانية منخفضة كما في  31ديسمبر 2020م و2019م .إن
ما ورد اعاله يستند على تقييم التأثير على مستوى عا ِل للمعيار الدولي للتقارير المالية ( .)9ويستند هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حاليا
والتي قد تكون عرضة لتقديرات تنشأ عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو المعلومات المعقولة و الداعمة اإلضافية التي تتاح للشركة مستقبال.
وبشكل عام ،تتوقع الشركة وجود بعض التأثيرات عند تطبيق متطلبات اإلنخفاض في القيمة بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9ومع ذلك
 ،فال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري .في الوقت الحالي ،يتعذر تقديم تقييم معقول لتأثيرات تطبيق المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تنت ِه بعد من
المراجعة التفصيلية.
 2 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه:
تصنيف المنتجات
عقود تأمين
تتمثل عقود التأمين في تلك العقود التي تقبل فيها الشركة ("ال ُمؤ ِ ّمن") تح ُّمل مخاطر التأمين الجوهرية من طرف آخر ("حاملو وثائق التأمين")
وذلك بموافقتها على تعويض حاملي وثائق التأمين في حالة وقوع حدث محدد غير مؤكد حدوثه في المستقبل ("الحدث المؤ َّمن عليه") بما قد يؤثر
سلبًا على حاملي وثائق التأمين .وكمبدأ عام ،تُح ّدِد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية ،وذلك بمقارنة العوائد ال ُمست َحقة الدفع بعد الحدث
المؤ َّمن عليه مع المنافع المستحقة إذا لم يقع هذا الحدث المؤ َّمن عليه .ويمكن أيضًا لعقود التأمين أن تحول مخاطر مالية.
عقود استثمار
تتمثل عقود االستثمار في تلك العقود التي تحول مخاطر مالية جوهرية غير أنها ليست مخاطر تأمين هامة .وتتمثل المخاطر المالية في مخاطر
نشوء تغيُّر مستقبلي محت َمل في واحد أو أكثر من سعر الفائدة ال ُمحدَّد أو سعر األداة المالية أو سعر السلع أو سعر صرف العمالت األجنبية أو
صا بطرف العقد
مؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو المتغ ِّيرات األخرى ،شريطة أن يكون المتغير ليس خا ً
في حالة المتغير غير المالي.
وبمجرد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين ،فإ َّنه يظل مصنفًا كذلك لباقي مدته ،حتى لو انخفضت مخاطر التأمين إنخفاضا جوهريًا خالل هذه
الفترة ،ما لم تُسدَّد أو تنتهي صالحية كافة الحقوق واإللتزامات .ومع ذلك ،يمكن إعادة تصنيف عقود االستثمار كعقود تأمين بعد بدئها إذا
أصبحت مخاطر التأمين جوهرية.
شهرة
المستحوذ عليها .وبعد االعتراف
للتحديد
القابلة
والمطلوبات
للموجودات
العادلة
القيمة
عن
المدفوع
للعوض
العادلة
القيمة
بفائض
ًا
ي
مبدئ
الشهرة
قاس
تُ ُ
َ
ُ
صا أي خسائر متراكمة ناشئة عن هبوط القيمة .وألغراض اختبار هبوط القيمة ،ت ُ َو ّزع الشهرة المقتناة في
ناق
بالتكلفة
قاس
ت
فإنها
بالشهرة،
ي
المبدئ
ً
ّ
تجميع المنشآت ،وذلك من تاريخ االستحواذ ،على كل وحدة من الوحدات ال ُمد ِّرة للنقد للشركة والتي يُتوقع لها أن تستفيد من تجميع المنشآت،
بصرفِ ال ّنظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
وعند تخصيص الشهرة لوحدة مدرة للنقد واستبعاد جزء من هذه الوحدة ،تُدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد
الربح أو الخسارة من االستبعاد .وتُقاس الشهرة المستبعدة في ظل تلك الظروف بنا ًء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من
الوحدة المدرة للنقد.
تعرض القيمة الدفترية للهبوط.
احتمال
إلى
الظروف
ير
تش
عندما
ًا
ي
سنو
الشهرة
قيمة
في
الهبوط
ويُجرى اختبار
ّ
ويُحدّد الهبوط في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد) التي تتعلق بها الشهرة .وفي
ف بالخسارة الناشئة عن الهبوط في القيمة .عل ًما بأن الخسائر
حال هبوط القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد عن قيمتها الدفترية ،يُ ْعت ََر ُ
الناشئة عن الهبوط في قيمة الشهرة ال يمكن ردها في الفترات المستقبلية.
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 2 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات
تثبت الممتلكات والمعدات مبدئيا ً بالتكلفة وتدرج الحقا ً بالتكلفة مخصوما ً منها االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة .وتتضمن التكلفة
المصاريف المرتبطة مباشرة بتملك الموجودات .وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات مستقلة ،كما هو
مناسباً ،وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالبند إلى الشركة وعندما يمكن قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها.
تقيد جميع مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها ،ويقيد االستهالك على قائمة الدخل وفقا ً
لطريقة القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
السنوات
التحسينات على العقارات المستأجرة
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية
المركبات

10
 4ـ 10
4

تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات في نهاية كل فترة تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبًا .تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه
الموجودات للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو ظروف تشير الى عدم امكانية تحصيل القيمة الدفترية .في حال
توفر أي من هذه المؤشرا ت وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد ،تخفض قيمة الموجودات للوصول إلى قيمتها القابلة
لإلسترداد.
تحدد األرباح والخسائر الناشئة عن االستبعادات بمقارنة قيم المتحصالت بالقيمة الدفترية ،وتدرج الفروق ضمن بند "اإليرادات األخرى ،صافي"
في قائمة الدخل.
أصول حق االستخدام
تقوم الشركة بإثبات اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي التاريخ الذي أصبح فيه األصل األساسي جاهزا ً لالستعمال) .يتم قياس
اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن
تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في أو قبل تاريخ
بداية العقد ناقصا ً اي حوافز إيجار مستلمة .ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار
 ،يتم استهالك أصول حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار  ،أيهما أقصر .إذا
كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار الشراء  ،يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي.
تخضع أصول حق االستخدام للهبوط في القيمة.
التزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد اإليجار.
تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها) ناقصا ً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات اإليجار
المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار
الشراء عندما يكون هناك تأكد معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على
ممارسة الشركة لخيار اإللغاء .بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل ،يتم إثباتها كمصروف في الفترة التي يتم
الدفع خاللها.
وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما كان معدل
الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ بداية العقد ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس استحقاق الفائدة ويتم
خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في
مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.
يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ الرئيسي وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار وذلك
إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي لاللتزام لكل سنة.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول ذات االقيمة المنخفضة
تطبق الشركة إعفاء إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل للعقارات المؤجرة (أي عقود اإليجار التي لها مدة
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار الشراء) .كما أنها تطبق إعفاء اإلثبات على أصول عقود اإليجار ذات القيمة منخفضة.
إيجار 12
ً
يتم إثبات دفعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول ذات القيمة المنخفضة كمصروفات على أساس القسط الثابت
على مدى مدة عقد اإليجار.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
الموجودات غير الملموسة
صا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة ناشئة عن الهبوط في القيمة.
س َّج ُل الموجودات غير الملموسة مبدئيًا بالتكلفة وتُد َْر ُج الحقا ً بالتكلفة ناق ً
تُ َ
تتألف الموجودات غير الملموسة من تكاليف البرامج اإللكترونية وتكاليف التطبيق ذات العالقة .وتُؤ َّج ُل جميع هذه التكاليف المتعلقة بحزمة البرامج
وت ُ ْ
ف بمصروف اإلطفاء المتكبد على الموجودات غير الملموسة في قائمة
طفَأ ُ وفقا ً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة خمس سنوات .ويُ ْعت ََر ُ
الدخل.
تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
ت ُ َر ْس َم ُل العمولة المدفوعة لموظفي المبيعات الداخلية والتكاليف المباشرة اإلضافية ال ُمتَ َك َّبدَة عن اكتتاب وتجديد عقود التأمين كأصل .وت ُ ْ
طفَأ ُ تكاليف
إقتناء وثائق التأمين المؤجلة الحقًا وفقا ً لشروط عقود التأم ين التي تتعلق بها عند اكتساب أقساط التأمين .يتم اثبات اإلطفاء ضمن بند "تكاليف إقتناء
وثائق تأمين" في قائمة الدخل.
أدوات مالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات
إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة ومطلوب مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرىَّ .
المالية والمطلوبات المالية.
تتألف الموجودات المالية لدى الشركة من نقد وما في حكمه واستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة واستثمارات متاحة للبيع وأقساط وأرصدة
تأمين مدينة وحصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ومبالغ مستحقة من المساهمين وأصول
أخرى.
وتتألف المطلوبات المالية من إجمالي مطالبات تحت التسوية وأرصدة معيدي تأمين دائنة وذمم دائنة ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ومبالغ
مستحقة لعمليات المساهمين وإيرادات عمولة وديعة نظامية مست َحقة الدفع ومطلوبات أخرى.
قياس القيم العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أحد الموجودات أو دفعه لتسوية التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس.
ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما:
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات في ظل عدم وجود سوق رئيسي  ،في السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة من قبل الشركة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو
المطلوبات ،على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصادية.
ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى
فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
وتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت القابلة
للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
صح عنها في القوائم المالية ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ال ُمبيَّن
وتُص َّنف كافة الموجودات والمطلوبات ،التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُف َ
أدناه ،على أساس مدخالت المستوى األدنى والها َّمة لقياس القيمة العادلة ككل:
 المستوى ( :)1األسعار ال ُمتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو استثمار مطابق والتي يمكن لمنشأة الحصول عليها في تاريخالقياس.
 المستوى ( :) 2األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المماثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافةمدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق ،و
 المستوى ( :) 3أساليب تقييم ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية على نحو متكرر ،تحدد الشركة فيما لو أجريت التحويالت بين مستويات
التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات  /الغاء إثبات كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ التداول (التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء الموجودات
أو بيعها) .وعمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية هي معامالت تتطلب تسوية الموجودات خالل إطار زمني تحدده األنظمة أو العرف
في السوق.
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محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات  /الغاء إثبات كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ التداول (التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء الموجودات
أو بيعها) .وعمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية هي معامالت تتطلب تسوية الموجودات خالل إطار زمني تحدده األنظمة أو العرف
في السوق.
استثمارات
يتم مبدئيًا إثبات كافة االستثمارات ،بإستثناء المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة للعِوض المدفوع بما في ذلك تكلفة
المعاملة المرتبطة باالستثمارات.
استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
ف اال ستثمارات التي يتم شراؤها بنية بيعها خالل مدة قصيرة األجل كاستثمارات بغرض المتاجرة .وتُقَاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة
ص َّن ُ
تُ َ
ُ
وتدرج في قائمة المركز المالي .وتد َْر ُج األرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل للفترة المالية.
استثمارات متاحة للبيع
ُ
يُم ِثّ ُل هذا البند االستثمارات التي ال يتم شراؤها بغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ إستحقاقها وال ألغراض المتاجرة .وتدرج هذه االستثمارات بالقيمة
العادلة .وتُقيد أو تُح ّمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة الدخل الشامل .وفي حال وجود دليل موضوعي على إمكانية وجود إنخفاض في قيمة
االستثمارات ،ت ُ َح َّد ُد القيمة القابلة لإلسترداد ال ُمقَّد ََرة لهذه االستثمارات ،ويتم إثبات أي خسارة ناشئة عن الهبوط في القيمة في قائمة الدخل والمتمثلة
في الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد والقيمة الدفترية.
تحديد القيمة العادلة لالستثمارات
وبالنسبـة لإلستثمارات التي تتم المتاجرة بها في األسواق النشطة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المدرجة في السوق .بالنسبة
لالستثمارات غير المدرجة في السوق المالية ،تُحدّد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مشابهة أو على أساس التدفقات النقدية
المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة .وتعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حال عدم وجود معلومات موثوقة حول القيمة العادلة
لمثل هذه االستثمارات.
سبُ عن القيم الدفترية للبيع الجزئي لهذه االستثمارات وفقا ً لطريقة المتوسط المرجّح.
ويُحا َ
الغاء اإلثبات
أصول مالية
يتم الغاء االعتراف باألصل المالي (أو متي يكون منطبقًا ،جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) (أي المستبعدة
مِ ن قائمة المركز المالي للشركة) بصورة رئيسة عند:
 انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل ،أو تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تَح ُّملها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخردون تأخير جوهري بموجب "ترتيبات فورية" ،وذلك عند:
أ) تحويل الشركة ،بصورة جوهرية ،لكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ،أو
حولت السيطرة على األصل.
حول الشركة أو تحتفظ ،بصورة جوهرية ،بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها َّ
ب) لم ت ُ ّ ِ
مطلوبات مالية
يتم الغاء إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام ال ُمست َحق ضمن المطلوبات أو الغائه أو انتهاء مدته .وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من
نفس الجهة بشروط مختلفة وبصورة جوهرية أو في حال تعديل شروط االلتزامات الحالية بشكل جوهري ،واعتبار هذا التغيير أو التعديل على أنه
ف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل.
الغاء لالعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد .ويُ ْعت ََر ُ
الهبوط في قيمة األصول المالية
درجة بالتكلفة ال ُمطفَأة
أصول مالية ُم َ
تجري الشركة ،في كل نهاية فترة مالية ،تقي ًما لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط قيمة أصل مالي معين أو مجموعة من األصول
المالية .وتنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية وتُتَك َّب ُد الخسائر الناشئة عن الهبوط في القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي
على حدوث الهبوط في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات المبدئي لألصل وأن لحدث الخسارة (أو أحداث الخسارة) أثر على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.
وفي حالة نقصان مبلغ الخسارة الناشئة عن الهبوط في القيمة في فترة الحقة ،بحيث يمكن ربط النقص بصورة موضوعية بحدث ما يقع بعد إثبات
ف بمبلغ الرد في
الهبوط في القيمة ،يتم رد الخسارة الناشئة عن الهبوط في القيمة التي تم إثباتها سابقًا من خالل تعديل حساب المخصص .ويُ ْعت ََر ُ
قائمة الدخل.
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استثمارات متاحة للبيع
تجري الشركة ،في كل تاريخ قائمة مركز مالي ،تقي ًما لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على هبوط قيمة أصل مالي معين أو مجموعة
من األصول المالية .وفي حالة استثمارات حقوق الملكية ال ُمص َّنفة كاستثمارات متاحة للبيعَّ ،
فإن الهبوط الجوهري أو طويل األمد في القيمة
العادلة لألوراق المالية بأقل من تكلفتها يعتبر ً
دليال موضوعيًا على الهبوط في القيمة والذي ينشأ عن إثبات خسارة الهبوط في القيمة.
ُ
صا أي خسارة ناشئة عن
ت
التي
وتُستبعد من حقوق الملكية الخسارة المتراكمة،
قاس على أساس الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ،ناق ً
ُ
هبوط قيمة ذلك األصل المالي الذي تم إثباته سابقًا في الربح أو الخسارة ،ويتم اإلثبات في قائمة الدخل .وإذا ما زادت ،في فترة الحقة ،القيمة
العادلة ألداة ديْن مص َّنفة كمتاحة للبيع ،وكان من الممكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث يقع بعد إثبات الخسارة الناشئة عن الهبوط في
القيمة ،يتم رد الخسارة الناشئة عن الهبوط في القيمة من خالل قائمة الدخل.
درجة بالتكلفة
أصول مالية ُم َ
يمثل اإلنخفاض في القيمة مقدار الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة وفقا ً لمعدل العائد الراهن في السوق
لألصول المالية المشابهة.
الهبوط في قيمة األصول غير مالية
تُجري الشركة ،في كل فترة مالية ،تقيي ًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية هبوط قيمة أصل ما .وفي حال وجود مثل هذا
المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار هبوط القيمة السنوي ،تق ّدِر الشركة قيمة األصول القابلة لإلسترداد .تتمثل قيمة األصل القابلة
صا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام ،أيهما أعلى .وتُحدَّد القيمة القابلة
لإلسترداد في قيمته العادلة أو القيمة العادلة للوحدة المولدة للنقد ناق ً
لإلسترداد لكل أصل بشكل منفرد إال اذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة من
األصول .وعند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لإلسترداد ،يُعتبر األصل منخفض القيمة ،ويُخفَّض إلى قيمته
القابلة لإلسترداد.
صم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة بحيث يعكس
وعند تقييم القيمة قيد االستخدام ،تُخ َ
صا تكاليف البيع ،يُؤخَذ في اإلعتبار
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناق ً
معامالت السوق األخيرة .وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت ،تُستخدَم طريقة تقييم مالئمة .وت ُ َّ
عزز هذه العمليات الحسابية بطرق التقييم
المتعددة وأسعار األسهم المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة.
وتبني الشركة حسابات الهبوط في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية واإلحتسابات المتوقعة ،التي تُعَ ُّد بصورة مستقلة عن كل وحدة من
الوحدات المولدة للنقد للشركة المخصص لها األصول .وتغطي هذه الموازنات واإلحتسابات المتوقعة بصفة عامة فترة خمس سنوات .وبالنسبة
للفترات األطول ،يُحتَسب معدل النمو الطويل األجل ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشاريع بعد السنة الخامسة.
ويتم إثبات الخسائر الناشئة عن الهبوط في القيمة في قائمة الدخل.
شهرة
تعرض القيمة الدفترية للهبوط في القيمة .ويُحدّد الهبوط في قيمة
ويُجرى اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويًا عندما تشير الظروف إلى احتمال ّ
الشهرة بتقييم القيمة القابلة لإلسترداد للوحدات ال ُمد َِّرة للنقد التي تتعلق بها الشهرة .وفي حال هبوط القيمة القابلة لإلسترداد للوحدات ال ُمد َِّرة للنقد
جري الشركة اختبار الهبوط في القيمة بشكل سنوي للشهرة كما في 31
عن قيمتها الدفترية ،يتم إثبات الخسارة الناشئة عن الهبوط في القيمة .وت ُ ِ
ديسمبر.
وقد ُح ّدِدت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة ال ُمد َِّرة للنقد ألعمال التأمين غير التأمين على الحياة والوحدة ال ُمد َِّرة للنقد ألعمال خدمات إدارة االستثمارات
على أساس حساب القيمة قيد االستخدام .ويتطلبُ اإلحتساب من الشركة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة من الوحدات
المولدة للنقد وخصم هذه المبالغ بإس تخدام معدل مناسب يعكس مخاطر تلك التدفقات النقدية إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
ال يتم رد الخسائر الناشئة عن الهبوط في القيمة ال ُمسجَّلة سابقًا للشهرة في الفترات المستقبلية.
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
يتم االعتراف بأقساط التأمين المدينة وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ،ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة للمبالغ
صا المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل (مخصص الديون مشكوك في تحصيلها)
درج باإلجمالي ناق ً
المقبوضة أو ال ُمست َحقة القبض وت ُ َ
ُ
جرى مراجعة القيم الدفترية ألقساط التأمين المدينة وأرصدة إعادة التأمين المدينة
وأي انخفاض في قيمتها .وتشطب الديون المعدومة عند تك ِّبدها .ت َ
لتحديد مدى االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التقلبات في الظروف إلى احتمالية عدم استرداد القيمة الدفترية ،ويتم تحميل الخسارة
الناشئة عن االنخفاض في القيمة على قائمة الدخل .ويتم الغاء االعتراف بأقساط التأمين المدينة وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استيفاء معايير
الغاء االعتراف باألصول المالية.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم االعتراف بااللتزامات عن المبالغ التي يتعين دفعها مستقبال لقاء الخدمات التي تم الحصول عليها ،سواء تسلمت الشركة فواتير بها أم ال.
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االعتراف باإليرادات
أقساط وعموالت إعادة التأمين
ص ُح عن الجزء الذي
تُ َ
س َّج ُل أقساط التأمين والعموالت في قائمة الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها .ويُ ْف َ
سيتحقق في المستقبل من أقساط التأمين وحصة أقساط إعادة التأمين وعموالت إعادة التأمين كأقساط تأمين غير مكتسبة وعموالت معيدي تأمين
غير مكتسبة ،على التوالي ،وتُؤ َّج ُل وفقا ً للطرق التالية:
 أقساط التأمين المكتتبة في الثالثة أشهر األخيرة من الفترة فيما يتعلق للشحن البحري، طريقة احتساب محددة مسبقًا لفئة التأمين الهندسي عن المخاطر المتعاقد عليها لمدة تزيد عن سنة واحدة .ووفقا ً لطريقة االحتساب هذه ،تتحققاألقساط األقل في السنة األولى وتزيد تدريج ًيا في نهاية فترة تغطية وثيقة التأمين،
 عدد األيام الفعلية لفئات التأمين األخرى،وت ُ َم ِثّ ُل األقساط غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية .ويتم ترحيل التغير في مخصص
أقساط التأمين غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس طريقة االعتراف باإليرادات على مدى فترة المخاطر.
إيرادات الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عن الودائع ألجل على أساس االستحقاق.
توزيعات أرباح
توزيعات األرباح يُ ْعت ََرف بها عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح.
مطالبات
يتألف إجمالي المطالبات من المنافع والمطالبات المدفوعة إلى حاملي وثائق التأمين والطرف الثالث ومصاريف تسويات الخسائر ذات العالقة،
بالصافي بعد حسم الخردة واالستردادات األخرى ،وت ُ َح َّم ُل على قائمة الدخل كتغيرات متكبَّدة عند تقييم المطلوبات الناشئة عن عقود حاملي وثائق
التأمين ومصاريف تسوية المطالبات الداخلية والخارجية.
ويتألف إجمالي المطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة ال ُمقَد ََّرة للمطالبات ال ُمتَ َك َّبدَة والتي لم يتم تسويتها بتاريخ قائمة المركز المالي مع
تكاليف إدارة المطالبات ،سواء قام ال ُمؤ َّمن عليه باإلبالغ عنها أم ال.
يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلَّغ عنها غير المدفوعة كما بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده .باإلضافة إلى
ذلك ،وبنا ًء على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،يُحتفظ بمخصص تكلفة سداد المطالبات ال ُمتَ َك َّبدَة غير المبلَّغ عنها ،بما في ذلك تكاليف
إدارة المطالبات بتاريخ قائمة المركز المالي .ويُد َْر ُج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة
ظ َه ُر المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي ،وت ُ ْ
التالية في قائمة الدخل لتلك السنة .وت ُ ْ
ظ َه ُر حصة معيدي التأمين ذات العالقة بصورة مستقلة.
عالوة على ذلك ،ال تخصم الشركة مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يُتوقَّع سداد كافة المطالبات فعليًا خالل سنة واحدة من تاريخ
قائمة المركز المالي.
مطالبات إعادة تأمين
ف بمطالبات إعادة التأمين عند االعتراف بإجمالي مطالبات التأمين ذات العالقة وفقا ً لشروط العقد ذي الصلة.
يُ ْعت ََر ُ
إعادة تأمين
عوض الشركة بموجبها عن الخسائر من عقد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة
إن العقود التي تبرمها الشركة مع معيدي التأمين ،والتي ت ُ َّ
ُ
َّ
ف العقود التي ال تستوفي متطلبات التصنيف ،كأصول مالية.
ن
ص
ت
و
تأمين.
ة
إعاد
كعقود
ف
َ ُ
ص َّن ُ
والتي تستوفي متطلبات تصنيف عقود التأمين ،ت ُ َ
ويتأثر برنامج إعادة التأمين للشركة من خالل اتفاقيات نسبية وغير نسبية واختيارية بنا ًء على سياسة الشركة المتعلقة بصافي المحتجزات وحدود
االتفاقيات وطبيعة المخاطر وحجمها.
وتُسنِد الشركة مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها في السياق الطبيعي لألعمال .وت ُ َم ِثّ ُل أصول إعادة التأمين األرصدة ال ُمست َحقة من شركات إعادة
التأمين .وتُقَد َُّر المبالغ القابلة لالسترداد بطريقة تتماشى مع مخصص المطلوبات تحت التسوية ووفقا ً لعقد إعادة التأمين.
وتُج َرى مراجعة لالنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،أو بشكل أكثر تكرارا ً عند ظهور مؤشر يد ُّل على االنخفاض في القيمة خالل
السنة المالية .ويحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم استرداد الشركة للمبالغ القائمة طبقًا لشروط العقد،
وعند إمكانية قياس تأثير ذلك على المبالغ التي ستقبضها الشركة من معيدي التأمين بصورة موثوق بها .ويتم إثبات الخسارة الناشئة عن الهبوط
في القيمة في قائمة الدخل .وال تعفي اتفاقيات إعادة التأمين ال ُمسنَدة الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.
مباشرا ،بعد األخذ
ف بأقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطا
ً
ويُ ْعتَ َر ُ
بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأمين عليها.
ُجرى تقدير المبالغ ال ُمست َحقة الدفع بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين
وت ُ َم ِثّ ُل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة ال ُمست َحقة لشركات إعادة التأمين .وي َ
ذو العالقة .ويتم الغاء االعتراف بأصول أو مطلوبات إعادة التأمين عند تسديد الحقوق التعاقدية أو انتهائها أو عند نقل العقد إلى طرف آخر.
وتُظ َهر أقساط التأمين والمطالبات على أساس اإلجمالي.
ُ
َ
ف فيه بالمطالبات ،والتي ينشأ عنها حق االسترداد كالتزام وتقاس
ستردة من معيدي التأمين كأصل في نفس الوقت الذي يُ ْعت ََر ُ
ويُ ْعت ََر ُ
ف بالمطالبات ال ُم َ
بالمبلغ المتوقع استرداده.
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تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
إن التكاليف المباشرة وغير المباشرة ال ُمتَ َك َّبدَة خالل السنة المالية التي ينشأ فيها اكتتاب عقود تأمين أو تجديدها تُؤ َّج ُل إلى حدود هذه التكاليف القابلة
ف بكافة تكاليف االقتناء األخرى كمصروف عند تك ِّبدها .وبعد االعتراف األولي بتكاليف اقتناء وثائق
لالسترداد من أقساط التأمين المستقبلية .ويُ ْعت ََر ُ
طفَأ ُ على الفترة التي تتحقق خاللها اإليرادات .وت ُ ْ
التأمين المؤجَّلة ،فإنها ت ُ ْ
طفَأ ُ حصة معيدي التأمين من تكاليف االقتناء ال ُمؤجَّلة بنفس طريقة تسجيل
إطفاء األصل ذي العالقة في قائمة الدخل.
تتم المحاسبة عن التغيرات في ا لعمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل بتعديل
فترة اإلطفاء ،ويُعتبر ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
جرى مراجعة لالنخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،أو بشكل أكثر تكرارا ً عند ظهور مؤشر يد ُّل على االنخفاض في القيمة.
وت ُ َ
ُ
ف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل .تؤخذ تكاليف االقتناء
وعند انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية ،يُ ْعت ََر ُ
ال ُمؤجَّلة بعين االعتبار أيضًا عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات لكل فترة مالية .ويتم الغاء االعتراف بتكاليف االقتناء المؤجَّلة عند تسوية العقود
ذات الصلة أو استبعادها.
استرداد الحطام والخردة
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع أصول مستحوذ عليها (عادة يكون قد لحق بها ضرر) عند تسوية المطالبة .وللشركة أيضًا الحق بمالحقة
الطرف الثالث لدفع جزء من التكاليف أو جميعها.
وتُد َْر ُج تقديرات استردادات الحطام كمخصص عند قياس التزام المطالبات تحت التسوية .ويمثل المخصص المبلغ الذي يُمكِن بصورة معقولة
استرداده مِ ن بيع األصل.
تُعتَبر استردادات الخردة أيضًا كمخصص عند قياس التزام المطالبات تحت التسوية .ويمثل المخصص تقدير المبلغ الذي يُمكِن استردادها من
الطرف الثالث.
إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
تُؤ َّج ُل العموالت المستحقة القبض على عقود إعادة التأمين ،وت ُ ْ
طفَأ ُ وفقا ً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة أقساط التأمين ال ُمست َحقة الدفع المتوقعة.
س َّج ُل اإلطفاء في قائمة الدخل.
ويُ َ
مخصصات
ف بالمخصصات عند وجود التزامات قائمة (نظامية أو ضمنية) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن يتطلب األمر استخدام
يُ ْعت ََر ُ
موارد المنافع االقتصادية لسداد االلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة .وفي الحاالت التي تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو
ُعرض المصروف
كل المخصصات ،فإنه يُ ْعت ََر ُ
ف بالمبالغ المتوقع استردادها كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً .وي َ
المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل بعد خصم أي مبالغ متوقع استردادها.
مطلوبات عقود تأمين
ض َّم ُن مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص أقساط التأمين غير المكتسبة ومخصص العجز في أقساط التأمين.
تَتَ َ
ويُحتَسب مخصص المطالبات تحت التسوية على أساس التكلفة النهائية ال ُمقَد ََّرة لكافة المطالبات المتكبَّدة وغير المسددة في تاريخ القوائم المالية،
سواء جرى اإلبالغ عنها أم ال ،وكذلك تكاليف إدارة المطالبات وخصم القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى .وقد يُصادَف وجود تأخيرات
في اإلبالغ عن أنواع معينة من المطالبات وتسويتها؛ ومن ث َّم َّ
فإن التكلفة النهائية من هذه المطالبات يتعذر تحديدها على وجه اليقين في تاريخ
القوائم المالية .وتُحتَسب المطلوبات في تاريخ القوائم المالية باستخدام مجموعة من الطرق الفنية االكتوارية المعيارية لتقدير المطالبة ،وفقا ً للبيانات
صم المطلوبات وفقا ً للقيمة الزمنية للنقود .ويتوقف االعتراف بالمطلوبات عند انقضاء مدة التزام سداد
التجريبية واالفتراضات الحالية .وال تُخ َ
مطالبة أو سدادها أو إلغاءها.
ويُ َم ِثّ ُل مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المقبوضة أو مستحقة القبض والمتعلقة بالمخاطر التي لم تنتهي مدتها في
ف بالمخصص عند إبرام عقود التأمين وتحميل أقساطها ،ويُرحَّل على الحساب كإيرادات أقساط التأمين على مدى فترة
تاريخ القوائم المالية .ويُ ْعت ََر ُ
العقد وفقا ً لنوع التأمين المنصوص عليه في العقد.
ُجرى اختبار كفاية المطلوبات لتحديد ما إذا كان هناك
وتجري الشركة ،في تاريخ إعداد كل قوائم مالية ،مراجعة على المخاطر غير المنتهية ،وي َ
أي فائض عام للمطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة على أقساط التأمين غير المكتسبة .ويستخدم هذا االحتساب التقديرات الحالية للتدفقات
النقدية التعاقدية المستقبل ية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار المتوقع أن ينتج عن األصول المتعلقة بمخصصات التأمين الفنية ذات الصلة .وإذا
أظهرت هذه التقديرات َّ
ُعترف بالعجز
أن القيمة الدفترية ألقساط التأمين غير المكتسبة (ناق ً
صا تكاليف االقتناء ال ُمؤجَّلة ذات العالقة) غير كافية ،ي َ
في قائمة الدخل من خالل تكوين احتياطي عجز أقساط التأمين.
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تعويض نهاية الخدمة
يمثل برنامج المزايا المحددة برنامج مزايا ما بعد التوظيف بخالف برنامج المساهمات المحددة .ولدى الشركة بصفة رئيسة تعويضات نهاية خدمة،
ف بالمبالغ المستحقة الدفع في برامج المزايا المحددة كمصروف عندما يُق ّدِم الموظفون الخدمة
وهي مؤهلة العتبارها برامج مزايا محددة .ويُ ْعت ََر ُ
التي يستحقون عنها المزايا .وت ُ َح َّد ُد تكلفة تقديم مكافآت برامج المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة
بإجراء تقييمات اكتوارية في نهاية كل فترة قوائم مالية سنوية .وتُظ َهر إعادة القياس ،التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير التغيُّرات
عترف بها في الدخل الشامل ضمن قائمة
في الحد األقصى لألصول (متى كان منطبقًا) ،مباشرة في قائمة المركز المالي ببنود ُمح َّملة أو مقيَّدة ُم َ
عترف بها في قائمة الدخل الشامل كإيرادات ضمن صافي الفائض من عمليات التأمين
الدخل خالل الفترة التي تنشأ فيها .وتُظ َهر إعادة القياس ال ُم َ
ف بتكلفة الخدمات السابقة في قائمة الدخل في فترة تعديل البرنامج.
َر
ت
ع
ي
و
الدخل.
قائمة
بعد حساب حصة المساهمين ،والتي لن يُ َعاد تصنيفها إلى
ُ
ْ َ ُ
ترجمة عمالت أجنبية
ُ
جرى بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي حسب أسعار الصرف السائدة وقت المعامالت .ويعاد تحويل أرصدة األصول
ت
التي
ت ُترجم المعامالت
َ
ُ
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمـالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .وتد َْر ُج األرباح والخسائر
الناشئة من تسوية وترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
نقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع ألجل التي تكون تواريخ استحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل
والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات في القيمة.
احتياطي نظامي
حول ما نسبته  ٪20من صافي دخل المساهمين في كل
وفقا ً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام األساس للشركة ،يجب على الشركة أن ت ُ ّ ِ
سنة لتكوين احتياطي يعادل رأس المال .عل ًما بأن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.
الزكاة وضريبة دخل
يتم تكوين مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية ويُح ّمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين .تُحتسب
الزكاة المحملة على أساس حصة المساهم السعودي في وعاء الزكاة .تُحتسب ضريبة الدخل على أساس حصة المساهم األجنبي في صافي الدخل
المعدل .أ َّما المبالغ اإلضافية ،إن ُو ِجدَت ،والتي قد تصبح مستحقة عند استكمال ربط ما ،فتُقيَّد في السنة التي يُستكمل الربط خاللها.
مقاصة األصول والمطلوبات المالية
جرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية ويُفصح عنها بصافي مبالغها في قائمة المركز المالي فقط وذلك عند وجود حق نظامي ملزم
تُ َ
المعترف بها وعندما تكون هنالك نية لتسوية المبالغ على أساس الصافي أو تسييل األصول وتسديد المطلوبات في آن واحد .وال
لمقاصة المبالغ
َ
جرى مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل مالم يتطلب ذلك أو يجيزه أي معيار أو تفسير محاسبي.
تُ َ
التقارير القطاعية
ُعرف القطاع التشغيلي بأنه عنصر من عناصر الشركة الذي يُزا ِو ُل أنشطة أعمال يتحقق منها إيرادات وتُتكبد عليها مصاريف وله معلومات مالية
ي َّ
مستقلة متاحة ،وتقيم بانتظام من قِ َبل صانع القرارات التشغيلية الرئيس الذي يحدد كيفية تخصيص الموارد ويُق ِّيم األداء .ألغراض اإلدارة ،فإن
الشركة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها وفي ست قطاعات تشغيلية قابلة لإلفصاح على النحو التالي:
 التأمين الطبي بما في ذلك التأمين للشركات واألفراد والجماعات، التأمين على الممتلكات الذي يغطي الحريق والمخاطر ذات العالقة وجميع المخاطر المرتبطة بالممتلكات، األعمال الهندسية ،والذي يوفر تغطية لكافة مخاطر المقاولين وكافة مخاطر التشييد وكافة مخاطر األعطال الميكانيكية ،وما إلى ذلك، ال تأمين على المركبات ،والذي يوفر تغطية ضد الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ،باستثناء التأمين على النقل، الحوادث العامة ،والذي يوفر تغطية ضد فقدان المال والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر ومسؤولية الطرف الثالث العامةوالتعويضات المهنية ،و
 اعمال التأمين األخرى ،وهو يغطي التأمين للنقل البحري وتأمين هياكل السفن البحرية.ُقاس في جوانب معينة بصورة مختلفة عن قائمة الدخل في القوائم المالية .يتم دمج قطاعات
ويُقيَّم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة الذي ي ُ
الممتلكات ،الهندسة ،الحوادث العام ،الشحن البحري وتأمين هياكل السفن البحرية في إيضاح القطاعات كممتلكات وحوادث عامة.
ض َّم ُن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين لدى الشركة.
الفئات األخرى ،والتي تغطي أي فئات أخرى من التأمين غير المدرجة أعاله .وال تَتَ َ
ولم تُجر أي معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حال إجراء أي معاملة ،تُحدَّد أسعار التحويل بين قطاعات األعمال على أساس السعر
الموازي لنفس المعامالت مع األطراف األخرى.
َّ
ويعد دخل المساهمين قطاع غير تشغيلي .ويعتبر الدخل المحقق مِ ن الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد المولد لإليرادات.
ونظرا ً ألن الشركة تجري كافة نشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية ،فقد قُدم التقرير القطاعي حسب قطاع األعمال فقط.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
اختبار كفاية المطلوبات
تُجرى اختبارات كفاية المطلوبات ،في كل تاريخ قائمة مركز مالي ،لضمان كفاية مطلوبات عقود التأمين بعد حسم تكاليف اقتناء وثائق التأمين
المؤجلة ذات الصلة .وعند إجراء هذه االختبارات ،تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصاريف إدارة
المطالبات والمصاريف اإلدارية .ويُ َح َّم ُل أي عجز في القيم الدفترية مباشرة ً على قائمة الدخل بتجنيب مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات
كفاية المطلوبات وفقا ً لذلك.
توزيعات أرباح
ف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يعتمد فيها المساهمون توزيع األرباح.
يُ ْعت ََر ُ
 -4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر على مبالغ األصول والمطلوبات المصرح بها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات
صح عنها .وعلى الرغم من أن هذه األحكام
المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل السنة المالية ال ُم ْف َ
ً
والتقديرات مبنيّة على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واألعمال الحالية ،إال أن النتائج الفعلية قد تختلف نهائيا عن هذه التقديرات.
وتخضع األحكام والتقديرات للتقييم بصفة مستمرة ،وتعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات أحدات مستقبلية يعتقد بأنها
معقولة ومالئمة في ظل الظروف.
فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية التي تعتبر أساسية في إعداد هذه القوائم المالية:
األحكام المحاسبية
المعترف
غ
المبال
على
للغاية
هام
تأثير
لها
التي
التالية
المحاسبية
األحكام
بالشركة،
الخاصة
المحاسبية
السياسات
تطبيق
سياق
في
وضعت اإلدارة،
َ
بها في القوائم المالية:
 1 -4تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 -على االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي ،االحتياطيات الفنية للمركبات والموجودات المالية
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا ("كوفيد  )"19 -على أنه جائحة بعد انتشاره السريع في جميع أنحاء
العالم .وقد أثر هذا التفشي أيضًا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .اتخذت الحكومات في جميع أنحاء
العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس ("كوفيد  )"19 -نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق للحدود ،وأصدرت أدلة
إرشادية للتباعد االجتماعي ،وفرضت عمليات إغالق وحظر التجول على مستوى المملكة.
استجابة النتشار ("كوفيد  )" 19 -في المملكة العربية السعودية واألقاليم األخرى التي تعمل فيها الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة
االجتماعية واالقتصادية ،قامت إدارة الشركة بتقييم أثارها على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والتدابير والعمليات
الوقائية لضمان:
 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع بأكمله حيث تقوم بعمليات التشغيل؛ و استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية محمية وبقائها سليمة.يظهر التأثير الرئيسي لجائحة كوفيد 19 -في قطاع األعمال الطبية والمركبات كما هو موضح أدناه .كما هو الحال مع أي تقدير ،فإن التوقعات
واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الجائحة ،وبالتالي ،قد تكون النتائج الفعلية مختلفة
عن تلك المتوقعة .إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري ،وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل
منتظم.
احتياطيات فنية للقطاع الطبي
بنا ًء على تقييم اإلدارة ،تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساعد في تقليل أي
أثر سلبي .خالل اإلغالق ،شهدت الشركة انخفاضًا في المطالبات الطبية المبلغ عنها (مطالبات العالج االختيارية ومطالبات األمراض غير المزمنة
بشكل رئيسي) مما أدى إلى انخفاض المطالبات .ومع ذلك ،بعد رفع اإلغالق منذ  21يونيو  ،2020تشهد الشركة ارتفاعًا في المطالبات بما يتماشى
مع توقعات إدارة الشركة .أخذت إدارة الشركة في االعتبار تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود
التأمين السارية في  31ديسمبر 2020م عند اختبار كفاية االلتزامات .بنا ًء على النتائج ،قامت الشركة بإثبات مبلغ  1,6مليون لاير سعودي (31
ديسمبر 2019م :ال شيء؛  31مارس 2020م :ال شيء؛  30يونيو 2020م 3,57 :مليون لاير سعودي؛  30سبتمبر  1,83 :2020مليون لاير
سعودي) كاحتياطي عجز أقساط التأمين.
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 1 -4تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 -على االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي ،االحتياطيات الفنية للمركبات والموجودات المالية (تتمة)
احتياطيات فنية لقطاع المركبات
استجابة لجائحة كوفيد ،19 -أصدرت (ساما) تعميم رقم "( 189التعميم") بتاريخ  8مايو  2020لجميع شركات التأمين في المملكة العربية
السعودية .من بين األمور األخرى ،تضمن التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين القائمة على مركبات البيع
بالتجزئة لمدة شهرين ،وكذلك توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق التأمين على مركبات البيع بالتجزئة الجديدة المكتتبة في غضون شهر
واحد من تاريخ هذا التعميم.
ناقشت اإلدارة ،باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ،مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في
وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احتياطي عجز في األقساط بنا ًء على المطالبات المتوقعة لفترة شهري التمديد.
شهرا حيث أن أثر
بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئة للمركبات الجديدة الصادرة وفقًا للتعميم أعاله ،يتم احتساب اكتساب القسط على مدى فترة 12
ً
احتساب اكتساب القسط على مدى فترة التغطية أي  14شهر .ال تعتبر جوهرية بحسب اإلدارة وذلك للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
والسنوات الالحقة.
أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها على مستوى مجمع
(أو "مستوى قطاعي") بالنسبة لقطاع أعمال المركبات وسجلت احتياطي عجز في أقساط التأمين بمبلغ  5,62مليون لاير سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ( 25,88مليون لاير سعودي كما في  30يونيو 2020م؛  18,19مليون لاير سعودي كما في  30سبتمبر .)2020
الموجودات المالية
لمواجهة أي اثار محتملة ،قد تكون لجائحة كوفيد  19-على الموجودات الحالية للشركة ،قامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا ً لسياستها المحاسبية .لتحديد
ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود هبوط في قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بالنسبة للموجودات المالية ألدوات الدين والتي
تتضمن عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين ،التخلف عن السداد أو التأخر في سداد المدفوعات ،احتمال تعرض المصدر
أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة (تنظيم) مالي ،وما إلى ذلك .بالنسبة لألسهم المصنفة كمتاحة للبيع ،قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان
هناك هبوط جوهري ومستمر في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى قيمة أقل من التكلفة .بنا ًء على هذه العوامل ،تعتقد إدارة الشركة أن جائحة
("كوفيد  )"19 -لم يكن لها أثار جوهرية على النتائج التي أبلغت عنها الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .تواصل الشركة مراقبة
الوضع عن كثب.
إدارة مخاطر االئتمان
عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية .وتشمل هذه مراجعة
التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم .بنا ًء على المراجعة ،حددت
الشركة إن بعض القطاعات مثل المقاوالت والتعليم والضيافة وما إلى ذلك قد تأثرت بشكل كبير بجائحة كوفيد  19 -وانخفاض أسعار النفط.
 2 -4االعتراف المبدئي باالستثمارات
ف األصول المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39كأصول مالية حسب القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض
ص َّن ُ
تُ َ
والذمم المدينة واألصول المالية المتاحة للبيع أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعَّالة ،حسبما يكون مناس ًبا .وتحدد
الشركة التصنيف ألصولها المالية عند االعتراف المبدئي.
 3 -4االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية
تعتَبر الشركة األصول المالية المتداولة المتاحة للبيع كاستثمارات منخفضة القيمة عندما يكون هناك هبوط هام وطويل األمد في القيمة العادلة
لالستثمارات بأقل من تكلفتها أو عند وجود دليل موضوعي آخر على اإلنخفاض في القيمة .ويستلزم لتحديد مدي "األهمية" و "طول األمد"
االستعانة بالتقدير المحاسبي الهام .وتعتبر فترة  6أشهر أو أكثر فترة طويلة ،ويعد اإلنخفاض بنسبة  ٪25من التكلفة األصلية هو إنخفاض هام
نسبيًا وفقا ً لسياسة الشركة .وعند اتخاذ هذا الحكم المحاسبي ،تق ِّيم الشركة ،من بين عوامل أخرى ،التقلبات الطبيعية في سعر السهم والمالءة المالية
للشركة المستثمر فيها وأداء القطاع والتغيرات التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
 4 -4التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ قائمة المركز المالي
التي قد تُش ّكِل مخاطر جوهرية يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة:
 1-4-4قياس القِيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن استنتاج القيم العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية المسجَّلة في قائمة المركز المالي عن طريق األسواق النشطة ،فإنها ت ُ َح َّد ُد
باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة و /أو نماذج حسابية .وتُس تمد مدخالت هذه النماذج من بيانات سوق قابلة للمالحظة ،حيثما كان ذلك
ض َّم ُن األحكام اعتبارات مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان
ممكنا ،ولكن في حال عدم توفرها ،فإن ذلك يتطلب
ً
تقديرا لتحديد القيم العادلة .تَتَ َ
والمدخالت على النماذج مثل التقلب في المشتقات ذات المدد الزمنية الطويلة ومعدالت الخصم ومعدالت السداد المقدم وافتراضات معدالت التعثر
في السداد بالنسبة لألوراق المالية المضمونة بأصول.
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 -4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4 -4التقديرات واالفتراضات
 1-4-4قياس القِيمة العادلة لألدوات المالية
وفيما يتعلق بتحليل التدفقات المالية المخصومة ،ترتكز معدالت التدفقات النقدية المستقبلية والمخصومة التقديرية على بيانات السوق الحالية
والمعدالت المطبقة على األدوات المالية ذات عوائد وجودة ائتمانية وخصائص االستحقاق .وتتأثر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعوامل مثل
الظروف االقتصادية (بما في ذلك المخاطر الخاصة بكل بلد) ،والتركزات في صناعات معينة وأنواع األدوات أو العمالت والسيولة في السوق
واألوضاع المالية لألطراف المقابلة .وتتأثر معدالت الخصم بمعدالت الفائدة خالية المخاطر ومخاطر االئتمان .ويمكن أن تؤثر التغييرات في
صح عنها لألدوات المالية.
االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة ال ُمف َ
 2-4-4تقييم مطلوبات عقود تأمين
ُجرى تقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ القوائم المالية وكذلك التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبَّدة
يتع َّين أن ي َ
غير المبلغ عنها في تاريخ القوائم المالية .ويمكن أن يستغرق األمر فترة زمنية طويلة قبل إمكانية تحديد تكلفة المطالبات النهائية مع التيقن من ذلك.
وفيما يتعلق ببعض أنواع وثائق التأمين ،تش ّكِل المطالبات المتكبدة غير ال ُمبلَّغ عنها معظم المطلوبات في قائمة المركز المالي.
وتُقدَّر تكلفة المطالبات تحت التسوية النهائية باستخدام مجموعة من الطرق الفنية االكتوارية المعيارية لتقدير المطالبات.
ويتمثل االفتراض األساسي لطرق التقدير الفنية في خبرة الشركة السابقة في تسوية المطالبات حيث يمكن استخدامها في تقدير تسوية المطالبات
المستقبلية؛ ومن ث َّم التكاليف النهائية للمطالبات .وبهذه الكيفية ،تقوم هذه الطرق بتعظيم قيم تسوية الخسائر المدفوعة والمتكبَّدة ومتوسط تكاليف كل
ُجرى تحليل سداد المطالبات تاريخيًا
مطالبة وعدد المطالبات بنا ًء على ما جرى مالحظته من تسويات في السنوات السابقة وتوقع نسب الخسارة .وي َ
بصفة أساسية وفق سنة وقوع الحوادث ،إضافة إلى ذلك يمكن أيضًا تحليلها جغرافيًا ،وكذلك وفق قطاعات األعمال الهامة وأنواع المطالبات .وعادة
ُجرى معالجة المطالبات الكبيرة بصورة مستقلة إما عن طريق تجنيب احتياطي بالقيمة االسمية لتقديرات مق ِّيم الخسائر أو توقعها بصورة مستقلة
ما ي َ
ليعكس تسوية السدادات المستقبلية.
ً
وبدال من ذلك ،فإن الفرضيات
ضع فرضيات واضحة بخصوص معدالت تضخم المطالبات المستقبلية أو نسب الخسارة.
وفي أغلب الحاالت ،ال تُو َ
المستخدمة هي تلك المتضمنة في بيانات تسوية المطالبات التاريخية التي تستند عليها التوقعات .وتُستخدم تقديرات نوعية إضافية لتقييم إلى أي
مدى قد ال تنطبق المعدالت الس ابقة في المستقبل (على سبيل المثال ليعكس حدث وقع لمرة واحدة أو تغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل
السوق مثل التوجهات العامة للمطالبات والظروف االقتصادية ومستويات تضخم المطالبات والقرارات والتشريعات القضائية ،فضال عن عوامل
داخلية مثل تنوع المحفظة وخصائص وثا ئق التأمين وإجراءات إدارة المطالبات) بهدف التوصل إلى تقدير التكلفة النهائية للمطالبات التي تمثل
النتيجة المرجحة لمجموعة من النتائج المحتملة ،مع األخذ في االعتبار كافة أوجه عدم التأكد.
وتُستخدَم األحكام والتقديرات والفرضيات المماثلة عند تقييم مدى كفاية مخصصات أقساط التأمين غير المكتسبة .وتتطلب األحكام أيضًا تحديد ما
إذا كان نمط خدمة التأمين المقدم بموجب عقد تتطلب إطفاء أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس أطر غير التوزيع الزمني المتساوي.
 3-4-4خسائر ناشئة عن االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
درجة ضمن مجموعة من األصول المالية التي
تجري الشركة تقييما ً لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها والذمم المدينة ال ُم َ
لها خصائص مخاطر ائتمان مماثلة .ال تُد َْر ُج الذمم المدينة التي يتم تقييمها على حدة لتحديد االنخفاض في القيمة والتي تم االعتراف ،أو ال يزال
ف ،بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمتها في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة .ويتطلب تقييم االنخفاض في القيمة استخدام األحكام
يُ ْعت ََر ُ
مؤشرا على
والتقديرات .وإلجراء ذلك ،تُق ِّيم الشركة خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت التأخر في السداد السابقة والتي ت ُ َع ُّد
ً
القدرة على سداد كافة المبالغ ال ُمست َحقة طبقًا للشروط التعاقدية .وتُص ّنِف الشركة األرصدة كـ "متأخرة في السداد لكن غير منخفضة القيمة" (إيضاح
 )8وفق التعليمات الصادرة عن (ساما).
 -4-4-4تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
س َّج ُل بعض تكاليف اقتناء وثائق التأمين المتعلقة ببيع وثائق التأمين كتكاليف اقتناء ُمؤجَّلة ،وتُطفَأ في قائمة الدخل على مدى فترة التغطية وثيقة
تُ َ
التأمين ذات العالقة .وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين ،فإنه يمكن التعجيل في إطفاء هذه التكاليف،
ويمكن أن يتطلب ذلك أيضًا إجراء تخفيض للقيمة  /شطب في قائمة الدخل.
 5-4-4العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات
تُح ّدِد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها ومعداتها قبل احتساب االستهالك .وتُحدَّد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستخدام
المتوقع لألصول أو اإلحالل والتجديد المادي لها .وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويُعدَّل االستهالك
المستقبلي المحمل عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 6-4-4اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة
تُح ّدِد الشركة ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة على األقل مرة واحدة سنويًا .ويتطلبُ ذلك تقدير القيمة قيد االستخدام للوحدات المولدة
للنقد المخصص للشهرة .ويتطلبُ تقدير القيمة قيد االستخدام من الشركة وضع تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدة المولدة للنقد
وكذلك اختيار معدل خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
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 -4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4 -4التقديرات واالفتراضات
 7-4-4اإليجارات
ال تستطيع الشركة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة ،وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار.
معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه الشركة لالقتراض على مدى فترة مماثلة ،وبضمان مماثل ،األموال الالزمة
للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة .ولذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما على الشركة "أن
تقديرا عندما ال تتوفر معدالت ملحوظة أو عندما تكون تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار .تقدر الشركة
تدفع" ،األمر الذي يتطلب
ً
استخدام معدل االقتراض اإلضافي ل لمدخالت التي يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عندما تكون متاحة ومطلوبة لجعل تقديرات
المنشأة محددة.
تحدد الشركة عقد اإليجار على أنه عقد إيجار غير قابل لإللغاء ،إلى جانب أي فترات مغطاة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل
معقول أنه سيتم ممارسته ،أو أي فترات بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته .لدى الشركة عدة عقود إيجار
تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء .تطبق الشركة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد
ً
حافزا اقتصاديًا لها لممارسة التجديد أو اإلنهاء .بعد تاريخ البدء،
اإليجار أم ال .بالتالي ،تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق
تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم
ممارسة خيار التجديد أو إلنهاء.
 -5نقد وما في حكمه
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
2019م
2020م
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
نقد لدى البنوك
 حسابات جارية صندوق األسواق المالية -ودائع قصيرة األجل

76,056,722
258,301,875
334,358,597

91,019,603
237,210,762
45,000,000
373,230,365

10,102,653
22,918,276
45,464,557
78,485,486

15,670,513
33,035,189
48,705,702

يتم إيداع النقد لدى البنوك ووحدات صناديق مالية لدى أطراف ذوي موثوقية ائتمان عالية.
يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وأجنبية ذات أجل استحقاق أصلي يقل عن ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع وتحقق دخل عموالت
بمتوسط معدل  ٪1.55إلى  ٪1.57سنويًا ( :2019ال شيء).
 -6ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
إن الودائع ألجل مودعة لدى بنوك محلية ومؤسسات مالية تبلغ تواريخ إستحقاقها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها .تحقق هذه الودائع ايرادات
عمولة بمعدل يبلغ متوسطه من  ٪0.85إلى  ٪2.7 :2019( ٪ 3.1إلى  )٪ 5.25سنوياً.
 -7االستثمارات
تتمثل االستثمارات فيما يلي:
2020م
استثمارات متاحة للبيع (أ)
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (ب)
استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة

2020م
2019م
(بالرياالت السعودية)
-

-
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183,120,371
19,687,500
27,148,384
229,956,255

2019م
124,910,549
19,687,500
95,411,250
240,009,299

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -7االستثمارات (تتمة)
يتم تصنيف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:
أ) استثمارات متاحة للبيع:
طريقة تحليل الفئة على النحو التالي:
محلي
2020م

دولي
2019م

المجموع

2020م

عمليات المساهمين

2020م

2019م

2019م

(بالرياالت السعودية)

استثمارات حقوق الملكية

63,828,502

59,944,941

27,041,783

34,689,967

90,870,285

94,634,908

صناديق استثمارية

91,974,445

30,000,000

275,641

275,641

92,250,086

30,275,641

155,802,947

89,944,941

27,317,424

34,965,608

183,120,371

124,910,549

كانت الحركة على االستثمارات المتاحة للبيع على النحو التالي:
مدرجة في
السوق المالية

غير مدرجة في
السوق المالية

المجموع

عمليات المساهمين
في  1يناير 2019م
استحواذ خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الربح ( /الخسارة) المحققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
تغيرات غير محققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
(الخسارة)  /الربح المحققة
الهبوط في القيمة خالل السنة
توزيعات أرباح مستلمة معاد استثمارها

52,493,669
48,255,033
)(47,373,056
)(673,303
1,986
-

(بالرياالت السعودية)
60,697,826
31,875,001
)(21,294,658
)(2,209,739
452,256
6,124,122
)(3,812,433
373,845

113,191,495
80,130,034
)(68,667,714
)(2,209,739
)(221,047
6,126,108
)(3,812,433
373,845

في  31ديسمبر 2019م
استحواذ  /محول خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الخسارة المحققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
تغيرات غير محققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
الربح المحقق
هبوط في القيمة خالل السنة
توزيعات أرباح معاد استثمارها

52,704,329
99,816,444
)(41,099,173
)(3,520,554
6,874,289
3,520,553
-

72,206,220
)(1,147,436
1,812,998
)(514,762
)(7,806,010
273,473

124,910,549
99,816,444
)(42,246,609
)(1,707,556
6,359,527
3,520,553
)(7,806,010
273,473

في  31ديسمبر 2020م

118,295,888

64,824,483

183,120,371

أجرت اإلدارة مراجعة لالستثمارات المتاحة للبيع لتقييم ما إذا كان قد حدث هبوط في قيمة هذه االستثمارات .بنا ًء على معلومات محددة  ،ترى اإلدارة
أنه ليس هناك حاجة لمزيد من الهبوط في القيمة فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع بخالف ما تم اإلفصاح عنه أعاله.
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 -7االستثمارات (تتمة)
ب) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
عمليات المساهمين
محلي

دولي

2020م

2019م

المجموع
2019م

2020م

2019م

2020م

(بالرياالت السعودية)
صكوك

12,187,500

12,187,500

7,500,000

7,500,000

19,687,500

19,687,500

12,187,500

12,187,500

7,500,000

7,500,000

19,687,500

19,687,500

الحركة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي على النحو التالي:
مدرجة في
السوق المالية

غير مدرجة في
السوق المالية
(بالرياالت السعودية)

المجموع

في  1يناير 2019م

19,125,000

-

19,125,000

استحواذ خالل السنة

4,709,180

-

4,709,180

استبعادات خالل السنة

)(4,124,430

-

)(4,124,430

الخسائر المحققة

)(22,250

-

)(22,250

في  31ديسمبر 2019م

19,687,500

-

19,687,500

استحواذ خالل السنة

-

-

-

استبعادات خالل السنة

-

-

-

في  31ديسمبر 2020م

19,687,500

-

19,687,500

ج) استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
95,411,250
)(68,262,866
27,148,384

كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
هبوط في القيمة
كما في  31ديسمبر

92,475,000
2,936,250
95,411,250

للشركة "استثمارات أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة" بمبلغ  95.4مليون لاير سعودي مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية ومسجلة
في المملكة العربية السعودية ذات أجل استحقاق ثابت لمدة عام واحد مع خيار التجديد السنوي .حتى عام  ،2019تم تجديد استحقاق الودائع بانتظام
لمدة إضافية تبلغ عام واحد .في نهاية عام  ،2020وعند االستحقاق ،قررت الشركة عدم التجديد ،ولكن تم إبالغها من قبل المؤسسة المالية المعنية
بأن االستثمار الذي قامت به المؤسسة المالية ال يمكن القيام بتصفيته حاليًا وهو ما لم يتم ذكره في كافة المراسالت المسبقة .بالرغم من استالم تأكيد
بكامل رصيد االستثمار كما بتاريخ  31ديسمبر  ،2020قامت إدارة الشركة بإعادة تقييم لالستثمارات التي تم إعالمها بها ،ونظرا ً لعدم التأكد من
قابلية االسترداد خلصت الشركة إلى تسجيل خسارة هبوط بمبلغ  68.3مليون لاير سعودي .ال تزال الشركة تعمل وبكافة الوسائل الممكنة السترداد
المركز االستثماري وعكس خسارة الهبوط في القيمة المثبتة في الفترات المستقبلية في حالة التطور اإليجابي( .راجع إيضاح .)33
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 -8أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،بالصافي
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
313,773,432
19,080,862
9,222,691
50,970
342,127,955
)(144,358,703
197,769,252

حملة وثائق تأمين
وسطاء ووكالء تأمين
ذمم مدينة من شركات تأمين ومعيدي تأمين
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة من أطراف ذات عالقة (ايضاح )20
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  -اإلجمالي
يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ،صافي
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  -صافي

276,409,049
19,171,520
9,537,420
206,547
305,324,536
)(124,830,405
180,494,131

فيما يلي الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
في  1يناير

124,830,405

102,596,932

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للسنة

19,528,298

22,233,473

في  31ديسمبر

144,358,703

124,830,405

فيما يلي تحليل ألعمار أقساط التأمين وغير منخفضة القيمة وأرصدة التأمين المدينة كما في نهاية السنة:
غير متأخرة
السداد وغير
مخفضة القيمة

2020م

أقساط تأمين مدينة
وسطاء ووكالء تأمين
ذمم مدينة من شركات
تأمين ومعيدي تأمين
أطراف ذات عالقة
 31ديسمبر 2020م

متأخرة السداد صافي من هبوط القيمة

أقل من  90يوم

من  91إلى
 180يومـا

123,433,996
2,976,796

40,927,340
537,565

2,283,943

152,983

300,903

49,094
128,743,829

1,595
41,619,483

11,627,623

2019م

أقساط تأمين مدينة
وسطاء ووكالء تأمين
ذمم مدينة من شركات تأمين
ومعيدي تأمين
أطراف ذات عالقة
 31ديسمبر 2019م

غير متأخرة
السداد وغير
مخفضة القيمة

من  181الى
 360يومـا
(بالرياالت السعودية)
11,276,892
49,828

أكثر من 360
يومـا

المجموع

14,339,050
516,172

189,977,278
4,080,361

923,095

3,660,924

15,778,317

50,689
197,769,252

متأخرة السداد صافي من هبوط القيمة

أقل من  90يوم

من  91إلى
 180يومـا

99,269,772
3,438,437

42,493,714
86,916

2,470,783

335,369

568,279

206,547
105,385,539

42,915,999

20,082,583
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من  181الى
 360يومـا
(بالرياالت السعودية)
18,554,457
959,847

أكثر من 360
يومـا

المجموع

11,022,880
252,286

171,340,823
4,737,486

834,844

4,209,275

12,110,010

206,547
180,494,131

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -8أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،بالصافي (تتمة)
تتألف أرصدة أقساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء واألطراف ذات العالقة أغلبها في المملكة العربية السعودية.
وبوجه عام ،تنص شروط العمل الخاصة بالشركة على أن يتم سداد أقساط التأمين خالل  90يوماً .تتطلب ترتيبات السداد مع معيدي التأمين ،عادة
أن يتم السداد في حالة تجاوز الرصيد مبلغ محدد متفق عليه .ال يوجد رصيد لفرد أو لشركة أو لوكيل يزيد عن  ٪ 13من إجمالي أقساط التأمين
المدينة كما في  31ديسمبر  .)٪11 :2019( 2020باإلضافة إلى ذلك ،تشكل أرصدة أكبر خمس عمالء  ٪ 35من إجمالي أقساط التأمين المدينة
كما في  31ديسمبر .)٪ 33 :2019( 2020
من المتوقع ،بنا ًء على الخبرة السابقة ،تحصيل أقساط وأرصدة اعادة التأمين المدينة غير منخفضة القيمة بالكامل ،علما ً بأنه ليس من إجراءات الشركة
الحصول على ضمانات بشأن الحسابات المدينة ،وبالتالي فإن معظمها غير مكفول بضمانات.
 -9االحتياطات الفنية
 9-1صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
تتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات مما يلي:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
إجمالي مطالبات تحت التسوية
يخصم :القيمة القابلة للتحقق من قيمة الحطام والمبالغ المستردة
المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
احتياطي أقساط تأمين إضافية
احتياطيات فنية أخرى
يخصم:
 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

249,186,571
)(36,046,445
213,140,126
97,426,129
10,939,707
7,761,773
329,267,735

239,979,427
)(54,632,589
185,346,838
129,434,499
22,756,206
6,167,162
343,704,705

)(87,201,069
)(16,094,687
225,971,979

)(65,545,868
)(14,164,512
263,994,325

 9-2الحركة على أقساط التأمين غير المكتسبة
فيما يلي الحركة على أقساط التأمين غير المكتسبة:

الرصيد كما في بداية السنة
أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الصافي
إعادة تأمين
اإلجمالي
452,588,441
)(22,133,245
474,721,686
681,415,725
)(60,249,682
741,665,407
)(725,514,953
62,727,394
)(788,242,347
408,489,213
)(19,655,533
428,144,746

الرصيد كما في بداية السنة
أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الصافي
إعادة تأمين
اإلجمالي
465,723,319
)(23,229,716
488,953,035
780,385,588
)(81,550,838
861,936,426
)(793,520,466
82,647,309
)(876,167,775
452,588,441
)(22,133,245
474,721,686
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -9االحتياطات الفنية (تتمة)
 9-3الحركة على تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
فيما يلي الحركة على تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة:
2020م

2019م

(بالرياالت السعودية)
الرصيد كما في بداية السنة

23,166,791

22,750,148

متكبد خالل السنة
إطفاء خالل السنة

40,805,121
)(40,451,638

44,067,216
)(43,650,573

الرصيد كما في نهاية السنة

23,520,274

23,166,791

 -10تطور المطالبات
توضح الجداول التالية تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة ،بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها وفقا ً لسنة
سا لقدرة الشركة على تقدير
الحادث في تاريخ القوائم المالية ،جنبا ً إلى جنب مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه .يقدم تطور مطالبات التأمين مقيا ً
القيمة النهائية للمطالبات .إن تقديرات المطالبات المتراكمة والمدفوعات المتراكمة مسجلة باللاير السعودي.
وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ،فإنه يجب على الشركة عند تكوين احتياطيات المطالبات أن تأخذ في االعتبار االحتمالية وحجم الخبرة
المستقبلية أكثر مما هو مفترض وتكون على قدر من الحذر عند تكوين االحتياطيات عند وجود موضع شك .بشكل عام ،فإن عدم التأكد المرتبط
بالخبرة بالنسبة للمطالبات في سنة الحادث يكون أكبر في السنة التي يكون فيها الحادث في مراحله المبكرة من التطور ،مما يتوجب معه تكوين هامش
لتوفير الثقة الالزمة في كفاية االحتياطيات .ومع تطور المطالبات ،والتأكد من التكلفة النهائية للمطالبات ينخفض المستوى النسبي لذلك الهامش .ولكن
نظرا لحالة عدم التأكد المرتبطة بعملية التقدير ،فإن المخصص الفعلي للمطالبات قد ال يكون دائ ًما به فائض.
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -10تطور المطالبات (تتمة)
أ) جدول تطور المطالبات ،إجمالي إعادة التأمين:
2020م
سنة الحادث أو سنة
االكتتاب
تقدير تكلفة المطالبات
النهائية باإلجمالي قبل
إعادة التأمين:
 في نهاية سنة الحادث بعد سنة واحدة بعد سنتين بعد ثالث سنوات بعد أربع سنواتاحتياطي خاص بسنوات
سابقة
تقدير حالي لمطالبات
متراكمة
مدفوعات متراكمة حتى
تاريخه
االلتزام المحقق بقائمة
المركز المالي
المطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها

قبل عام 2016م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

651,105,806
603,514,242
610,281,842
602,485,060
600,256,191

493,141,139
528,540,538
494,464,575
496,838,341

490,980,616
539,207,353
526,731,720

723,510,782
678,533,772

572,749,025

48,852,135

572,749,025
678,533,772
526,731,720
496,838,341
600,256,191
48,852,135

48,852,135

600,256,191

496,838,341

526,731,720

678,533,772

572,749,025

2,923,961,184

-

)(579,472,878

)(480,434,164

)(507,372,810

)(637,001,720

)(409,113,357

)(2,613,394,929

48,852,135

20,783,313

16,404,177

19,358,910

41,532,052

163,635,668

310,566,255
310,566,255
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -10تطور المطالبات (تتمة)
أ) جدول تطور المطالبات ،إجمالي إعادة التأمين:
2019م
سنة الحادث أو سنة االكتتاب

قبل عام 2015م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

تقدير تكلفة المطالبات النهائية
باإلجمالي قبل إعادة التأمين:
 -في نهاية سنة الحادث

511,829,045

651,105,806

493,141,139

490,980,616

 -بعد سنة واحدة

610,362,744

603,514,242

528,540,538

539,207,353

 -بعد سنتين

586,226,451

610,281,842

494,464,575

 -بعد ثالث سنوات

578,051,861

602,485,060

 -بعد أربع سنوات

589,988,235

احتياطي خاص بسنوات سابقة

29,600,013

723,510,782

723,510,782
539,207,353
494,464,575
602,485,060
589,988,235
29,600,013

تقدير حالي لمطالبات متراكمة

29,600,013

589,988,235

602,485,060

494,464,575

539,207,353

723,510,782

2,979,256,018

مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

-

)(560,968,324

)(579,777,748

)(478,648,542

)(502,105,583

)(542,974,484

)(2,664,474,681

29,600,013

29,019,911

22,707,312

15,816,033

37,101,770

180,536,298

314,781,337

االلتزام المحقق بقائمة المركز
المالي
المطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها

314,781,337
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -10تطور المطالبات (تتمة)
ب) جدول تطور المطالبات ،بالصافي بعد حسم إعادة التأمين:
2020م
قبل عام 2016م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

سنة الحادث أو سنة االكتتاب
تقدير تكلفة المطالبات النهائية
باإلجمالي قبل إعادة التأمين:
 -في نهاية سنة الحادث

518,187,614

391,264,753

492,777,304

698,293,633

 -بعد سنة واحدة

551,827,051

454,094,648

476,021,069

651,408,818

 -بعد سنتين

557,390,213

427,903,943

474,474,756

 -بعد ثالث سنوات

535,122,808

428,544,066

 -بعد أربع سنوات

534,164,455

احتياطي خاص بسنوات سابقة

25,717,177

516,715,588

516,715,588
651,408,818
474,474,756
428,544,066
534,164,455
25,717,177

تقدير حالي لمطالبات متراكمة

25,717,177

534,164,455

428,544,066

474,474,756

651,408,818

516,715,588

2,631,024,860

مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

-

)(520,148,626

)(417,791,980

)(463,864,214

)(626,622,312

)(395,327,229

)(2,423,754,361

االلتزام المحقق بقائمة المركز المالي

25,717,177

14,015,829

10,752,086

10,610,542

24,786,506

121,388,359

207,270,499

المطالبات تحت التسوية والمطالبات
المتكبدة غير المبلغ عنها

207,270,499
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -10تطور المطالبات (تتمة)
ب) جدول تطور المطالبات ،بالصافي بعد حسم إعادة التأمين:
2019م
قبل عام 2015م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

 -في نهاية سنة الحادث

435,347,257

518,187,614

391,264,753

492,777,304

698,293,633

698,293,633

 -بعد سنة واحدة

523,656,225

551,827,051

454,094,648

476,021,069

 -بعد سنتين

506,701,590

557,390,213

427,903,943

 -بعد ثالث سنوات

512,697,801

535,122,808

 -بعد أربع سنوات

511,677,187

سنة الحادث أو سنة االكتتاب
تقدير تكلفة المطالبات النهائية باإلجمالي
قبل إعادة التأمين:

احتياطي خاص بسنوات سابقة

15,696,522

476,021,069
427,903,943
535,122,808
511,677,187
15,696,522

تقدير حالي لمطالبات متراكمة

15,696,522

511,677,187

535,122,808

427,903,943

476,021,069

698,293,633

2,664,715,162

مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

-

)(499,136,952

)(520,453,496

)(416,311,616

)(459,497,126

)(534,245,015

)(2,429,644,205

االلتزام المحقق بقائمة المركز المالي

15,696,522

12,540,235

14,669,312

11,592,327

16,523,943

164,048,618

235,070,957

المطالبات تحت التسوية والمطالبات
المتكبدة غير المبلغ عنها

235,070,957
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -11مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
عمليات التأمين
2020م

عمليات المساهمين
2019م

2020م

)بالرياالت السعودية(

2019م

)بالرياالت السعودية(

ذمم مدينة مقابل الحطام

11,530,428

6,010,860

-

-

عمولة مستحقة مدينة

9,375,806

6,056,293

1,708,898

677,471

رسوم اشرافية وإدارية مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً

16,152,626

8,467,523

-

-

5,120,310

3,875,140

-

-

دفعات مقدمة لمقدمي الخدمة الطبية

3,412,620

3,135,528

-

-

أخرى

5,488,067

2,478,315

-

-

51,079,857

30,023,659

1,708,898

677,471

 -12ممتلكات ومعدات
التحسينات على
العقارات
المستأجرة

األثاث والتركيبات
والمعدات المكتبية

المركبات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

(بالرياالت السعودية)
التكلفة:
 1يناير 2019م
اضافات
استبعادات
 31ديسمبر 2019م
اضافات
محول
محول من أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ
 31ديسمبر 2020م
االستهالك المتراكم:
 1يناير 2019م
المحمل للسنة
استبعادات
 31ديسمبر 2019م
المحمل خالل السنة
محول
 31ديسمبر 2020م
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2019م

3,859,129
1,291,628
5,150,757
)(99,976

16,789,316
1,272,384
18,061,700
2,193,990
99,976

547,820
15,000
)(562,820
-

7,268,202
7,268,202
2,272,720
-

21,196,265
9,847,214
)(562,820
30,480,659
4,466,710
-

-

2,972,206

-

)(2,972,206

-

5,050,781

23,327,872

-

6,568,716

34,947,369

)(2,403,168
)(498,730
)(2,901,898
)(513,632
)(14,370
)(3,429,900

)(11,766,325
)(1,675,963
)(13,442,288
)(2,730,859
14,370
)(16,158,777

)(535,163
)(5,895
541,058
-

-

)(14,704,656
)(2,180,588
541,058
)(16,344,186
)(3,244,491
)(19,588,677

1,620,881
2,248,859

7,169,095
4,619,412

-

6,568,716
7,268,202

15,358,692
14,136,473

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل الدفعات المقدمة الخاصة بالنظام الجديد.
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -13أصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار
أصول حق االستخدام
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
1,629,039
3,880,621
)(610,892
4,898,768

الرصيد كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
استهالك محمل خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2,239,931
)(610,892
1,629,039

2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
التزامات عقود اإليجار
الرصيد كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
تكاليف التمويل للسنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

1,230,703
3,880,621
48,189
)(1,501,862
3,657,651

1,806,598
74,105
)(650,000
1,230,703

تتعلق أصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار المشار إليها أعاله باستئجار مكاتب.
إن المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة هي  2.5مليون لاير سعودي ( 2.8 :2019مليون لاير سعودي).
 -14الشهرة
بدأت الشركة أنشطة التأمين في  1يناير 2009م .وقد اعتمد المساهمون في الشركة عملية تحويل محفظة التأمين وصافي األصول الخاصة بشركة
االتحاد التجاري للتأمين ش .م .ب( .مقفلة) إلى الشركة اعتبارا ً من  1يناير 2009م وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية .وقد نتج
عن هذا التحويل شهرة بمبلغ  4.5مليون لاير سعودي.
كما في تاريخ القوائم المالية ،تم إجراء اختبار الهبوط في القيمة ،على أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة .تتضمن االفتراضات المستخدمة
درجة كبيرة من التقديرات من جانب اإلدارة .قد تختلف الظروف الفعلية عن االفتراضات ،وبالتالي قد تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن تلك
المتوقعة مع وجود تأثير جوهري محتمل على إمكانية استرداد المبالغ .أهم االفتراضات المستخدمة في تحديد التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة
للخمسة أعوام القادمة هي:
• المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بنسبة  ٪ 10؛ و
• متوسط معدل النمو المتوقع بنسبة  ٪8على أقساط التأمين المكتسبة.
على الرغم من اعتقاد اإلدارة أن االفتراضات المستخدمة لتقييم الهبوط في القيمة المحتمل معقولة ،حيث يعتمد جزء كبير منها على األداء الفعلي
الذي تم تحقيقه في الماضي ،فإن هذه االفتراضات ذاتية بطبيعتها.
بنا ًء على االفتراضات المقدمة ،تجاوزت التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة المتوقعة القيمة الدفترية للشهرة وبالتالي لم يتم إثبات أي هبوط في
القيمة.
تم إجراء تحليل للحساسية حيث أن زيادة قدرها  ٪1في متوسط التكلفة المرجح لرأس المال وانخفاض قدره  ٪0.5من متوسط معدل النمو على
أقساط التأمين المكتسبة ليس لها أي تأثير على نتيجة اختبارات الهبوط في القيمة.
 -15الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية  ٪10من رأس المال المدفوع والمحتفظ بها وفقا ً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية .ولـ
ساما الحق في أرباح هذه الوديعة النظامية وال يمكن سحبها دون موافقتها.
وفقا ً لتعليمات ساما الواردة بالتعميم الصادر بتاريخ  1مارس  ،2016قامت الشركة باإلفصاح عن العموالت المكتسبة من الوديعة النظامية كما في
 31ديسمبر 2020م كأصل والتزام في هذه القوائم المالية.
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -16عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة
2020م

2019م

(بالرياالت السعودية)
4,931,416
10,780,170
)(11,180,812
4,530,774

في  1يناير
عمولة إعادة تأمين مستلمة خالل السنة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة خالل السنة
في  31ديسمبر

3,553,941
12,392,828
)(11,015,353
4,931,416

 -17مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
2019م
2020م
2019م
2020م
)بالرياالت السعودية(
مستحق إلى أطراف ذات عالقة (ايضاح رقم )20
مصاريف مستحقة
الفائض المستحق غير الموزع (سنوات سابقة)
ضريبة استقطاع مستحقة
ضريبة القيمة المضافة المستحقة
مطالبات مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين
مطلوبات أخرى

2,441,251
7,238,591
15,341,772
124,401
9,803,148
23,920,431
23,598,766
82,468,360

2,441,251
4,249,764
12,936,573
232,071
3,921,778
33,846,491
22,037,853
79,665,781

2,124,761
65,577
2,190,338

1,594,989
65,577
1,660,566

 -18الفائض المتراكم المستحق

2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
5,449,616
11,572,732
)(3,044,417
)(2,405,199
11,572,732

في  1يناير
إجمالي الدخل المخصص لعمليات التأمين خالل السنة
الفائض المدفوع  /المعدل
المحول إلى ذمم دائنة
في  31ديسمبر
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9,261,070
5,449,616
)(3,896,332
)(5,364,738
5,449,616

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -19تعويض نهاية الخدمة
تن ّفِذ الشركة تعويضات نهاية خدمة لموظفيها استنادًا إلى أنظمة العمل السعودية السائدة ،ويُج َّنب مخصص وفقا ً للتقييم االكتواري بموجب طريقة
وحدة اإلئتمان المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزام دفع المكافآت عند إستحقاقه.
 1-19فيما يلي المبالغ ال ُمثبتة في قائمة المركز المالي والحركة على االلتزام خالل السنة بناء على قيمته الحالية:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
18,690,982

القيمة الحالية لتعويض نهاية الخدمة

15,001,591

2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
15,001,591
3,304,322
1,073,777
)(688,708
18,690,982

 1يناير
المحمل خالل السنة (ايضاح )2-19
خسارة اكتوارية محملة على قائمة الدخل الشامل اآلخر
المسدد خالل السنة
كما في  31ديسمبر

9,157,438
2,327,721
4,060,337
)(543,905
15,001,591

 2-19المحمل على قائمة الدخل للسنة:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
2,824,439
479,883
3,304,322

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
التكلفة المثبتة في قائمة الدخل

1,890,304
437,417
2,327,721

 3-19االفتراضات االكتوارية الرئيسية:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
2.30%
2.30%
)AM (80
Mortality
Table

معامل الخصم المستخدَم
ُمعدَّل زيادة الراتب طويل األجل
معدالت الوفيَّات
متوسط المدة المرجحة اللتزام المنافع
المحددة
معدالت دوران الموظفين
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3.00٪
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -19تعويض نهاية الخدمة (تتمة)
 4-19تحليل الحساسية للقيمة الحالية لخطة التزامات المنافع المحددة على النحو التالي:

معدل الخصم
زيادة
نقص
تغيرات متوقعة في الرواتب
زيادة
نقص

 31ديسمبر 2020م
بالرياالت (
النسبة المئوية
)السعودية
()%

 31ديسمبر 2019م
بالرياالت (
)السعودية
النسبة المئوية ()%

%1
%1-

16,726,279
21,043,882

٪0.50
٪0.50-

14,247,988
15,822,292

%1
%1-

21,002,559
16,721,496

٪0.50
٪0.50-

15,522,364
14,513,779

يعتمد تحليل الحساسية المذكور أعاله على تغير في احدى االفتراضات مع ثبات كافة االفتراضات والعوامل األخرى .من غير المرجح في الواقع
حدوث ذلك ،حيث أن التغيرات في االفتراضات قد تكون مترابطة .عند احتساب مدى حساسية خطة التزامات المنافع المحددة لالفتراضات
االكتوارية فقد طبقت الطريقة ذاتها (الق يمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المحتسبة على أساس طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية السنة)
عند احتساب مكافآت نهاية الخدمة المعترف بها ضمن قائمة المركز المالي.
 -20معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
تتمثل األطراف ذات عالقة في المساهمين ،والشركات المرتبطة بهم (التابعة) ،وموظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة ،والشركات المسيطر عليها
أو الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التي تؤثر عليها هذه األطراف بشكل مهم .يتم اعتماد سياسات تسعير وثائق التأمين وشروط هذه المعامالت
من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
فيما يلي تفاصيل المعامالت واألرصدة الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)

أطراف ذات عالقة

طبيعة العالقة

مجلس اإلدارة

أقساط إعادة التأمين المسندة
حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف وبدالت اجتماعات

1,283,257
155,637
213,924
1,400,000
154,499

309,130
18,891
573,249
1,400,000
106,118

تتألف األرصدة المستحقة من ( /إلى) األطراف ذات عالقة مما يلي:

أرصدة مستحقة من ( /إلى) األطراف ذات
العالقة
2019م
2020م
)بالرياالت السعودية(
)(2,441,251
)(2,441,251

أطراف ذات عالقة
الشركات الشقيقة
شركة األنشطة التجارية
أطراف ذات عالقة

أعضاء مجلس اإلدارة
المجموع

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
206,547
206,547

50,970
50,970
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ذمم معيدي تأمين دائنة
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
)(368,848
)(368,848

)(252,455
)(252,455

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -20معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
 إن المستحق من  /إلى األطراف ذات عالقة ،يتعلق بالمعامالت التي تتم مع الشركات الشقيقة. يتم إعتماد األسعار وشروط السداد لهذه المعامالت من قبل اإلدارة.يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للسنوات المنتهية
في  31ديسمبر 2020م و 2019م
اعضاء مجلس اإلدارة
(التنفيذيين)

اعضاء مجلس اإلدارة
(غير  -التنفيذيين)

كبار المسؤولين
التنفيذيين متضمنا
الرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي
المالي

(بالرياالت السعودية)
2020م
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت السنوية
تعويضات نهاية الخدمة
المجموع
العدد

106,118
1,400,000
1,506,118
7

اعضاء مجلس اإلدارة
(التنفيذيين)

اعضاء مجلس اإلدارة
(غير  -التنفيذيين)

6,216,072
17,480
1,557,073
555,101
8,345,726
5
كبار المسؤولين التنفيذيين
متضمنا الرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي المالي

(بالرياالت السعودية)
2019م
الرواتب والتعويضات
البدالت
المكافآت السنوية
تعويضات نهاية الخدمة
المجموع
العدد

93,209
1,400,000
1,493,209
7

-
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5,882,600
51,110
2,179,602
537,485
8,650,797
5

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -21مصاريف عمومية وإدارية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
2019م
2020م
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
رواتب وتكاليف موظفين
مصروف ضريبة االستقطاع
مصروف ضريبة القيمة المضافة (إيضاح )24
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ايضاح رقم )19
أتعاب مهنية
إيجارات
استهالك ممتلكات و معدات
استهالك أصول حق استخدام
قرطاسية
منافع خدمية
إصالح وصيانة
رحالت عمل وانتقال
ترويج ودعاية
مصروفات ومكافآت مجلس اإلدارة واللجان
األخرى
أخرى

58,956,600
5,112,165
5,712,666
3,304,322
2,618,294
2,542,377
3,244,491
610,892
569,872
395,556
147,775
144,579
56,611

56,838,708
6,720
640,889
2,327,721
1,730,844
2,821,739
2,180,588
610,892
988,927
417,865
435,111
333,979
87,082

2,611
9,523
28,291

37,118
25,726

-

-

1,966,000

1,612,871

8,212,895
91,629,095

6,220,044
75,641,109

346,618
2,353,043

272,869
1,949,171
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 -22إيرادات استثمار والهبوط في القيمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
2019م
2020م
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
استثمارات متاحة للبيع
ربح محقق من االستثمارات ،صافي
الهبوط في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
توزيعات أرباح ودخل استثمارات
استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة
الهبوط في قيمة االستثمارات األخرى
بالتكلفة المطفأة

-

-

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ
اإلستحقاق
ايرادات مرابحة
خسارة محققة من االستثمارات

-

النقد وودائع قصيرة األجل
ايرادات مرابحة
توزيعات أرباح ودخل استثمارات
ودائع طويلة األجل
ايرادات مرابحة

-

-

-

6,126,108
)(3,812,433
2,690,032

3,520,553
)(7,806,010
1,881,099

-

)(68,262,866

758,922
)(22,250

683,408
-

534,007
5,048,750

658,488
2,795,033

98,465
1,022,973

-

3,869,788
9,452,545

16,148,183
19,601,704

7,785,463
)(61,076,915

12,078,338
17,818,717

 -23إيرادات إكتتاب أخرى
2019م

2020م

(بالرياالت السعودية)
حصة الشركة من دخل منتجات العمرة اإلجباري

4,444,000

-

رسوم إصدار الوثيقة
حصة األرباح عن عقود إعادة التأمين
حصة الشركة من دخل منافذ
أخرى

3,991,874
2,340,138
1,236,269
6,468,409
18,480,690

5,429,914
3,065,736
2,215,634
4,507,068
15,218,352
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 -24الزكاة وضريبة الدخل
تضم العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ما يلي:
2019م

2020م

(بالرياالت السعودية)
موجودات غير متداولة

294,138,214

299,695,710

مطلوبات غير متداولة

26,981,620

20,162,272

صافي الدخل قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل

51,686,850

69,757,858

الشهرة

4,496,500

4,496,500

حقوق الملكية في بداية السنة

480,289,767

432,412,311

مخصص الزكاة وضريبة الدخل
يتم تكوين مخصص للزكاة بنسبة  ٪2.5من الوعاء الزكوي المقدر ،المنسوب إلى ملكية المساهمين السعوديين في الشركة.
يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل بنسبة  % 20من صافي الدخل المعدل المنسوب إلى ملكية المساهمين غير السعوديين في الشركة.
الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل كالتالي:
2019م
2020م
)بالرياالت السعودية(
26,675,204
12,500,000
)(13,849,796
25,325,408

كما في بداية السنة
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة
كما في نهاية السنة

51,620,542
14,000,000
)(38,945,338
26,675,204

الحركة على مخصص الزكاة كالتالي:

2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
26,002,743
12,188,750
)(13,410,499
24,780,994

كما في بداية السنة
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة
كما في نهاية السنة

50,750,515
13,651,400
)(38,399,172
26,002,743

الحركة على مخصص ضريبة الدخل كالتالي:

2020م

2019م

)بالرياالت السعودية(
كما في بداية السنة

672,461

870,027

مخصص السنة

311,250

348,600

المدفوع خالل السنة

)(439,297

)(546,166

كما في نهاية السنة

544,414

672,461
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 -24الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
تتمثل نسب المساهمين في القوائم المالية كما في نهاية السنة فيما يلي:

مساهمون يخضعون للزكاة
مساهمون يخضعون لضريبة الدخل

2020م

2019م

%

%

97.51
2.49

97.51
2.49

الموقف الزكوي والضريبي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
استلمت الشركة الربوط النهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام حتى  .2015خالل السنة ،استلمت الشركة الربوط للسنوات ، 2016
 2017و  2018مع مطالبة إضافية على الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ  2.7مليون لاير سعودي و  4.8مليون لاير سعودي و  3.8مليون لاير
سعودي على التوالي .قامت اإلدارة بسداد مبلغ  3.8مليون لاير سعودي مقابل ربط عام  2018وأنهت عملية الربط .فيما يتعلق بالربوط عن عامي
 2016و  ، 2017فإن اإلدارة قدمت اعتراضا ً على هذه الربوط .إن ربط عام  2019قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تتضمن الربوط لعامي  2016و  2017التزا ًما إضافيًا لضريبة االستقطاع بمبلغ  2.3مليون لاير سعودي و  2.8مليون لاير سعودي
على التوالي .خالل السنة ،سددت الشركة المبلغ لتجنب غرامة التأخير ،إال أن اإلدارة قدمت اعتراضاً .تم اثبات مصروف التزام
ضريبة االستقطاع ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.
خالل السنة استلمت الشركة مبلغ اعادة تقييم يخص ضريبة القيمة المضافة بإجمالي  4.1مليون لاير سعودي .قامت الشركة بسداد
المبلغ لتجنب غرامة التأخير ،إال أن اإلدارة قدمت اعتراضاً .تم اثبات مصروف ضريبة القيمة المضافة ضمن المصاريف األإدارية
والعمومية.
باإلضافة إلى ذلك ،أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية الخاصة بشركة االتحاد التجاري للتأمين ش .م .ب( .مقفلة) عن السنوات من
 2000حتى  ،2008مع المطالبة بإلتزام زكوي وضريبي قدره  10.6مليون ريـال سعودي وضريبة استقطاع مستحقة تبلغ  8.9مليون ريـال
سعودي .وقد قدمت اإلدارة اعتراضا ً على هذه الربوط المذكورة أعاله وصدر قرار لجنة اإلعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية يؤيد رأي الهيئة
العامة للزكاة والدخل .قامت الشركة بتقديم اعتراضا ً على هذا القرار أمام اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية حسب االجراءات النظامية لذلك.
في عام  ،2015اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط معدل عن نفس السنوات من  2000حتى  ،2008للمطالبة بنفس القيم الصادرة في قرار
اللجنة اإلبتدائية .قدمت الشركة اعتراضا ً على تلك الربوط الزكوية وتتوقع صدور حكم لصالحها .بعد ذلك ،قامت الشركة بسداد مبلغ إضافي قدره
 8.8مليون لاير سعودي وخطاب ضمان بمبلغ  10,19مليون لاير سعودي للزكاة ،بعد نهاية السنة ،استلمت الشركة ربط ضريبة القيمة المضافة
مع التزام إضافي بقيمة  9.2مليون لاير سعودي وضريبة استقطاع بقيمة  0.5مليون لاير سعودي بالصافي من المدفوعات.
تم القيام بتلك المدفوعات مع إبقاء حق الشركة في االستمرار باالستئناف ،واسترداد أو تسوية الدفعات عند صدور حكم لصالح الشركة في
االعتراضات المقدمة.
 -25رأس المال
إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع هو  400مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م والذي يتكون من  40مليون
سهم ( 31ديسمبر 2019م 400 :مليون ريـال سعودي والذي يتكون من  40مليون سهم) بقيمة  10ريـال سعودي لكل سهم.
فيما يلي هيكل ملكية الشركة:

شركة االتحاد التجاري القابضه – البحرين

 31ديسمبر 2020م
األسهم المدفوعة
األسهم المصرح بها والمصدرة
)بالرياالت السعودية(
عدد األسهم
89,440,000
89,440,000
8,944,000

الشركة األهليه للتأمين – الكويت

4,000,000

40,000,000

40,000,000

أخرى

27,056,000
40,000,000

270,560,000
400,000,000

270,560,000
400,000,000
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 -25رأس المال (تتمة)

شركة االتحاد التجاري القابضة – البحرين

 31ديسمبر 2019م
األسهم المدفوعة
األسهم المصرح بها والمصدرة
)بالرياالت السعودية(
عدد األسهم
89,440,000
89,440,000
8,944,000

الشركة األهلية للتأمين – الكويت

4,000,000

40,000,000

40,000,000

أخرى

27,056,000
40,000,000

270,560,000
400,000,000

270,560,000
400,000,000

 -26احتياطي نظامي
تماشيا ً مع متطلبات نظام شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي من خالل
تحويل  ٪20من صافي الدخل في كل سنة إلى أن يبلغ االحتياطي  ٪100من رأس المال.
 -27ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض بتقسيم صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
 -28االرتباطات وااللتزامات المحتملة
أ) االرتباطات وااللتزامات المحتملة للشركة كما يلي:
2019م

2020م
بالرياالت السعودية
16,190,660

خطابات ضمان مصدرة

14,290,660

ب) دعاوى قضائية
تعمل الشركة في قطاع التأمين وتتعرض لدعاوي قضائية في سياق العمل العادي فيما يتعلق بمطالبات حاملي وثائق التأمين .وحيث إنه ال
يمكن التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع الدعاوى القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل عملي ،فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه
الدعاوى (بما في ذلك الدعاوى القضائية) سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالي.
 -29إدارة رأس المال
وضعت الشركة أهداف للحفاظ على نسبة كافية لرأس المال وذلك لتحقيق أغراضها ورفع قيمة العائد للمساهمين.
وتدير الشركة ،بصورة منتظمة ،متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم اإلنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة .يتم إجراء
التعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة .وبغرض
المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تجري الشركة تعديالً على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار األسهم.
تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية واالمتثال لمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات المنظمة
لألسواق التي تعمل فيها الشركة مع زيادة العائد إلى المساهمين من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية .ويتألف هيكل رأس مال الشركة من
حقوق الملكية العائدة للمساهمين والذي يشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاه.
وفقا ً للتوجيهات التي وضعتها ساما في المادة رقم ( ) 66من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه ،تحتفظ
الشركة بهامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالية وفقا ً لالئحة التنفيذية لساما:
• الحد األدنى المطلوب لرأس المال بمبلغ  100مليون لاير سعودي
• هامش المالءة لألقساط
• هامش المالءة للمطالبات
يبلغ هامش المالءة كما في  31ديسمبر  2020ما نسبته  .٪298عالوة على ذلك ،تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا ً
بتحقيق هامش مالءة مناسب .ويتألف هيكل رأسمال الشركة كما في  31ديسمبر  2020من رأس مال مدفوع قدره  400مليون لاير سعودي
واحتياطي نظامي قدره  43.14مليون لاير سعودي وأرباح مبقاه قدرها  127.84مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2019رأس مال مدفوع
قدره  400مليون لاير سعودي واحتياطي نظامي قدره  24.09مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة قدرها  51.64مليون لاير سعودي) في قائمة
ً
كامال بمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا ً خالل السنة المالية المفصح
المركز المالي .وفي رأي مجلس اإلدارة ،فإن الشركة قد التزمت إلتزاما
عنها.
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 -30القطاعات التشغيلية
تمشيًا مع إجراءات إعداد التقارير الداخلية لدى الشركة ،اعتمد مجلس اإلدارة القطاعات التشغيلية بصفتهم صانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين
لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
َّ
صنفَة كما يلي :الطبي ,والممتلكات ،والهندسة ،والمركبات والحوادث العامة  .وتشتمل
ألغراض اإلدارة ،تُقسَّم الشركة إلى قطاعات أعمال ُم َ
الحوادث العامة على التأمين البحري وقطاعات التأمين العام األخرى .تعتمد الشركة عند االفصاح عن معلوماتها القطاعية الرئيسية على هذه
القطاعات.
لم تنشأ تغيُّرات على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياس الربح القطاعي أو الخسارة القطاعية منذ  31ديسمبر 2019م.
ض َّم ُن النتائج القطاعية المصاريف العمومية واإلدارية ،وايراد الفوائد والعموالت ،وتوزيعات األرباح والخسائر المحققة ،صافي ،واإليرادات
وال تَتَ َ
األخرى ،ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ،واألرباح (الخسائر) غير المحققة من إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة.
ض َّم ُن الموجودات القطاعية النقد وما في حكمه واالستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ
وال تَتَ َ
بها حتى تاريخ اإلستحقاق وأقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة والمبالغ المدفوعة مقد ًما والموجودات األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف
ذات عالقة والمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين والودائع ألجل والممتلكات والمعدات وأصول حق االستخدام والشهرة وموجودات عمليات
المساهمين .وبناء على ذلك ،فقد أُد ِْر َجت ضمن الموجودات غير الموزعة.
ض َّم ُن المطلوبات القطاعية والفائض المتراكم للحسابات الدائنة وارصدة اعادة التأمين الدائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى والتزامات
وال تَتَ َ
عقود اإليجار والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ودخل العموالت المستحق إلى ساما والمبالغ المستحقة لعمليات المساهمين ومكافآت نهاية
الخدمة ومطلوبات عمليات المساهمين .وبنا ًء على ذلك  ،فقد أدرجت ضمن المطلوبات غير الموزعة .
ال يتم إبالغ صانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين عن هذه األصول والمطلوبات غير الموزعة حسب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها مركزيًا.
فيما يلي المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات ال ُمبلغ عنها بشأن إجمالي الموجودات الشركة ومطلوباتها كما في 31
ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2019م وإيراداتها اإلجمالية ومصاريفها وصافي دخلها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر
2019م:
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 -30القطاعات التشغيلية (تتمة)
تأمين طبي
إيرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أفراد
المنشآت متناهية الصغر
المنشآت الصغيرة
المنشآت المتوسطة
المنشآت الكبيرة
أقساط إعادة التأمين المسندة -محلية
أقساط إعادة التأمين المسندة-أجنبية
أقساط فائض الخسارة
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة،صافي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
إيراد عموالت إعادة التأمين
إيرادات اكتتاب أخرى
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صافي،
حركة التغير في احتياطات فنية أخرى
صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
احتياطيات أقساط تأمين إضافية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
مصاريف اكتتاب أخرى
مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
صافي دخل اإلكتتاب

لالثني عشر شهر المنتهية في  31ديسمبر 2020م
ممتلكات وحوادث
تأمين مركبات
(بالرياالت السعودية)

إجمالي

668,905
140,232,677
16,569,041
14,686,507
47,600,163
219,757,293
)(4,747,215
215,010,078
()9,185,885
205,824,193
3,096,456
208,920,649

112,965,483
2,708,381
1,608,975
52,895,560
302,197,021
472,375,420
)(153,049
)(5,956,706
)(7,625,776
458,639,889
50,482,294
509,122,183
2,053,173
8,727,991
519,903,347

1,062,188
941,680
3,003,849
26,984,825
17,540,152
49,532,694
)(1,011,763
)(38,889,021
)(1,866,152
7,765,758
2,802,819
10,568,577
9,127,639
6,656,243
26,352,459

114,696,576
143,882,738
21,181,865
94,566,892
367,337,336
741,665,407
)(1,164,812
)(44,845,727
)(14,239,143
681,415,725
44,099,228
725,514,953
11,180,812
18,480,690
755,176,455

)(162,799,273
11,827,206
)(150,972,067
)(6,194,210

)(354,953,058
2,285,844
)(352,667,214
4,941,572

)(6,842,026
2,598,907
)(4,243,119
)(4,885,448

)(524,594,357
16,711,957
)(507,882,400
)(6,138,086

962,360

32,231,821
)(8,636
)(315,502,457
)(281,342
)(19,311,110
)(15,762,277
)(350,857,186
169,046,161

)(459,046
)(156,662,963
10,211,300
)(15,505,864
)(11,433,843
)(173,391,370
35,529,279

744,364
)(1,126,929
)(9,511,132
1,886,541
)(5,634,664
)(217,360
)(13,476,615
12,875,844

33,938,545
)(1,594,611
)(481,676,552
11,816,499
)(40,451,638
)(27,413,480
)(537,725,171
217,451,284

(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات مرابحة من ودائع بنكية
أرباح محققة من استثمارات ،صافي
توزيعات أرباح ودخل االستثمارات ،صافي
مصاريف إستثمارات
تكاليف تمويلية
أخرى
إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى ،صافي

)(19,528,298
)(93,982,138
12,971,131
)(72,548,323
7,952,822
)(610,509
)(48,189
29,070
)(165,764,434

إجمالي دخل السنة قبل تخصبص الفائض والزكاة وضريبة الدخل
إجمالي الفائض العائد لعمليات التأمين
إجمالي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة الدخل
إجمالي دخل السنة العائد إلى المساهمين

51,686,850
)(11,572,732
40,114,118
)(12,500,000
27,614,118
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -30القطاعات التشغيلية (تتمة)
(بالرياالت السعودية)
كما في  31ديسمبر 2020م
تأمين طبي

القطاعات التشغيلية

عمليات التأمين
ممتلكات
تأمين مركبات
وحوادث

عمليات
المساهمين

إجمالي عمليات
التأمين

اإلجمالي

الموجودات
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
موجودات غير موزعة
إجمالي الموجودات

4,288,989

2,971,583
20,404,777

16,683,950
62,507,303

19,655,533
87,201,069

-

19,655,533
87,201,069

-

661,961

15,432,726

16,094,687

-

16,094,687

10,251,504
14,540,493

10,583,571
34,621,892

2,685,199
97,309,178

23,520,274
872,336,934
1,018,808,497

441,178,896
441,178,896

23,520,274
1,313,515,830
1,459,987,393

المطلوبات
أقساط غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطات أقساط تأمين إضافية
احتياطات فنية أخرى
مطلوبات غير موزعة

132,045,005
41,383,600
6,937,155
707,084
-

271,606,408
846,910
69,761,898
70,515,462
10,299,035
4,215,856
-

24,493,333
3,683,864
101,994,628
19,973,512
640,672
2,838,833
-

428,144,746
4,530,774
213,140,126
97,426,129
10,939,707
7,761,773
152,710,657

32,777,625

428,144,746
4,530,774
213,140,126
97,426,129
10,939,707
7,761,773
185,488,282

إجمالي المطلوبات

181,072,844

427,245,569

153,624,842

914,653,912

32,777,625

947,431,537

القطاعات الجغرافية
تقع جميع موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية باستثناء بعض االستثمارات التي تقع في دول مجلس التعاون الخليجي.
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -30القطاعات التشغيلية (تتمة)
لالثني عشر شهر المنتهية في  31ديسمبر 2019م
ممتلكات وحوادث
تأمين مركبات
(بالرياالت السعودية)

تأمين طبي
إيرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أفراد
المنشآت متناهية الصغر
المنشآت الصغيرة
المنشآت المتوسطة
المنشآت الكبيرة
أقساط إعادة التأمين المسندة -محلية
أقساط إعادة التأمين المسندة-أجنبية
أقساط فائض الخسارة
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
إيراد عموالت إعادة التأمين
إيرادات اكتتاب أخرى
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صافي ،
حركة التغير في احتياطات فنية أخرى
صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
احتياطيات أقساط تأمين إضافية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
مصاريف اكتتاب أخرى
مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
صافي (خسارة) /دخل اإلكتتاب

إجمالي

89,823,424
15,664,278
14,675,649
89,367,578
209,530,929
)(350,111
)(12,116,178
197,064,640
()40,712,916
156,351,724
2,507,329
158,859,053

162,534,698
1,755,493
10,642,694
20,930,175
401,651,093
597,514,153
)(440,506
)(8,443,735
)(11,683,825
576,946,087
43,085,369
620,031,456
2,573,733
9,235,835
631,841,024

1,640,209
607,511
5,989,925
22,584,567
24,069,132
54,891,344
)(1,660,010
)(44,493,760
)(2,362,713
6,374,861
10,762,425
17,137,286
8,441,620
3,475,188
29,054,094

164,174,907
92,186,428
32,296,897
58,190,391
515,087,803
861,936,426
)(2,100,516
)(53,287,606
)(26,162,716
780,385,588
13,134,878
793,520,466
11,015,353
15,218,352
819,754,171

)(147,942,285
20,972,493
)(126,969,792
)(9,268,391

)(522,788,683
3,990,660
)(518,798,023
25,906,908

)(12,035,868
6,120,019
)(5,915,849
)(3,200,867

)(682,766,836
31,083,172
)(651,683,664
13,437,650

4,925,014

8,526,593

10,030,828
)(477,935,273
60,591
)(24,635,156
)(14,435,602
)(516,945,440
114,895,584

251,577
)(127,460,013
)(10,211,300
)(13,577,990
)(11,341,102
)(162,590,405
)(3,731,352

2,204,882
575,458
)(6,336,376
4,614,447
)(5,437,427
)(297,061
)(7,456,417
21,597,677

15,656,489
10,857,863
)(611,731,662
)(5,536,262
)(43,650,573
)(26,073,765
)(686,992,262
132,761,909

(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات مرابحة من ودائع بنكية
أرباح محققة من استثمارات  ،صافي
توزيعات أرباح ودخل االستثمارات  ،صافي
مصاريف إستثمارات
تكاليف تمويلية
أخرى
إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى ،صافي

)(22,233,473
)(77,590,280
29,643,931
2,291,425
5,485,065
)(607,852
)(74,105
81,238
)(63,004,051

إجمالي دخل السنة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل
إجمالي الفائض العائد لعمليات التأمين
إجمالي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة الدخل
إجمالي دخل السنة العائد إلى المساهمين

69,757,858
)(5,449,616
64,308,242
)(14,000,000
50,308,242
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 -30القطاعات التشغيلية (تتمة)
(بالرياالت السعودية)
كما في  31ديسمبر 2019م
عمليات التأمين
القطاعات التشغيلية

تأمين طبي

تأمين مركبات

ممتلكات وحوادث

عمليات
المساهمين

إجمالي عمليات
التأمين

اإلجمالي

الموجودات
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
موجودات غير موزعة

2,908,139

4,214,236
19,986,510

17,919,009
42,651,219

22,133,245
65,545,868

-

22,133,245
65,545,868

-

1,012,735

13,151,777

14,164,512

-

14,164,512

8,706,335
-

11,830,012
-

2,630,444
-

23,166,791
897,782,644

464,110,778

23,166,791
1,361,893,422

إجمالى الموجودات

11,614,474

37,043,493

76,352,449

1,022,793,060

464,110,778

1,486,903,838

المطلوبات
أقساط غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطات أقساط تأمين إضافية
احتياطات فنية أخرى
مطلوبات غير موزعة
إجمالي المطلوبات

122,859,120
33,808,540
7,899,515
10,211,300
248,038

323,331,355
1,158,925
74,285,202
103,098,057
10,017,693
4,207,220

28,531,211
3,772,491
77,253,096
18,436,927
2,527,213
1,711,904

175,026,513

516,098,452

132,232,842

474,721,686
4,931,416
185,346,838
129,434,499
22,756,206
6,167,162
150,388,705
973,746,512

القطاعات الجغرافية
تقع جميع موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية باستثناء بعض االستثمارات التي تقع في دول مجلس التعاون الخليجي.
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32,867,559
32,867,559

474,721,686
4,931,416
185,346,838
129,434,499
22,756,206
6,167,162
183,256,264
1,006,614,071

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -31القيمة العادلة لألدوات المالية
تمثل القيمة العادلة السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل ما أو سداده لتحويل التزام في معاملة نظامية بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات.ترى اإلدارة أن القيمة العادلة للنقد ،أرصدة البنك والودائع قصيرة األجل واألرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم الدائنة وأرصدة
معيدي التأمين الدائنة والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمتهم الدفترية نظرا ً لقصر فترات االستحقاق الخاصة بتلك األدوات.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى  : 1األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
المستوى  : 2األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع المدخالت
الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و
المستوى  :3طرق التقييم التي ال تحدد مدخالتها الهامة على أساس البيانات السوقية الملحوظة.
يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
المستوى 1
استثمارات متاحة للبيع

 31ديسمبر 2020م
المستوى 3
المستوى 2

اإلجمالي

118,295,891

53,451,555

11,372,925

183,120,371

118,295,891

53,451,555

11,372,925

183,120,371

 31ديسمبر 2019م
المستوى 1
استثمارات متاحة للبيع

52,704,330
52,704,330

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

60,833,294
60,833,294

11,372,925
11,372,925

124,910,549
124,910,549

خالل السنة ،لم يكن هناك تحويل بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى .3
نظرا لكونها غير مدرجة
تم إثبات استثمارات متاحة للبيع بمبلغ  11,372,925لاير سعودي (ديسمبر  11,372,925 :2019لاير سعودي) بالتكلفة ً
في أي سوق نشط ولعدم وجود أي مستوى من المدخالت يمكن مالحظته بشكل مباشر أو غير مباشر وال توجد مدخالت ملحوظة أخرى متاحة .ليس
لدى اإلدارة أي نية للتخلص من هذا االستثمار المتاح للبيع في المستقبل المنظور.
 -32إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية .تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة
بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة .تتعرض الشركة لمخـاطر التأمين ومخاطر إعادة التأمين والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات
النظامية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر السوق.
هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر.
مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف
المحددة للشركة.
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(شركة مساهمة سعودية)
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
لجنة إدارة المخاطر
لدى الشركة لجنة إلدارة المخاطر .تجتمع اللجنة لمراجعة تقارير مدير المخاطر لتقديم المشورة وتقديم توصيات بشأن إدارة المخاطر على مستوى
المؤسسة إلى مجلس اإلدارة .تتم إدارة مخاطر كل منطقة من قبل مديري الخطوط المعنيين ورؤساء األقسام .تواصل الشركة تطوير قدرتها على
إدارة المخاطر لضمان وجود إطار فعال لدعم إدارة جميع أنواع المخاطر في الوقت الحالي وفي المستقبل بموجب القواعد واللوائح التنفيذية لساما.
تتضمن عناصر هذا اإلطار التحديد والتقييم المنتظم للمخاطر والضوابط الرئيسية باإلضافة إلى تحديد واضح للمخاطر والضوابط.
اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا ً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.
لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية
يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويا ً من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومدى االلتزام بهذه
اإلجراءات .تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقييم مع اإلدارة العليا ،وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة
المراجعة.
ان الهدف الرئيسي إلطار إدارة المخاطر المالية للشركة هو حماية الشركة من أحداث تعرقل تحقيق أهداف مالية بما في ذلك عدم استغالل الفرص.
فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:
إدارة المخاطر الناتجة عن التأمين وإعادة التأمين
تتمثل المخاطر المدرجة تحت عقد التأمين في احتمالية وقوع الحدث المؤمن عليه مع عدم التيقن حيال القيمة الناتجة من المطالبة .وكما هي الحال
في طبيعة عقود التأمين ،فإن هذه المخاطر عشوائية الحدوث وغير متوقعة .إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة من هذه العقود هي وقوع
الحدث المؤمن عليه وخطورة المطالبات ال ُمبلغ بها .ويتحسن حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة من خالل تنويع مخاطر الخسائر في محفظة
عقود واسعة؛ حيث إن المحفظة المتنوعة من غير المرجح أن تتأثر بحدث غير متوقع في مجموعة فرعية واحدة.
إن اإلجراءات والسياسات المتعلقة باالكتتاب واالحتفاظ واجراءات وحدود وصالحيات االكتتاب الواضحة هي التي تنظم بشكل دقيق االشخاص
المخولين والمسؤولين عن إبرام عقود التأمين وإعادة التأمين والظروف التي تبرم في ظلها .ويتم التحقق من االلتزام بهذه التعليمات دوريا ،كما تتم
مراقبة التطورات في السوق العالمي واإلقليمي والمحلي ،وإذا ما تطلب األمر ،يجري التفاعل مباشرة وبدون أي تأخير مع هذه التطورات وترجمتها
إلى أسس االكتتاب.
إن مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه المخاطر إلى أطراف أخرى من خالل إعادة التأمين .يتم وضع
عملية إعادة التأمين المسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا ً لخطوط االعمال .يتم تنويع عقود إعادة التأمين بحيث ال تكون
الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد إعادة تأمين منفرد.
يستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين .بالرغم من أن الشركة لديها اتفاقيات إعادة تأمين ،إال أن هذا ال يعفي الشركة من التزاماته كمؤمن
رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر اإلئتمان ال يزال قائما بالنسبة إلعادة التأمين المسند إلى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء
بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين .تقلل الشركة من مخاطر اإلئتمان بالدخول في اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي تقييم ائتماني جيد
يتم مراقبته على أساس دوري .يتم النظر في الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتهم المالية قبل إنهاء أي عقد معهم .تتم
مراقبة مخاطر االحتياطي بمراقبة المخصصات لمطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا المخصص إذا دعت
الحاجة لذلك.
تكرار المطالبات وخطورتها
يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وخطورتها بالعديد من العوامل .وتكتتب الشركة ،بصفة رئيسة ،في تأمين الممتلكات والهندسة والمركبات والحوادث
العامة والتأمين البحري .وتعتبر هذه الفئات من التأمين ،باستثناء وثائق التأمين الهندسية الطويلة ،بصفة عامة كعقود تأمين سنوية ،حيث عادة ما تتم
تسوية المطالبات خالل فترة زمنية قصيرة .وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.
أ .الممتلكات
بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات ،تتمثل المخاطر الرئيسية في األضرار من الحريق ومخاطر التلف العرضي وغيرها من المخاطر الناجمة
والمتعلقة بها .يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى القيمة االستبدالية أو أساس التعويض مع القيم المناسبة المؤ َّمن عليها .وتُعَ ُّد تكلفة إعادة بناء أو
ترميم الممتلكات المتضررة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات لمستويات ما قبل وضع الخسارة في حالة تعطل العمل ،من العوامل الرئيسة
التي تؤثر على مستوى المطالبات.
وفيما يتعلق بتراكم االحتفاط المتعلق بالممتلكات ،فإنه يجري تغطيتها من خالل عقود إعادة التأمين اإلتفاقي النسبية وغير النسبية.
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
تكرار المطالبات وخطورتها (تتمة)
ب .الهندسة
يندرج ضمن األعمال الهندسية كافة وثائق تأمين مخاطر التشييد ومخاطر المقاولين الممتدة لفترات طويلة وكافة وثائق التأمين السنوية ألعطال
المكائن ومخاطر المكائن ومعالجة المعلومات وتلف المخزون وتوقف العمل نتيجة ألعطال المكائن .وتغطي وثائق التأمين كافة مخاطر التشييد/
كافة مخاطر المقاولين الممتدة لفترات طويلة مشروعات عدة طوال فترة المشروع .ويتمثل اختيار المخاطر وإصدار العقود المناسبة في معيار
ربحية هذا القطاع .وت ُ َّ
غطي بصورة كبيرة من خالل اتفاقيات هندسية نسبية وغير نسبية.
ت .المركبات
فيما يتعلق بالتأمين على المركبات ،تتمثل عناصر المخاطر الرئيسة في المطالبات الناشئة عن المركبات المؤمنة والضرر الذي يلحق ممتلكات
الطرف اآلخر .كما أن التعويضات المتعلقة بالوفاة تتم حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وت ُ َّ
غطي هذه المخاطر عن طريق اتفاقيات فائض الخسارة لكل حادث والتي تغطي أيضًا تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد.
ث .الحوادث العامة
يتم إصدار وثائق لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر ومسؤولية الطرف
الثالث العامة والتعويضات المهنية .و ُي َع ُّد حجم الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيس الذي يؤثر على مستوى المطالبات.
ج .التأمين البحري
ُي َع ُّد العنصر الرئيس للمخاطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف شُحنة ُمؤ َّمن عليها أو التلف في هيكل السفينة بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى
إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية .ويُعَ ُّد حجم الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيس الذي يؤثر على مستوى المطالبات.
وتبرم اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبي وغير النسبي.
مصادر عدم التأكد في تقدير المطالبات المستقبلية
المصدر الرئيسي لعدم تأكد التقديرات في تاريخ التقرير تتعلق بتقييم المطالبات تحت التسوية ،سواء تم اإلبالغ عنها أم ال ،و تشمل التكاليف المتوقعة
لتسوية المطالبات .يتطلب من قبل اإلدارة اجتهاد كبير في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناتجة عن المطالبات التي وردت بموجب
عقود التأمين .تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة و ربما كبيرة من الحكم وعدم التأكد ،و من
الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في اإللتزامات المقدرة .تستخدم األحكام النوعية لتقييم أي مدى
من الممكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المستقبل ،على سبيل المثال حدث لمرة واحدة  ،و التغيرات في عوامل السوق مثل التوجه العام
تجاه المطالبة والظروف اإلقتصادية .يستخدم مزيد من األحكام لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية و التشريعات الحكومية
على التقديرات.
على وجه الخصوص ،فإن التقديرات يتعين القيام بها لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي والتكاليف
النهائية المتوقعة من المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي .تم إدراج تفاصيل تقدير المطالبات تحت التسوية
(بما فيها المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها) ضمن اإليضاحين  3و .4
اإلجراء المستخدم في تحديد االفتراضات
الهدف من اإلجراء المستخدم في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات تحت التسوية هو أن ينتج عنه تقديرات محايدة للنتيجة األكثر
احتماال أو المتوقعة .إن طبيعة العمل التجاري تجعل من الصعب للغاية أن يتم عن يقين توقع النتيجة المحتملة ألي مطالبة محددة والتكلفة النهائية
للمطالبات التي يتم اإلبالغ عنها .يتم تقييم كل مطالبة يتم اإلبالغ عنها على أساس كل حالة على حدة مع الوضع في الحسبان ظروف المطالبة
والمعلومات المتاحة من المعاينين واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة .يتم مراجعة وتحديث تقدير كل حالة بشكل منتظم ،عندما تتوفر معلومات
جديدة.
تنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها بشكل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك المتعلقة بعملية تقدير تكاليف
تسوية المطالبات المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة .يتم تقدير مخصصات المطالبات المتكبدة والتي لم يتم
اإلبالغ عنها مبدئيا على مستوى اجمالي و يتم إجراء حساب منفصل لتقدير حجم المبالغ المستردة إلعادة التأمين .وتأخذ عملية التقدير في عين
االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي وتفاصيل برامج إعادة التأمين.
تركيز مخاطر التأمين
تلتزم الشركة إلتزاما تا ًما بإجراءات إصدار وثائق التأمين الخاصة بها وتضمن الحد من تركيز المخاطر .يسهم الحد من النطاق الجغرافي بموجب
عقد التأمين البحري النسبي وبوجود مستوى ثالث للخسائر (فائض الخسارة) لحماية التراكمات على صافي االحتفاظ الكافي في الحفاظ بصورة كبيرة
ً
ضئيال جدًا ،وتسهم اتفاقية فائض الخسارة في الحد منه بصورة كبيرة .وليس
على مستوى التركيز .وفيما يتعلق بالحوادث العامة ،يُعَ ُّد تركيز المخاطر
لدى الشركة أي مطالبات جوهرية يكون مبلغ وتوقيت الدفع لها غير محدد خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر إعادة التأمين
تُستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين .بالرغم من أن الشركة لديها اتفاقيات إعادة تأمين ،إال أن هذا ال يعفي الشركة من مسؤوليتها كمؤمن
رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر االئتمان ال يزال قائما بالنسبة إلعادة التأمين المسند إلى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء
بمسؤوليته بموجب اتفاقيات إعادة التأم ين .تقلل الشركة من مخاطر االئتمان بالدخول في اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي تقييم ائتماني جيد
يتم مراقبته على أساس دوري .يتم النظر في الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتهم المالية قبل إنهاء أي عقد معهم .تتم
مراقبة مخاطر اال حتياطي بمراقبة المخصصات لمطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا المخصص إذا دعت
الحاجة لذلك.
المخاطر المتعلقة باإلطار التنظيمي
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية .إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة
النشاطات فحسب ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من الوفاء
بالتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .بالنسبة
لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة ،يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في
قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيان بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
• ال تبرم الشركة عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع جهات معترف بها وذات سمعة وجدارة ائتمانية .وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة
العمالء الراغبين في التعامل مع الشركة بشروط ائتمانية إلجراءات تحقق من مالءتهم االئتمانية .إضافة إلى ذلك ،يتم مراقبة المبالغ المستحقة
بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة للتقليل من تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
• تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل أو وسيط على حدة ومراقبة أرصدتهم
القائمة.
• تُدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقا ً للسياسة االستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار.
• فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ،تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وتصنيفات
ائتمانية جيدة.
• ال يوجد تركيز هام لمخاطر االئتمان داخل الشركة.
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
2019م
2020م
2019م
2020م
(بالرياالت السعودية)
نقد وما في حكمه
وديعة نظامية
ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
دخل مستحق من وديعة نظامية
استثمارات
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
موجودات اخرى

373,230,365
230,000,000
197,769,252
87,201,069

334,358,597
337,140,745
180,494,131
65,545,868

78,485,486
40,000,000
81,269,878
5,261,879
229,956,255
-

48,705,702
40,000,000
125,690,017
4,531,789
240,009,299
-

16,094,687

14,164,512

-

-

26,394,301
930,689,674

14,545,468
946,249,321

1,708,898
436,682,396

677,471
459,614,278

تتضمن الموجودات المالية أعاله موجودات متعلقة بعمليات التأمين بمبلغ  103.29مليون لاير سعودي (2019م 79.71 :مليون لاير سعودي).
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بإلتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية .وقد تنشأ مخاطر السيولة عن
عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمته العادلة .تتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة
الك افية للوفاء بأي إلتزامات عند نشوئها .يستثمر جزء كبير من أموال الشركة في ودائع ألجل وإستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات محتفظ بها حتى
تاريخ اإلستحقاق.
تواريخ اإلستحقاق
يلخص الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية المتوقعة المتبقية غير
المخصومة:
2020م
أكثر من سنة

حتى سنة واحدة

المجموع

(بالرياالت السعودية)
الموجودات المالية لعمليات التأمين
نقد وما في حكمه
ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

373,230,365
230,000,000
197,769,252
87,201,069
16,094,687

-

373,230,365
230,000,000
197,769,252
87,201,069
16,094,687

موجودات اخرى

26,394,301

-

26,394,301

930,689,674

-

930,689,674

الموجودات المالية لعمليات المساهمين
نقد وما في حكمه
ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
وديعة نظامية
استثمارات
دخل مستحق من وديعة نظامية
موجودات اخرى
مجموع الموجودات المالية

حتى سنة واحدة

2020م
أكثر من سنة
(بالرياالت السعودية)

78,485,486
81,269,878
1,708,898
161,464,262

40,000,000
229,956,255
5,261,879
275,218,134

78,485,486
81,269,878
40,000,000
229,956,255
5,261,879
1,708,898
436,682,396

1,092,153,936

275,218,134

1,367,372,070
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المجموع

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -32إدارة المخاطر (تتمة)
تواريخ االستحقاق (تتمة)
حتى سنة واحدة
الموجودات المالية لعمليات التأمين
نقد وما في حكمه
ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
موجودات اخرى

334,358,597
307,140,745
180,494,131
65,545,868
14,164,512
14,545,468
916,249,321

حتى سنة واحدة
الموجودات المالية لعمليات المساهمين
نقد وما في حكمه
ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
وديعة نظامية
استثمارات
عمولة الوديعة النظامية
موجودات اخرى
مجموع الموجودات المالية

48,705,702
125,690,017
677,471
175,073,190
1,091,322,511
حتى سنة واحدة

المطلوبات المالية لعمليات التأمين
ذمم دائنة
أرصدة معيدي تأمين دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
إجمالي المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
المطلوبات المالية لعمليات المساهمين
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
عمولة نظامية مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي
(ساما)
مجموع المطلوبات المالية

2019م
أكثر من سنة
(بالرياالت السعودية)
30,000,000
30,000,000
2019م
أكثر من سنة
(بالرياالت السعودية)
40,000,000
240,009,299
4,531,789
284,541,088
314,541,088
2020م
أكثر من سنة
(بالرياالت السعودية)

المجموع

334,358,597
337,140,745
180,494,131
65,545,868
14,164,512
14,545,468
946,249,321

المجموع

48,705,702
125,690,017
40,000,000
240,009,299
4,531,789
677,471
459,614,278
1,405,863,599
المجموع

32,582,419
7,389,868
72,540,811
213,140,126
97,426,129
423,079,353

-

32,582,419
7,389,868
72,540,811
213,140,126
97,426,129
423,079,353

2,190,338

-

2,190,338

-

5,261,879

5,261,879

2,190,338

5,261,879

7,452,217

425,269,691

5,261,879

430,531,570
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
تواريخ االستحقاق (تتمة)
حتى سنة واحدة
المطلوبات المالية لعمليات التأمين
ذمم دائنة
أرصدة معيدي تأمين دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
إجمالي المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
المطلوبات المالية لعمليات المساهمين
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
عمولة نظامية مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي
(ساما)
مجموع المطلوبات المالية

2019م
أكثر من سنة
(بالرياالت السعودية)

المجموع

39,533,628
12,084,964
75,511,932
185,346,838
129,434,499
441,911,861

-

39,533,628
12,084,964
75,511,932
185,346,838
129,434,499
441,911,861

1,660,566

-

1,660,566

4,531,789

4,531,789

4,531,789
4,531,789

6,192,355
448,104,216

1,660,566
443,572,427

هيكل السيولة
إن كافة المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي مدرجة بالتكلفة المطفأة.
مخاطر العمالت
وتتعرض الشركة
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
َّ
للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية .ولم تُجر الشركة خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي
ونظرا لكون سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي ،فال تش ّكل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت
والدوالر األمريكي.
ً
هامة.
مخاطر أسعار العمولة
تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في نسب العمولة في
السوق .تعرض األدوات المالية ذات األسعار العائمة الشركة لمخاطر أسعار العمولة الناتجة عن التدفقات النقدية ،بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة
تعرض الشركة لمخاطر الفائدة للقيمة العادلة.
وتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت على بعض الودائع ألجل وصندوق رأس المال واالستثمارات المتاحة للبيع .وتعمل الشركة على الحد
َّ
من مخاطر أسعار العمولة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولة.
يوضح الجدول أدناه حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين إلى التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى.
تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين في تأثير التغيرات المفترضة في نسب العمولة على دخل الشركة للسنة وذلك على أساس األصول
المالية والمطلوبات المالية التي تتعرض لعمولة عائمة والقائمة كما في  31ديسمبر:

2020م
2019م

التغير في نقاط األساس

األثر على الدخل الشامل للسنة

10
10

± 451,970
± 716,023

مخاطر أسعار السوق
إن مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (بخالف
تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة) ،سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة
لها أو بأي عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
وتعمل الشركة على الحد من مخاطر أسعار السوق من خالل االحتفاظ بمحافظ استثمارية متنوعة وبمراقبة التطورات التي تطرأ على األسهم المتداولة
في السوق .والشركة ليس لديها مخاطر جوهرية متعلقة بأسعار السوق.
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شركة االتحاد للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -32إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار حقوق الملكية
تنشأ مخاطر أسعار حقوق الملكية من التغيرات التي تطرأ على القيم العادلة الستثمارات حقوق الملكية .وتدير إدارة االستثمار بالشركة مخاطر أسعار
حقوق الملكية .تنشأ مخاطر أسعار حقوق الملكية غير المتداولة من المحفظة االستثمارية للشركة.
التأثير على صافي الفائض في قائمة الدخل والتأثير على إجمالي الدخل الشامل للسنة في قائمة الدخل الشامل نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع في  31ديسمبر 2020م بسبب التغيير المحتمل المعقول في أسعار األسهم ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة كما يلي:
2020م
عمليات
التأمين

2019م
عمليات
التأمين

عمليات المساهمين

عمليات
المساهمين

(بالرياالت السعودية)
التغيرات في أسعار حقوق الملكية
+5
-5

9,156,019
9,156,019

-

-

6,245,527
)(6,245,527

إدارة رأس المال
يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل ساما وذلك لضمان هوامش المالءة المالية الكافية .كما وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على
رأس مال كافي وذلك لتحقيق أهدافها وزيادة المنفعة للمساهمين.
تقوم الشركة ،بصورة منتظمة ،بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم االنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة .يتم إجراء
التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة .وللحفاظ على
أو تعديل هيكل رأس المال ،يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم .يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد
إلتزمت بالكامل بمتطلبات رأس المال المطلوبة من جهات خارجية خالل السنة المالية المعروضة.
المخاطر التشغيلية
تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا
والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخليا ً داخل الشركة أو خارجيا ً لدى مزودي خدمات الشركة ،ومن عوامل خارجية غير االئتمان ،مخاطر
السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عمو ًما لسلوك إدارة االستثمار .تنشأ مخاطر التشغيل من جميع
أنشطة الشركة.
هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع تحقيق هدفها
االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين .تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة.
تشمل هذه المسؤولية عناصر التحكم في المجاالت التالية:
• متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات بين مختلف المهام واألدوار والمسؤوليات؛
• متطلبات التسويات ورصد المعامالت؛
• االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية؛
• توثيق الرقابة واإلجراءات؛
• متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ،وكفاية الضوابط وإجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛
• المعايير األخالقية والعملية؛ و
• سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر.
 -33إعادة التصنيف
خالل العام الحالي ،قررت إدارة الشركة إعادة تصنيف بعض االستثمارات من "ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت" إلى "استثمارات -
استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة" دون تغيير تصنيف األدوات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي ( .39راجع إيضاح ( 7ج)) .تمت الموافقة
على التصنيف من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار .أثر إعادة التصنيف على القوائم المالية هو كما يلي:
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 -33إعادة التصنيف (تتمة)
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر :2019
الرصيد كما تم
عرضه سابقًا كما في
 31ديسمبر 2019

إعادة التبويب

الرصيد المعدل
كما في 31
ديسمبر 2019

(بالرياالت السعودية)
ودائع طويلة األجل /ذات دخل ثابت
استثمارات

558,242,012
144,598,049

)(95,411,250
95,411,250

462,830,762
240,009,299

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019

إضافات إلى استثمارات ،صافي
إضافات إلى ودائع طويلة األجل /ذات دخل
ثابت

الرصيد كما تم
عرضه سابقًا في
عام 2019
)(12,047,070

إعادة التبويب

الرصيد المعدل
لعام 2019

)(2,936,250

)(14,983,320

276,749,697

2,936,250

279,685,947

 -34اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في  17مارس 2021م  ،الموافق  4شعبان 1442هـ
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 -35معلومات إضافية
وفقا ً لما تقتضيه الالئحة التنفيذية ،يتم عرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل منفصل على النحو التالي:
أ) قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020م
إيضاح

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

عمليات التأمين

المجموع

كما في  31ديسمبر2019م
عمليات
المساهمين

المجموع

(بالرياالت السعودية)
الموجودات
نقد وما في حكمه
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة،
صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة
غير مبلغ عنها
تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
استثمارات
مستحق من عمليات التأمين
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات
أخرى
ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت
ممتلكات ومعدات
أصول حق االستخدام
شهرة
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية
مجموع الموجودات
يخصم :التسوية بين القطاعات
مجموع الموجودات وفقا لقائمة المركز
المالي

5

373,230,365

78,485,486

451,715,851

334,358,597

48,705,702

383,064,299

8

197,769,252

-

197,769,252

180,494,131

-

180,494,131

9

19,655,533

-

19,655,533

22,133,245

-

22,133,245

9

87,201,069

-

87,201,069

65,545,868

-

65,545,868

9

16,094,687

-

16,094,687

14,164,512

-

14,164,512

9
7

23,520,274
-

229,956,255
104,154,585

23,520,274
229,956,255
104,154,585

23,166,791
-

240,009,299
49,046,548

23,166,791
240,009,299
49,046,548

11

51,079,857

1,708,898

52,788,755

30,023,659

677,471

30,701,130

6
12
13
14
15

230,000,000
15,358,692
4,898,768
1,018,808,497
-

81,269,878
4,496,500
40,000,000
5,261,879
545,333,481
)(104,154,585

311,269,878
15,358,692
4,898,768
4,496,500
40,000,000
5,261,879
1,564,141,978
)(104,154,585

337,140,745
14,136,473
1,629,039
1,022,793,060
-

125,690,017
4,496,500
40,000,000
4,531,789
513,157,326
)(49,046,548

462,830,762
14,136,473
1,629,039
4,496,500
40,000,000
4,531,789
1,535,950,386
)(49,046,548

1,018,808,497

441,178,896

1,459,987,393

1,022,793,060

464,110,778

1,486,903,838
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 -35معلومات إضافية (تتمة)
أ) قائمة المركز المالي (تتمة)
إيضاح
مطلوبات
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
التزام عقود اإليجار
أرصدة معيدي تأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطي أقساط تأمين إضافية
احتياطات فنية أخرى
مستحق إلى عمليات المساهمين
تعويض نهاية الخدمة
الزكاة وضريبة الدخل
عمولة نظامية مستحقة الدفع إلى البنك
المركزي السعودي (ساما)
مجموع المطلوبات
يخصم :التسوية بين القطاعات
مجموع المطلوبات وفقا لقائمة المركز
المالي
الفائض المتراكم المستحق
خسارة إكتوارية عن إعادة قياس تعويض
نهاية الخدمة
مجموع الفائض المتراكم واالحتياطيات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

عمليات التأمين
32,582,419
82,468,360
3,657,651
7,389,868
428,144,746
4,530,774
213,140,126
97,426,129
10,939,707
7,761,773
104,154,585
18,690,982
-

17
9
16
9
9
9
9
19
23

18

25
26

كما في  31ديسمبر 2020م
عمليات المساهمين
2,190,338
25,325,408

عمليات التأمين
المجموع
(بالرياالت السعودية)
32,582,419
84,658,698
3,657,651
7,389,868
428,144,746
4,530,774
213,140,126
97,426,129
10,939,707
7,761,773
104,154,585
18,690,982
25,325,408

كما في  31ديسمبر2019م
عمليات المساهمين

39,533,628
79,665,781
1,230,703
12,084,964
474,721,686
4,931,416
185,346,838
129,434,499
22,756,206
6,167,162
49,046,548
15,001,591
-

1,660,566
26,675,204

المجموع
39,533,628
81,326,347
1,230,703
12,084,964
474,721,686
4,931,416
185,346,838
129,434,499
22,756,206
6,167,162
49,046,548
15,001,591
26,675,204

-

5,261,879

5,261,879

-

4,531,789

4,531,789

1,010,887,120
)(104,154,585

32,777,625

1,043,664,745
)(104,154,585

1,019,921,022
)(49,046,548

32,867,559
-

1,052,788,581
)(49,046,548

906,732,535

32,777,625

939,510,160

970,874,474

32,867,559

1,003,742,033

11,572,732

-

11,572,732

5,449,616

-

5,449,616

)(3,651,355

-

)(3,651,355

)(2,577,578

-

)(2,577,578

7,921,377

-

7,921,377

2,872,038

-

2,872,038

-

400,000,000
29,611,653
73,732,195

400,000,000
29,611,653
73,732,195

-

400,000,000
24,088,829
51,640,901

400,000,000
24,088,829
51,640,901

احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

-

9,212,008

9,212,008

-

4,560,037

4,560,037

مجموع حقوق المساهمين

-

512,555,856

512,555,856

-

480,289,767

480,289,767

مجموع المطلوبات والفائض المتراكم
واالحتياطيات وحقوق المساهمين

914,653,912

545,333,481

1,459,987,393

973,746,512

513,157,326

1,486,903,838
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -35معلومات إضافية (تتمة)
ب) قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
االيرادات
اجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة-محلي
أقساط إعادة التأمين المسندة-أجنبي
أقساط تأمين فائض الخسارة
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة،
صافي
صافي اقساط التأمين المكتسبة
دخل عموالت إعادة التأمين
ايرادات اكتتاب أخرى
مجموع اإليرادات

المجموع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
(بالرياالت السعودية)

المجموع

741,665,407
)(1,164,812
)(44,845,727
)(14,239,143
681,415,725

-

741,665,407
)(1,164,812
)(44,845,727
)(14,239,143
681,415,725

861,936,426
)(2,100,516
)(53,287,606
)(26,162,716
780,385,588

-

861,936,426
)(2,100,516
)(53,287,606
)(26,162,716
780,385,588

44,099,228

-

44,099,228

13,134,878

-

13,134,878

725,514,953
11,180,812
18,480,690
755,176,455

-

725,514,953
11,180,812
18,480,690
755,176,455

793,520,466
11,015,353
15,218,352
819,754,171

-

793,520,466
11,015,353
15,218,352
819,754,171

)(524,594,357
16,711,957
)(507,882,400
)(6,138,086

)(682,766,836
31,083,172
)(651,683,664
13,437,650

-

)(682,766,836
31,083,172
)(651,683,664
13,437,650

33,938,545

33,938,545

15,656,489

-

15,656,489

التغيرات في حركة احتياطيات فنية أخرى

)(1,594,611

)(1,594,611

10,857,863

-

10,857,863

صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

)(481,676,552

)(481,676,552

)(611,731,662

-

)(611,731,662

احتياطيات أقساط تأمين إضافية

11,816,499

11,816,499

()5,536,262

التكاليف ومصاريف االكتتاب
اجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها ،صافي

)(524,594,357
16,711,957
)(507,882,400
)(6,138,086

-

-

)(5,536,262

تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

)(40,451,638

)(40,451,638

)(43,650,573

-

)(43,650,573

مصاريف اكتتاب أخرى

)(27,413,480

)(27,413,480

)(26,073,765

-

)(26,073,765

مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

)(537,725,171

-

)(537,725,171

)(686,992,262

-

)(686,992,262

صافي دخل االكتتاب

217,451,284

-

217,451,284

132,761,909

-

132,761,909

65

شركة االتحاد للتأمين التعاوني
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -35معلومات إضافية (تتمة)
ب) قائمة الدخل (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات التأمين
المساهمين

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
عمليات التأمين

المجموع

المجموع

عمليات المساهمين

(بالرياالت السعودية)
(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات مرابحة من ودائع بنكية
(خسائر) ( /هبوط في القيمة)  /أرباح محققة من استثمارات
توزيعات أرباح ودخل استثمارات
مصاريف استثمارات
تكاليف تمويلية
أخرى
إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى  ،صافي

)(19,528,298
)(91,629,095
4,403,795
5,048,750
)(48,189
29,070
)(101,723,967

)(2,353,043
8,567,336
)(72,548,323
2,904,072
)(610,509
)(64,040,467

)(19,528,298
)(93,982,138
12,971,131
)(72,548,323
7,952,822
)(610,509
)(48,189
29,070
()165,764,434

)(22,233,473
)(75,641,109
16,806,671
2,795,033
)(74,105
81,238
)(78,265,745

)(1,949,171
12,837,260
2,291,425
2,690,032
)(607,852
15,261,694

)(22,233,473
)(77,590,280
29,643,931
2,291,425
5,485,065
)(607,852
)(74,105
81,238
)(63,004,051

إجمالي دخل السنة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة
الدخل

115,727,317

)(64,040,467

51,686,850

54,496,164

15,261,694

69,757,858

الفائض المحول إلى عمليات المساهمين

)(104,154,585

104,154,585

-

)(49,046,548

49,046,548

-

إجمالي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

11,572,732

40,114,118

51,686,850

5,449,616

64,308,242

69,757,858

مصروف الزكاة وضريبة الدخل

-

()12,500,000

)(12,500,000

-

()14,000,000

)(14,000,000

اجمالي دخل السنة

11,572,732

27,614,118

39,186,850

5,449,616

50,308,242

55,757,858
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -35معلومات إضافية (تتمة)
جـ) قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات
المجموع
عمليات التأمين
المجموع
عمليات التأمين
المساهمين
المساهمين
(بالرياالت السعودية)
صافي الناتج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض إلى
عمليات المساهمين

11,572,732

27,614,118

39,186,850

5,449,616

50,308,242

55,757,858

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل فى
سنوات الحقة
التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع
(األرباح) الخسائر المحققة  /الهبوط في قيمة استثمارات
متاحة للبيع

-

6,359,527

6,359,527

-

)(221,047

)(221,047

-

)(1,707,556

)(1,707,556

-

)(2,209,739

)(2,209,739

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل فى
سنوات الحقة
خسارة اكتوارية من تعويض نهاية الخدمة

)(1,073,777

-

)(1,073,777

)(4,060,337

-

)(4,060,337

إجمالي الدخل الشامل للسنة

10,498,955

32,266,089

42,765,044

1,389,279

47,877,456

49,266,735
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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 -35معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
عمليات التأمين

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
المجموع

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

عمليات التأمين

المجموع

(بالرياالت السعودية)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
إجمالي دخل السنة قبل تخصيص الفائض والزكاة
وضريبة الدخل
التعديالت للبنود غير النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك أصول حق اإلستخدام
أرباح أستبعاد ممتلكات ومعدات
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
خسائر (أرباح) محققة  /هبوط في قيمة استثمارات
توزيعات أرباح معاد استثمارها
تكاليف تمويلية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها
تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
أرصدة معيدي تأمين دائنة
أقساط التأمين غير المكتسبة
عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطيات أقساط تأمين إضافية
احتياطيات فنية أخرى
مخصص نهاية الخدمة المدفوع
فائض مدفوع لحملة الوثائق
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
مستحق من عميات التأمين
مستحق إلى عمليات المساهمين
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

11,572,732

40,114,118

51,686,850

5,449,616

64,308,242

69,757,858

3,244,491
610,892
19,528,298
48,189
3,304,322

72,548,323
()273,473
-

3,244,491
610,892
19,528,298
72,548,323
)(273,473
48,189
3,304,322

2,180,588
610,892
)(81,238
22,233,473
74,105
2,327,721

)(2,291,425
)(373,845
-

2,180,588
610,892
)(81,238
22,233,473
)(2,291,425
)(373,845
74,105
2,327,721

)(39,847,836
2,477,712
)(21,655,201

-

)(39,847,836
2,477,712
)(21,655,201

)(22,776,279
1,096,471
15,800,876

-

)(22,776,279
1,096,471
15,800,876

)(1,930,175

-

)(1,930,175

18,903,805

-

18,903,805

)(353,483
)(21,056,198
)(6,951,209
397,380
)(4,695,096
)(46,576,940
)(400,642
27,793,288
)(32,008,370
)(11,816,499
1,594,611
)(116,719,734
)(688,708
55,108,037
)(62,300,405

)(1,031,427
529,772
111,887,313
)(13,849,796
)(55,108,037
42,929,480

)(353,483
)(22,087,625
)(6,951,209
927,152
)(4,695,096
)(46,576,940
)(400,642
27,793,288
)(32,008,370
)(11,816,499
1,594,611
)(4,832,421
)(688,708
)(13,849,796
)(55,108,037
55,108,037
)(19,370,925

)(416,643
40,417
)(10,492,995
4,386,374
)(1,118,966
)(14,231,349
1,377,475
)(29,238,526
)(34,560,294
5,536,262
)(10,857,863
)(43,756,078
)(543,905
)(1,037
)(34,303,078
)(78,604,098

10,772,351
197,217
72,612,540
)(38,945,338
34,303,078
67,970,280

)(416,643
10,812,768
)(10,492,995
4,583,591
)(1,118,966
)(14,231,349
1,377,475
)(29,238,526
)(34,560,294
5,536,262
)(10,857,863
28,856,462
)(543,905
)(1,037
)(38,945,338
34,303,078
)(34,303,078
)(10,633,818
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 -35معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
عمليات
المجموع
عمليات التأمين
المساهمين

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

المجموع

(بالرياالت السعودية)
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
(إضافات)/استبعادات على االستثمارات ،صافي

-

)(57,569,835

)(57,569,835

-

)(14,983,320

)(14,983,320

(إضافات) في ودائع بنكية طويلة األجل  /ذات دخل ثابت

107,140,745

44,420,139

151,560,884

278,564,856

1,121,091

279,685,947

إضافات على وديعة نظامية
سداد عقود إيجار

)(1,501,862

-

)(1,501,862

)(650,000

)(12,500,000
-

)(12,500,000
)(650,000

إضافات  /استبعادات إلى ممتلكات ومعدات ،صافي

)(4,466,710

-

)(4,466,710

)(9,744,214

-

)(9,744,214

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

101,172,173

)(13,149,696

88,022,477

268,170,642

)(26,362,229

241,808,413

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

38,871,768
334,358,597
373,230,365

29,779,784
48,705,702
78,485,486

68,651,552
383,064,299
451,715,851

189,566,544
144,792,053
334,358,597

41,608,051
7,097,651
48,705,702

231,174,595
151,889,704
383,064,299

المعلومات غير النقدية
خسارة ( /ربح) غير محقق من استثمارات متاحة للبيع
خسائر (أرباح) محققة/هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
تحويل إيجارات مدفوعة مقدما إلى أصول حق اإلستخدام
(تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16
الفائض المحول إلى حساب الفائض غير الموزع (المطلوبات)
الفائض المحول إلى حسابات العمالء

-

6,359,527
)(1,707,556
-

6,359,527
)(1,707,556
-

2,239,931

)(221,047
)(2,209,739
-

)(221,047
)(2,209,739
2,239,931

-

-

-

433,333

-

433,333

2,405,199
3,044,417

-

2,405,199
3,044,417

5,364,738
3,895,295

-

5,364,738
3,895,295
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