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  نشطة الرئیسیةالتكوین واأل   - ١

  
  التكوین واألنشطة الرئیسیة -أ

شركة مساھمة سعودیة تأسست في المملكة العربیة  –الشركة") شركة الخلیج العامة والشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني ("
سجلت و). ٢٠١٠ینایر  ٣ھـ (الموافق ١٤٣١محرم  ١٧، بتاریخ ق/١٢السعودیة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

سجل ). عنوان الشركة الم٢٠١٠ینایر  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣١صفر  ٩بتاریخ  ٤٠٣٠١٩٦٦٢٠بموجب السجل التجاري رقم 
  الغیثي بالزا، الطابق الثاني، شارع أمیر الشعراء، جدة، المملكة العربیة السعودیة.   ھو 

  فیما یلي تفاصیل ورقمي السجل التجاري لفرعي الشركة:  
  

  رقم السجل التجاري      الفرع  
    ١٠١٠٣١٦٨٢٣    الریاض  
    ٢٠٥١٠٤٦٨٣٦      الخبر  

  
المملكة العربیة السعودیة وفق أنظمة التأمین التعاوني بموجب المرسوم الملكي لشركة لمزاولة أعمال التأمین في لترخیص التم   

الحجة  يذ ٣بتاریخ  ٣٦٥) وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٨دیسمبر  ٣ھـ (الموافق ١٤٢٩الحجة  يذ ٥بتاریخ  ٨٥رقم م/ 
لمملكة العربیة السعودیة من ). حصلت الشركة على ترخیص مزاولة أعمال التأمین في ا٢٠٠٨دیسمبر  ١ھـ (الموافق ١٤٢٩

  ).٢٠١٠مارس  ٦ھـ (الموافق ١٤٣١ربیع األول  ٢٠مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتاریخ 
  

وفقا بموجب نظام الشركة والتي تتضمن أعمال إعادة التأمین الخدمات المتعلقة بھا مزاولة أعمال التأمین و إلىالشركة تھدف   
سھم  نملیو ٢٠ملیون مقسمة إلى  ٢٠٠یبلغ رأس مال الشركة في المملكة العربیة السعودیة. معمول بھا للقوانین واألنظمة ال

د أودعت فق")، سامامن الالئحة التنفیذیة لمؤسسة النقد العربي السعودي (" ٥٨وفقا للمادة لایر سعودي لكل سھم.  ١٠بقیمة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.  تحددھافي أحد البنوك التي  لایر سعودي ملیون ٢٠ مالھا والبالغ لایر ٪ من رأس١٠الشركة 

تدفع إال بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وھذه الودیعة یمكن سحب ال ، ون قبل البنكالحفاظ على الودیعة النظامیة م یتم
شركة في سوق األوراق المالیة في المملكة تم إدراج ال العموالت المستحقة على ھذه الودائع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

   ).٢٠١٠فبرایر  ٨ھـ (الموافق ١٤٣١صفر  ٢٤في تداول العربیة السعودیة 
  
  تحویل محفظة التأمین -ب

  

الشركة اتفاقیة مع الشركة السعودیة العامة للتأمین التعاوني (مقفلة معفاة) ("الشركة السعودیة") أبرمت ، ٢٠١٢مایو  ١٩في 
إقتنت عملیات تأمین ن") والتي بموجبھا والخلیج التعاوني للتأمین المحدودة (مقفلة معفاة) ("شركة الخلیج") ("البائعوشركة 

ملیون لایر سعودي بموافقة "ساما"  ٣٦٫٢٦بمبلغ شھرة قدره  ٢٠٠٩ینایر  ١البائعین في المملكة العربیة السعودیة إعتباراً من 
. تخضع مدفوعات الشھرة لقوانین وأنظمة صادرة من قبل ساما في ذات صلة لمبلغ معادلمع كافة موجودات ومطلوبات تأمین 

  ھذا الشأن وأیضا تخضع لموافقة ساما. 
  

 وذلك للشھرة للبائعین السداد واجب سعودي لایر ملیون ١٨٫١٣ مبلغ تسویة تمت"ساما"  موافقة وبعد ،٢٠١٣ برمدیس خالل
 ٢٠١٢ملیون لایر سعودي إلى البائعین فیما یتعلق بأرباح  ٥٫٣٧ لغمب سداد على"ساما"  وافقت كما. منھم المدین المبلغ مقابل

باإلضافة الى انھ خالل  .٢٠١٤تسویتھ خالل  وتمت م٢٠١٣دیسمبر  ٣١تم تحویلھ إلى مبلغ مستحق لجھات ذات عالقة كما في 
م تم دفع ٢٠١٤أغسطس  ٢٤ھـ الموافق ١٤٣٧شوال  ٢٨م والحقا لموافقة "ساما" بتاریخ ٢٠١٥دیسمبر  ٣١السنة المنتھیة في 

دیسمبر  ٣١م. وخالل السنة السنة المنتھیة في ٢٠١٣ملیون لایر للبائعین فیما یتعلق بالشھرة، من أرباح السنة  ٢٫٩٦مبلغ 
ملیون لایر  ٩٫٨٠٤م تم السداد نھائیا مبلغ ٢٠١٥ابریل  ٢٢ھـ الموافق ١٤٣٦رجب  ٣لموافقة "ساما" بتاریخ  م، والحقا٢٠١٥

   م.٢٠١٤ عامفیما یتعلق بالشھرة من أرباح  نسعودي للبائعی
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١١ 

  أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  -٢
  

  أسس اإلعداد  )أ
  

ولیة. إن السیاسات المحاسبیة المالیة األ تقاریرال - )٣٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة 
ع تلك التي تستخدم إلعداد المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وم

  باستثناء المعاییر المحاسبیة الجدیدة:  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١ المنتھیة في سنةالمالیة للقوائم ال
  
. حسب ٢٠١٥دیسمبر  ٣١المنتھیة في  سنةللللشركة جب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع القوائم المالیة المراجعة ت

رأي اإلدارة، فإن القوائم المالیة األولیة الموجزة تظھر كافة التسویات (بما في ذلك التسویات العادیة والمتكررة) الالزمة لعرض 
  بصورة عادلة عن الفترات األولیة المعروضة.المركز المالي ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة 

  
وجزة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقایر المالیة، استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الم

الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة للموجودات والمطلوبات، إن وجدت، كما في تاریخ القوائم المالیة 
ل الفترة المالیة وبالرغم من أن ھذه التقدیرات واالقتراحات األولیة الموجزة وكذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات والمصروفات خال

مبنیة على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واإلجراءات الحالیة، فإنھ من الممكن أن تختلف النتائج الفعلیة في 
  النھایة عن ھذه التقدیرات. 

 
المعلومات واإلیضاحات الالزمة إلعداد مجموعة كاملة للقوائم المالیة وفقاً ال تحتوي القوائم المالیة األولیة الموجزة على جمیع 

  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.
  

ً لمتطلبات  أنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملیات وفقا
إن حیازة وتسجیل ملكیة جمیع الموجودات المتعلقة بعملیات التأمین وعملیات وتعرض القوائم المالیة وفقاً لذلك. المساھمین. 

المساھمین ھي بإسم الشركة. یتم تسجیل اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بھا. إن أساس توزیع 
  قِبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.مصاریف العملیات المشتركة یتم تحدیدھا من 

 
  وفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عملیات التأمین یوزع كما یلي:

  
    ٪٩٠        محول إلى عملیات المساھمین                 
    ٪ ١٠            محول إلى المستحق لحملة الوثائق  
                ١٠٠٪    

  
  توزیع وتحویل العجز إلى عملیات المساھمین.في حالة العجز الناتج عن عملیات التأمین، یتم 
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١٢ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢
  

من اللوائح التنفیذیة لمؤسسة النقد العربي السعودي، تقترح الشركة بموافقة من ساما توزیع صافي فائض حملة  ٧٠وفقاً للمادة 
  وقت معین وبموجب معاییر یحددھا مجلس اإلدارة.الوثائق السنوي مباشرة إلى حملة الوثائق في 

  
بة ألقرب ألف، بیتم عرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي  اعتبارھا العملة المتعامل بھا من قِبل الشركة والمقرَّ

  غیر ذلك. حددمالم ی
  

وتسویة كامل الموجودات والمطلوبات  إستردادتعرض الشركة قائمة مركزھا المالي األولیة بشكل عام على أساس السیولة. یتوقع 
والودیعة النظامیة والمبالغ المستحقة لجھات المالیة على التوالي فیما عدا اإلستثمارات التي یحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

  ثنى عشر شھراً بعد تاریخ التقریر األولي.خالل اإل ذات عالقة للشھرة
  
المعاییر الدولیة الجدیدة إلعداد التقاریر المالیة وتفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتعدیالت المعتمدة   )ب

  من قبل الشركة 
  

  إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة:قامت الشركة باعتماد التعدیالت التالیة ومراجعة المعاییر القائمة والتي تم 
  

  الوصف  / التعدیالت المعیار
ة رقم   ١٤المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  الی اریر الم لدولي العداد التق ار ا دیالت على المعی یة  ١٤تع ال اریر الم لدولي إلعداد التق ار ا المعی

ابات النظامیة المؤجلة "القابلة  نویة ابتداءا من أو بعد (الحس م) ٢٠١٦ینایر  ١للتطبیق على الفترات الس

اتھا المحاسبیة  یاس اة التي تخضع أنشطتھا لتنظیم األسعار من االستمرار في تطبیق معظم س یمكن المنش

ابات النظامیة المؤجلة عند اول اعتماد للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یتم تطبیق  دة الحس القائمة الرص

مح لھا مبادئھا ال اة التي ال تس مح للمنش معیار على معدي المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. كذلك ال یس

عار او تلك التي لم  بوطة باألس بیة الحالیة المتعارف علیھا اثبات الموجودات والمطلوبات المض المحاس

بیة الحالیة المتعارف علیھا، با ة بموجب مبادئھا المحاس یاس ثباتھا في اول تطبیق للمعاییر تطبق ھذه الس

  الدولیة للتقاریر المالیة. 

یة رقم  مال قاریر ال لدولي للت یار ا یار  ١٢و ١١و ١٠المع ومع

   ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

"القوائم المالیة الموحدة" المعیار الدولي للتقاریر  ١٠تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"استثمارات  ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم  "اإلفصاح عن حصص في منشات أخرى" ١٢المالیة رقم 

نویة ابتداء من او بعد  ركات زمیلة" القابلة للتطبیق للفترات الس م. یتناول ثالثة ٢٠١٦ینایر  ١في ش

تثمار بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ئات االس تثنار منش ائل نتجت عن تطبیق اس . ١٠مس

ح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  االعفاء عن عرض قوائم مالیة موحدة  ١٠توض

ركاتھا  تثمار ش اة االس تثمار عندما تقیم منش اة اس ركة تابعة لمنش اة االم التي تكون ش یطبق على المنش

ركة التابعة لمنش تثمار التي ال تعد بذاتھا التابعة بالقیمة العادلة، عالوة على ذلك یتم فقط توحید الش اة اس

ركات  تثمار. یتم بالقیمة العادلة قیاس كافة الش اة االس اندة لمنش تثمار والتي تقدم خدمات مس اة اس منش

بة الدولي رقم  تثمار تمكن تعدیالت معیار المحاس اة اس عند تطبیق طریقة حقوق  ٢٨األخرى التابعة لمنش

تثمر من االحتفاظ بقیاس القی تثمار او الملكیة المس اة االس ركة الزمیلة لمنش مة العادلة المطبقة من قبل الش

ركات التابعة. تتطلب التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر  ھا في الش ص ترك على حص روع المش المش

نویة ابتداء من او بعد  تركة" القابلة للتطبیق للفترات الس اة ٢٠١٦ینایر  ١المالیة "ترتیبات مش م من منش

تحوذ ع ب تس تركة عمال ان یطبق بما یتناس اط العملیة المش كل فیھا نش تركة. یش ة في عملیة مش لى حص

تھا كافة المبادئ في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  "دمج االعمال ومعاییر أخرى دولیة  ٣وحص

   "ترتیبات مشتركة".  ١١للتقاریر المالیة رقم 
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١٣ 

 المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس االعداد وملخص السیاسات   -٢
المعاییر الدولیة الجدیدة إلعداد التقاریر المالیة وتفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتعدیالت المعتمدة   )ب

  (تتمة) من قبل الشركة 
 

  الوصف  / التعدیالت المعیار
  تغییرات في طرق االستبعاد /البیع  – ٥تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

یانة (مع تعدیالت  ٧تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ١و ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  فیما یتعلق بعقود الخدمات والص

  )١یر المالیة رقم مترتبة على المعیار الدولي للتقار

بة الدولي رقم    ١معیار المحاسبة الدولي رقم  نویة ابتداء  ١تعدیالت على معیار المحاس "عرض القوائم المالیة" التي تطبق للفترات الس

  فیما یتعلق بما یلي:  ١م توضح المتطلبات القائمة لمعیار المحاسبة رقم ٢٠١٦ینایر  ١او بعد 

  ١المتطلبات النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم . 

  امل االخر ارة والدخل الش یل تلك البنود المحددة في قائمة/قوائم الربح او الخس إمكانیة تفص

 وقائمة المركز المالي. 

  .مرونة المنشات فیما یتصل بالترتیب التي تعرض فیھ اإلیضاحات حول القوائم المالیة 

 الشامل االخر للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، التي یتم  وجوب عرض حصة الدخل

یل كبند احادي  تخدام طریقة حقوق الملكیة بالتفص ابھا باس نیفھا بین تلك حس ووجوب تص

 البنود التي ستتم او لن تتم الحقا إعادة تصنیفھا للربح او الخسارة. 

كما توضح التعدیالت المتطلبات الي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة معروضة في قائمة المركز المالي 

  وقائمة/ قوائم الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر. 
  مسالة السوق اإلقلیمي.  –معدل الخصم  – ١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم    ١٩معیار المحاسبة الدولي رقم 

  اإلفصاح عن المعلومات.  – ٣٤تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم    ٣٤معیار المحاسبة رقم 

 توضیح الطرق المقبولة لالستھالك واالطفاء.  – ٣٨ورقم  ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم    ٣٨و ١٦معیار المحاسبة رقم 

  نباتات زراعیة مثمرة.  – ٤١ورقم  ١٦یار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على مع   ٤١ورقم  ١٦معیار المحاسبة رقم 

  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

١٤ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢
  
  معاییر صدرت ولم تصبح واجبة التطبیق بعد  )ج

ادرة و دار القوائم المالیة الموجزة التي فیما یلي أدناه المعاییر الص ركة. فیما یلي قائمة األولیة لم تطبق بعد حتى تاریخ إص للش

كل معقول أن یتم تطبیقھا في ب ركة بش ادرة والتي تتوقع الش یرات الص ركة اعتماد تلك الالمعاییر والتفس تقبل. تنوي الش مس

  .صبح نافذة المفعولالمعاییر عندما ت
  
  الفعلي تاریخ التطبیق  الوصف   التفسیر /المعیار 
  
  

  ٩رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة

  
  

  أدوات مالیة

دأ في  من الفترات التي تب
  أو بعد التواریخ التالیة 

  ٢٠١٨ینایر  ١
  ٢٠١٨ینایر  ١  إیرادات من عقود مع عمالء   ١٥رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
  ٢٠١٩ینایر  ١  ایجارات    ١٦رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة

بة الدولي رقم   ١٢الدولي رقم معیار المحاسبة  اثبات  – ١٢تعدیالت على معیار المحاس
  موجودات ضریبة الدخل لخسائر غیر محققة 

   ٢٠١٧ینایر  ١

لدولي رقم   ٧المحاسبة الدولي رقم  معیار بة ا مبادرة  – ٧تعدیالت على معیار المحاس
  االیضاح 

   ٢٠١٧ینایر  ١

  

  تطبیق المعاییر المذكورة أعاله أو التعدیالت أو التفسیرات على القوائم المالیة للشركة.الشركة حالیاً في طور تقییم ما یتضمنھ 

  
  إدارة المخاطر المالیة   )د

ان أنشطة الشركة تعرضھا لعدة مخاطر مالیة، ومخاطر السوق (متضمنة مخاطر أسعار العموالت، ومخاطر العمالت، ومخاطر 

  فائدة القیمة العادلة ومخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. 

 

الفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة كافة معلومات المخاطر المالیة وا

م. كما انھ لم تحدث أي تغییرات في ٢٠١٥دیسمبر  ٣١السنویة ولذلك یجب قرائتھا في القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

  إدارة المخاطر واي سیاسات متعلقة بھا منذ نھایة السنة. 

  
  موسمیة العملیات ھـ)       

  .وسمیة قد تؤثر على عملیات التأمینال توجد أي تغییرات م
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 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

١٥ 

  النقد وما یعادلھ  -٣

    

  

     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  (غیر مراجعة)
  باالف الریاالت

      السعودیة 

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  باالف الریاالت

    السعودیة 
          عملیات التأمین:
  ١٥    ٢٤    نقد في الصندوق

  ٢٢٬٢٣١    ١٤٬٢٦٤    ادناه)  ”أ “(إیضاح نقد لدى البنك
  ٤٥٬٠٠٠    ١٥٬٠٠٠   ادناه) ”ب“استثمارات في ودائع مرابحة (إیضاح 

    ٦٧٬٢٤٦    ٢٩٬٢٨٨  

          عملیات المساھمین:
 ٨٤٬٦٦٦   ٣٠٬٠١٩    نقد لدى البنك

  
ملیون لایر  ٠٫٥: ٢٠١٥ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ( ٠٫٥ بمبلغرصدة البنك بأ احتفظ، ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  كما  )أ(

 ذات عالقة للشركة، نیابة عن الشركة. جھات باسمسعودي) 
 

. تقوم ھذه اإلستثمارات في ودائع بالمرابحة ة بالمملكة العربیة السعودیةودائع بالمرابحة لدى بنك تجاری یحتفظ باإلستثمار في  )ب(
 .)٤رقم تحقاق أصلیة ال تتجاوز ثالثة أشھر (انظر ایضاح مدة إسباللایر السعودي ولھا 

  
 

  إستثمار ودائع بالمرابحة  -٤
  

  یتكون اإلستثمار في ودائع المرابحة مما یلي:  
     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠    

  (غیر مراجعة)
  باالف الریاالت

      السعودیة 

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  باالف الریاالت

    السعودیة 
  عملیات المساھمین

  إستثمار في ودائع بالمرابحة
  

٩٠٬٠٠٠ 
  

٤٥٬٠٠٠  
ناقصاً: إستثمار في ودائع مرابحة مدة إستحقاقھا أقل من

  )٣(أنظر اإلیضاح رقم  أشھرثالثة 
  

(١٥٬٠٠٠)  
  

(٤٥٬٠٠٠)  

    ٧٥٬٠٠٠    --  

  
        عملیات المساھمین

  ٧٧٬٣٣٨    ٨٣٬٠٠٠  إستثمار في ودائع بالمرابحة
  ٧٧٬٣٣٨    ٨٣٬٠٠٠  
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 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

١٦ 

  صافي -ذمم أقساط مدینة   -٥
     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  

  (غیر مراجعة)
  باالف الریاالت

      السعودیة 

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  باالف الریاالت

    السعودیة 
  ٨٧٬٠٩٨    ١٠٢٬٩٥٢  ذمم أقساط مدینة 

  (١٧٬١٦٨)    (٢٢٬٧٦٠)  مخصص انخفاض في القیمة
  ٦٩٬٩٣٠    ٨٠٬١٩٢  ذمم أقساط مدینة، بالصافي 

  
  السنة: الفترة/ خاللفیما یلي حركة مخصص االنخفاض في الذمم المدینة 

     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  

  (غیر مراجعة)
  باالف الریاالت

      السعودیة 

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  باالف الریاالت

    السعودیة 
  ١٨٬٤٥٤   ١٧٬١٦٨  السنةالفترة /الرصید في بدایة 

  (٧٩١)    ٥٬٥٩٢  السنة /خالل الفترة(عكس)  إضافات /

  (٤٩٥)    --  خالل الفترة/ السنة لمستخدم لشطب ذمم مدینة ا
  ١٧٬١٦٨    ٢٢٬٧٦٠  الفترة / السنة الرصید في نھایة 

  
  اإلستثمارات  –٦
  

    

  إیضاح

     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  (غیر مراجعة)
  باالف الریاالت

      السعودیة 

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  باالف الریاالت

    السعودیة 
       

  ٣٤٬٥٤٦   ٢٧٬٥٨٧ (أ)٦ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات 
  ١٬٩٢٣    ١٬٩٢٣ (ب)٦  متاحة للبیع  إستثمار

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

١٧ 

  
  ) تتمة( اإلستثمارات  –٦

  
  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات   )أ

  المصنفة كقیمة عادلة من خالل قائمة الدخل: فیما یلي حركة االستثمارات  
     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  

باالف  (غیر مراجعة)

    الریاالت السعودي

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  

  باالف (مراجعة)

    السعودیة الریاالت 

  ٣١٬٩٦٤   ٣٤٬٥٤٦  السنةالفترة/ الرصید في بدایة 
  ٦٬٩٨٠    ٣٬٣٢٨  السنة الفترة/ مشتریات خالل

  --    (٦٬٢٥٣)  استبعادات خالل الفترة /السنة 
  --    (٦٨)  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات  خسائر محققة في

  (٤٬٣٩٨)    (٣٬٩٦٦)  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات  خسائر غیرمحققة في
  ٣٤٬٥٤٦    ٢٧٬٥٨٧  الفترة /السنةالرصید في نھایة 

 
 ٣١ملیون لایر سعودي ( ٢٧٫٦ مبلغعملیات المساھمین ل بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلاالستثمارات  محفظة تشمل

في المملكة العربیة أسھم حقوق الملكیة لایر سعودي) والتي یتم استثمارھا في صنادیق االستثمار و ملیون ٣٤٬٥: ٢٠١٥دیسمبر 
العادلة من خالل قائمة  إن كل االستثثمارات بالقیمةباللایر السعودي والدوالر األمریكي. تسعرھذه االستثمارات إن السعودیة. 

تستثمر المحفظة في األوراق المالیة وصنادیق االستثمار الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالیة في المملكة . الدخل مدرجة
  العربیة السعودیة.

  
  للبیع متاحإستثمار  )ب

ة ذات مسؤولیة محدودة غیر مدرجة شركة نجم لخدمات التأمین (نجم)، شركة سعودیمن أسھم  %٣٫٨٥تمتلك الشركھ 
  كإستثمار متاح للبیع ویتم اثباتھا بالتكلفة.  صنفتھا الشركةوالتي 

  
  الزكاة -٧

  
  :فیما یلي حركة الزكاة المستحقة تم احتساب الزكاة المستحقة للشركة بناًء على أفضل تقدیر من قبل اإلدارة.

  
  

  
  

 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
  (غیر مراجعة)

باالف الریاالت 
  السعودیة

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١
  (مراجعة)

باالف الریاالت 
  السعودیة 

       
  ٦٬١٠٦  ٩٬٤٩١  السنة/الرصید في بدایة الفترة

  ٤٬٥٣٥ ٥٬٠٣٩  السنة/المحمل خالل الفترة
  (١٬١٥٠)  (٢٬٣٨٥)  السنة/المسدد خالل الفترة

  ٩٬٤٩١  ١٢٬١٤٥  ة/ السنةالرصید في نھایة الفتر
  
  
  
  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
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 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

١٨ 

 
  ) تتمة( الزكاة -٧

  
  الوضع الزكوي

 ٣فترة مـــن وإقراراً معدالً لل ٢٠١٠دیسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠ینایر  ٣من األولى للفترة  ةھا الزكویاتمت الشركة إقراردق
یر مقیدة. غوتم الحصول على شھادة زكویة  (الھیئھ)والدخل للزكاه الھیئھ العامھلدى  ٢٠١١دیسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠ینایر 

ملیون لایر  ٦.٣بمطالبة إضافیة بمبلغ  ٢٠١١دیسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠ینایر  ٣ربطاً زكویاً أولیاً للفترة من  الھیئھأصدرت 
لودیعة یتم خصم االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، اوبالموضوع ذات الصلة، وبشكل أساسي  سعودي

   ضت اإلدارة على ھذا الربط الذي ما زال قید الدراسة.إعترنظامیة وودائع المرابحة من الوعاء الزكوي. ال
  

على  ملیون لایر سعودي ٠٫٩بمطالبة إضافیة بمبلغ  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ربطاً زكویاً أولیاً للسنة المنتھیة في  الھیئھأصدرت 
 ٠٫٦ملیون لایر سعودي وقدمت إعتراضاً على مبلغ  ٠٫٣. وافقت اإلدارة جزئیاً على الربط أعاله وسددت مبلغ بنود مماثلة

  ملیون لایر سعودي المتبقي الذي مازال قید الدراسة. 
  

ون ملی ١٫٥بمطالبة إضافیة بمبلغ  ٢٠١٥وحتى  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١المنتھیة في للسنوات ربطاً زكویاً أولیاً  الھیئھأصدرا 
 وبشكل أساسي وبالموضوع ذات الصلة، یتم خصم الودیعة النظامیة وودائع المرابحة من الوعاء الزكوي.لایر سعودي 

  إعترضت اإلدارة على ھذا الربط الذي ما زال قید الدراسة.
  

  ستكون لصالحھا.  اتوتعتقد اإلدارة ان نتیجة االعتراض
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 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

١٩ 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  -٨
  :٢٠١٥و ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في المنتھیة  ةفترالالعالقة خالل  اتفیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع االطراف ذ

    

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

   طرف ذو عالقة
  
 

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  العالقة 

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

    طبیعة المعاملة
   

 
  
 
 

 التسعةمعامالت لفترة 
أشھر المنتھیة في 

 ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠
  (غیر مراجعة)
 باالف الریاالت

السعودیة
   

  
  

 التسعةمعامالت لفترة 
  أشھر المنتھیة في

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٥

    
  مراجعة) (غیر

 باالف الریاالت
 السعودیة

   

      عملیات التأمین:
شركة الخلیج التعاونیة للتأمین 

  المحدودة (مغلقة معفاة)
 

مصاریف عمومیة وإداریة مدفوعة مباشرة  مساھم
معاد تحمیلھا على نیابة عن الشركة و

  الشركة
 

٥٦  ٦١  

 
  متعلق بالمساھمین    مجموعة روالكو

 
  أقساط مكتتبة 

  مطالبات مدفوعة 

١٬٠٩٠ 
(٧٤) 

٢٬٠٧٤ 
(٣٩)  

 أقساط مكتتبة متعلق بالمساھمین مجموعة الدباغ
 مطالبات مدفوعة 

٨٬٨٤٠ 
(١٬٢٠٦)  

٨٬١٠٤ 
(١٬١٩٠)  

 
  مساھم    شركة فاروق ومامون تمر 

 أقساط مكتتبة
  مطالبات مدفوعة

١١٬١٩٢ 
(٩٩٧) 

١٢٬٣٩٣ 
(١٬٣٦٩)  

      
  ١٬٩٨٣  ١٬٩٨٣ منافع قصیرة األجل   أعضاء اإلدارة الرئیسیین

  ٨٦  ٩٧ منافع طویلة األجل  
      

          عملیات المساھمین

  ١٬٠٢٠  ١٬٠٢٠  مكافأة مجلس اإلدارة    أعضاء مجلس اإلدارة



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٠ 

  (تتمة)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   -٨
  :٢٠١٥دیسمبر  ٣١و ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في المنتھیة  ةفترالالعالقة خالل  اتفیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع االطراف ذ

  
  

صافي مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ومدرجة في األرصدة المذكورة أعاله 
مبینة في القائمة لشھرة لطراف ذات عالقة أل ةلغ المطلوباباإلضافة إلى ذلك، المب حملة الوثائق.لالمطلوب وذمم أقساط مدینة 

یشیر إلى األرصدة البنكیة المحتفظ بھا بإسم أطراف (أ)  ٣ب). أیضاً الحظ ان اإلیضاح ١األولیة للمركز المالي (أنظر اإلیضاح 
   ذات عالقة للشركة نیابة عن الشركة.

  
 طرف ذو عالقة

 
  العالقة 

   ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠
 (غیر مراجعة)

 باالف الریاالت السعودیة

    ٢٠١٥دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

   باالف الریاالت السعودیة
   التأمین عملیات

  
  ذات عالقة طرافمن أ ستحقم
 

 ١٬٠٥٠ ١٬٠٨٨مساھمشركة الخلیج التعاونیة للتأمین المحدودة (مغلقة معفاة)
  

  مجموعة روالكو
متعلق 

  ٣  ١٥٣  بالمساھمین 

 مجموعة الدباغ
متعلق

  ١٬٣٠٧  ٢٬١٢٥ بالمساھمین
  

 ٦٤٣ ٦١٧مساھم مجموعة الفضل
  

 ١٬٥٤٦ ٣٬٢٦٧مساھم وشركاھماشركة فاروق ومامون تمر

  
 

    

  
 ذات عالقة ألطراف ستحقم

   

  
 ٣٠٩ ٣٠٩مساھم الشركة السعودیة العامة للتأمین (مغلقة معفاة)

  
  مجموعة روالكو

متعلق 
  ١٨  ٨  بالمساھمین 

  
 مجموعة الدباغ

متعلق
  ٦٨١  ٢٠٩ بالمساھمین

  
 فاروق ومامون تمر وشركاھما

 
 ١٬٣١٢ ٢٬١٥٤مساھم

  
 أعضاء اإلدارة الرئیسیین

 
٢٩٦  ٣٩٣  

  
  عملیات المساھمین

  
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاریف ذات صلة

 

١٬٥٠٣  ٢٬٤٠٧  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢١ 

  المعلومات القطاعیة  -٩
  

خطوط  ستةتتم جمیع عملیات التأمین لدى الشركة في المملكة العربیة السعودیة. وألغراض إداریة، تم عرض النشاطات في 
   قطاعات التشغیل عملیات المساھمین في الشركة.أعمال أساسیة. ال تشمل 

  
والمصاریف  وب من معیدي التأمینمطلالوبالصافي  المدینةالتأمین أقساط وذمم  ال تشمل موجودات القطاع النقد وما یعادلھ

  .واألثاث والتجھیزات والمعداتوالمطلوب من عملیات المساھمین المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى 
  

ات  مل مطلوب ائض ال تش اع وف دي ووسالالقط وب لمعی أمین و ءاطمطل وب الت أمینالمطل ائق الت ة وث  لحمل
  .والفائض المتراكم المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرىو
  
ً ت ا ة وافق اریر الداخلی داد التق ة إع ع عملی اطات  م ق بنش ا یتعل ال فیم ات األعم ى قطاع ت اإلدارة عل ركة، وافق للش

  الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا المبینة أدناه:

  
 

    
  طبي  

باالف الریاالت 

  السعودیة

 
  مركبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

 
  ممتلكات  

باالف الریاالت 

  السعودیة

   
  ھندسي 

باالف الریاالت 

  السعودیة

 
  بحري

باالف الریاالت 

  السعودیة

حوادث    
  ومطلوبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

    
  المجموع

باالف الریاالت 

  السعودیة
  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

  (غیر مراجعة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في 
              

  
  ٣٦٬٥١٨  ٢٬٥٣٩  ٤٬٠٦١  ٣٬٧٤٩ ٥٬٣٩٩ ١٧٬٦٧٦ ٣٬٠٩٤ إجمالي األقساط المكتتبة

  (١٩٬٩٢٤)  (٩٧٠)  (٢٬٨٥١)  (٣٬٥٥٥)  (٦٬٠٧٣)  (٤٬٨٣٠)  (١٬٦٤٥) ناقصاً: أقساط إعادة التأمین الصادرة
  ١٦٬٥٩٤  ١٬٥٦٩  ١٬٢١٠  ١٩٤  (٦٧٤)  ١٢٬٨٤٦  ١٬٤٤٩  المكتتبة التأمینصافي أقساط 

  ١٧٬٦٥٣  ٨٢١  ٤٤٣  ٥٦١  ٤٨٩  ١٢٬٣٨٤  ٢٬٩٥٥  الحركة في صافي األقساط غیر المكتسبة
  ٣٤٬٢٤٧  ٢٬٣٩٠  ١٬٦٥٣  ٧٥٥  (١٨٥)  ٢٥٬٢٣٠  ٤٬٤٠٤  صافي األقساط المكتسبة

  ٥٬٩٠٤  ١٬٠٩٢  ١٬٢٥٧  ١٬٢٤٦  ١٬٧٤٥  ٥٦٤  --  عموالت مكتسبة على معیدي التأمین
 ٤٠٬١٥١  ٣٬٤٨٢  ٢٬٩١٠  ٢٬٠٠١  ١٬٥٦٠  ٢٥٬٧٩٤  ٤٬٠٠٤  

  ٣٩٬٣٢٠  ٤١٧  ٤٬٥٢٤  ٢٬٥٥١  ٨٬٨٨٤  ١٤٬٩٩٣  ٧٬٩٥١ إجمالي المطالبات المدفوعة
 التأمین منمعیدي  ةناقصاً: حص

  (٢٠٬٥٨٨)  (٣٠٢)  (٤٬١٩٣)  (١٬٩٨٥)  (٥٬٩١٧)  (٢٬٢٩٤)  (٥٬٨٩٧)  المطالبات
  ١٨٬٧٣٢  ١١٥  ٣٣١  ٥٦٦  ٢٬٩٦٧  ١٢٬٦٩٩  ٢٬٠٥٤ صافي المطالبات المدفوعة

  (٢٬٤٠٩)  ١٢٥  ١٩٤  (١١٧)  (٨٤٨)  (٦٨٩)  (١٬٠٧٤) التغیرات في صافي المطالبات القائمة
  ١٦٬٣٢٣  ٢٤٠  ٥٢٥  ٤٤٩  ٢٬١١٩  ١٢٬٠١٠ ٩٨٠  صافي المطالبات المتكبدة

  ٥٬٩٦٣  ٦٢٩  ٦٢٤  ٤٩٤  ١٬١٤٩  ٢٬٨٧١  ١٩٦ وثائق تأمینإقتناء تكالیف 
  (٣٬٧٢٧)  --  --  --  --  (٣٬٧٢٧)  --  التأمینعجز أقساط  عكس مخصص

  ١٨٬٥٥٩  ٨٦٩  ١٬١٤٩  ٩٤٣  ٣٬٢٦٨  ١١٬١٥٤  ١٬١٧٦  
  ٢١٬٥٩٢  ٢٬٦١٣  ١٬٧٦١  ١٬٠٥٨  (١٬٧٠٨)  ١٤٬٦٤٠  ٣٬٢٢٨  صافي نتائج اإلكتتاب

  ٢٬٤٧٣  ٦٩  ٩٦  ٦٨  ١٤٧  ١٬٩٨٧  ١٠٦ إیرادات أخرى
 (١٣٬١٨١)  (٩٥٥)  (١٬٣٠٢)  (١٬٠٣٧)  (٢٬٠٤٤)  (٦٬٣٧٦)  (١٬٤٦٧)  مصاریف عمومیة وإداریة

 ١٠٬٨٨٤  ١٬٧٢٧  ٥٥٥  ٨٩  (٣٬٦٠٥)  ١٠٬٢٥١ ١٬٨٦٧  من عملیات التأمین (عجز) / فائض
من الفائض  حصة المساھمین من 

  (٩٬٧٩٦)              عملیات   التأمین
  حصة حملة الوثائق من الفائض من   
  ١٬٠٨٨              عملیات التأمین  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٢ 

  المعلومات القطاعیة (تتمة)  -٩
  

  
  طبي

باالف الریاالت 

  السعودیة

  مركبات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ممتلكات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ھندسي
باالف الریاالت 

  السعودیة

  بحري
باالف الریاالت 

  السعودیة

حوادث 
  ومطلوبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

  المجموع
باالف الریاالت 

  السعودیة
  أشھر المنتھیة التسعةلفترة 

 (غیر مراجعة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في 
              

  
  ٢١٥٬٠٧٣  ١٦٬٠٦٦  ١٩٬٢١٩  ١٣٬٠١١  ٣٤٬٥٤٢  ١٠٣٬٩٠٧ ٢٨٬٣٢٨ إجمالي األقساط المكتتبة

  (١٠٣٬٤٤٥)  (٧٬٩٤٠)  (١٣٬٦٥٣)  (١١٬٧٠٤)  (٣٣٬٢٨٨)  (٢١٬٥٨٠)  (١٥٬٢٨٠) ناقصاً: أقساط إعادة التأمین الصادرة
               

  ١١١٬٦٢٨  ٨٬١٢٦  ٥٬٥٦٦  ١٬٣٠٧  ١٬٢٥٤  ٨٢٬٣٢٧  ١٣٬٠٤٨  ین المكتتبةصافي أقساط التأم
  (١٬٣٢٦)  (٨٦٥)  ٦٠٥  ٩٥٧  (٦٥١)  (٥٬٣٦٢)  ٣٬٩٩٠ الحركة في صافي األقساط غیر المكتسبة

               
  ١١٠٬٣٠٢  ٧٬٢٦١  ٦٬١٧١  ٢٬٢٦٤  ٦٠٣  ٧٦٬٩٦٥  ١٧٬٠٣٨  صافي األقساط المكتسبة

  ١٨٬٦٥٨  ٢٬٦٢٣  ٥٬٠٦١  ٣٬٣٠٧  ٦٬٠٠٨  ١٬٦٥٩  --  عموالت مكتسبة على معیدي التأمین
 ١٢٨٬٩٦٠  ٩٬٨٨٤  ١١٬٢٣٢  ٥٬٥٧١  ٦٬٦١١  ٧٨٬٦٢٤  ١٧٬٠٣٨  
               

  ١٤٨٬٤٨١  ٣٬٠١٦  ٩٬٠٨٧  ٩٬٨٤٩  ٣٣٬٢٤٤  ٦٣٬٠٢٨  ٣٠٬٢٥٧ إجمالي المطالبات المدفوعة
  (٧٧٬٣٦٨)  (١٬٩٤٥)  (٧٬٢٨٦)  (٨٬٨٨٣)  (٢٨٬٣٩٧)  (٩٬٤١٠)  (٢١٬٤٤٧)  ناقصاً:حصة معیدي التأمین 
  ٧١٬١١٣  ١٬٠٧١  ١٬٨٠١  ٩٦٦  ٤٬٨٤٧  ٥٣٬٦١٨  ٨٬٨١٠ صافي المطالبات المدفوعة

  (١٢٬٣٢٤)  (٢٨٥)  (٢٬٠٤٠)  (٥٧١)  (١٬٤٠٧)  (٧٬٢٤٩)  (٧٧٢) التغیرات في صافي المطالبات القائمة
  ٥٨٬٧٨٩  ٧٨٦  (٢٣٩)  ٣٩٥  ٣٬٤٤٠  ٤٦٬٣٦٩  ٨٬٠٣٨ صافي المطالبات المتكبدة

  ١٧٬٩٥٠  ١٬٦٥٧  ٢٬٣٨٦  ١٬٥٠٠  ٣٬١٢٩  ٨٬٧٣٢  ٥٤٦  وثائق تأمینإقتناء تكالیف 
  (٢٬٠٢٠)  --  --  --  --  (٢٬٠٢٠)  --  عجز أقساط التأمینمخصص 

  ٧٤٬٧١٩  ٢٬٤٤٣  ٢٬١٤٧  ١٬٨٩٥  ٦٬٥٦٩  ٥٣٬٠٨١  ٨٬٥٨٤  
  ٥٤٬٢٤١  ٧٬٤٤١  ٩٬٠٨٥  ٣٬٦٧٦  ٤٢  ٢٥٬٥٤٣  ٨٬٤٥٤  صافي نتائج اإلكتتاب

  ٧٬٢٨٥  ١٩٦  ٢٣٧  ١٤٩  ٤٠٥  ٥٬٩٨٠  ٣١٨ إیرادات أخرى
  مصاریف عمومیة وإداریة

(٥٬٤١٦)  (١٩٬٨٦٧)  (٦٬٦٠٥)  (٢٬٤٨٨)  (٣٬٦٧٥)  (٣٬٠٧٢)  (٤١٬١٢٣) 
  ٢٠٬٤٠٣  ٤٬٥٦٥  ٥٬٦٤٧  ١٬٣٣٧  (٦٬١٥٨)  ١١٬٦٥٦  ٣٬٣٥٦  من عملیات التأمین / (العجز) الفائض

من  الفائضحصة المساھمین من 
  (١٨٬٣٦٣)              التأمین   عملیات

  من الفائض حصة حملة الوثائق من 
  ٢٬٠٤٠              عملیات التأمین

  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٣ 

  المعلومات القطاعیة (تتمة)  -٩

  (غیر مراجعة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  

  
  طبي

باالف الریاالت 

  السعودیة

  مركبات
 باالف الریاالت

  السعودیة

  ممتلكات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ھندسي
باالف الریاالت 

  السعودیة

  بحري
باالف الریاالت 

  السعودیة

حوادث 
  ومطلوبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

  المجموع
باالف الریاالت 

  السعودیة

   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

                (غیر مراجعة)

  

   موجودات عملیات التأمین

التأمین من األقساط غیر حصة معیدي 

  ٤٣٬٧٢١  ٣٬٧٤٩  ٢٬٧٩٠  ٦٬١٢٣  ١٤٬٤٦٨  ٩٬١٠٢ ٧٬٤٨٩ المكتسبة

حصة معیدي التأمین من المطالبات 

  ٥٨٬٠٠٥  ٥٬٦٥٦  ٦٬٨٥٨  ١٠٬٤٠٩  ١٤٬١٩٤  ١١٬١٥٢  ٩٬٧٣٦  القائمة

  ٨٬٤٤٠  ٩٠٧  ٧١١  ٧١١  ١٬٣٥٢  ٤٬٤٣٥  ٣٢٤ وثائق تأمین مؤجلةاقتناء تكالیف 

  ٢١٢٬٨٨١             موزعةموجودات غیر 

  ٣٢٣٬٠٤٧              مجموع موجودات عملیات التأمین

                

               

                عملیات التأمینوفائض مطلوبات 

  ١٠٢٬٤٧٩  ٨٬٤٣٢  ٤٬٠٦٩  ٨٬٥٧٦  ١٦٬٢٣٢  ٥١٬٢٨٢  ١٣٬٨٨٨ أقساط تأمین غیر مكتسبة

  ١٬٩٥٦  --  --  --  --  ١٬٩٥٦  -- تأمین مخصص عجز أقساط

  ١٣١٬٦٢٠  ٨٬٤٠٠  ٩٬٢٠٧  ١٣٬٧٨٩  ٣٤٬٦٨٤  ٥٢٬٣٦١  ١٣٬١٧٩  مطالبات قائمة

  ٧٬٩٣٦  ٩٨٨  ١٬٦٤٨  ١٬٤٠٤  ٢٬٩٢٨  ٩٦٨  -- عموالت مؤجلة اتإیراد

  ٧٩٬٠٥٦             غیر موزع وفائض متراكممطلوبات 

عملیات وفائض مجموع مطلوبات 

  ٣٢٣٬٠٤٧              التأمین والفائض المتراكم 

  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٤ 

  المعلومات القطاعیة (تتمة)  -٩
  

  
  طبي

باالف الریاالت 

  السعودیة

  مركبات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ممتلكات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ھندسي
باالف الریاالت 

  السعودیة

  بحري
باالف الریاالت 

  السعودیة

حوادث 
  ومطلوبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

  المجموع
باالف الریاالت 

  السعودیة
  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

  (غیر مراجعة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 
              

  
  ٤٩٬٢١٣  ٣٬٨٤٤  ٧٬٤٧٤  ٥٬٩٤٢  ٨٬٨٨٧  ٢٠٬٢٢٣ ٢٬٨٤٣ إجمالي األقساط المكتتبة

  (٢٧٬٥١٣)  (١٬٨٩٠)  (٥٬٥٧٥)  (٥٬٢٥٨)  (٩٬١١٠)  (٤٬٢٣٧)  (١٬٤٤٣) ناقصاً: أقساط إعادة التأمین الصادرة
               

  ٢١٬٧٠٠  ١٬٩٥٤  ١٬٨٩٩  ٦٨٤  (٢٢٣)  ١٥٬٩٨٦  ١٬٤٠٠  المكتتبة صافي أقساط التأمین
  ١٩٬٦١٧  ٨٢٣  ٤٠٧  (١٬٨٣٤)  ٢٢٧  ١٤٬١٧١  ٥٬٨٢٣ الحركة في صافي األقساط غیر المكتسبة

               
  ٤١٬٣١٧  ٢٬٧٧٧  ٢٬٣٠٦  (١٬١٥٠)  ٤  ٣٠٬١٥٧  ٧٬٢٢٣  صافي األقساط المكتسبة

  ٧٬٠٩٦  ١٬٠٨١  ٢٬٠٣٥  ١٬١٦٧  ٢٬٢٩٠  ٥٢٣  --  عموالت مكتسبة على معیدي التأمین
 ٤٨٬٤١٣  ٣٬٨٥٨  ٤٬٣٤١  ١٧  ٢٬٢٩٤  ٣٠٬٦٨٠  ٧٬٢٢٣  
               

  ٣٩٬٢١٤  ٧٤٦  ٢٬١٧٥  ١٦٢  ٥٬٢٨٦  ٢١٬٤٢٢  ٩٬٤٢٣ إجمالي المطالبات المدفوعة
 التأمین منمعیدي  ةناقصاً: حص

  (١٧٬١١٠)  (٤٦٦)  (١٬٣٣٥)  (١٢١)  (٥٬٠٣٣)  (٣٬٠٧٩)  (٧٬٠٧٦)  المطالبات
  ٢٢٬١٠٤  ٢٨٠  ٨٤٠  ٤١  ٢٥٣  ١٨٬٣٤٣  ٢٬٣٤٧ صافي المطالبات المدفوعة

  ٤٬٤٦٥  ٥٥٩  ٦٧٤  ٣٠٣  ١٬١٦٧  ٢٬٤٢٢  (٦٦٠) التغیرات في صافي المطالبات القائمة
  ٢٦٬٥٦٩  ٨٣٩  ١٬٥١٤  ٣٤٤  ١٬٤٢٠  ٢٠٬٧٦٥  ١٬٦٨٧ صافي المطالبات المتكبدة

  ٦٬٦٧٣  ٦٥٨  ٩٥٦  ٦١٨  ١٬١٤٠  ٣٬١٢٨  ١٧٣  وثائق تأمینإقتناء تكالیف 
  ٧٢١  --  --  --  --  ٧٢١  --  عجز أقساط التأمین احتیاطي 

  ٣٣٬٩٦٣  ١٬٤٩٧  ٢٬٤٧٠  ٩٦٢  ٢٬٥٦٠  ٢٤٬٦١٤  ١٬٨٦٠  
  ١٤٬٤٥٠  ٢٬٣٦١  ١٬٨٧١  (٩٤٥)  (٢٦٦)  ٦٬٠٦٦  ٥٬٣٦٣  صافي نتائج اإلكتتاب

  ٢٥٠  ٢٠  ٣٦  ٢٢  ٤١  ٩٩  ٣٢ إیرادات أخرى
 (١٥٬٣١٧)  (١٬٠٤٩)  (١٬٩١٦)  (١٬٤٢٨)  (٢٬٤٦٨)  (٦٬٠٠٨)  (٢٬٤٤٨)  مصاریف عمومیة وإداریة

  (٦١٧)  ١٬٣٣٢  (٩)  (٢٬٣٥١)  (٢٬٦٩٣)  ١٥٧  ٢٬٩٤٧  من عملیات التأمین )العجزالفائض / (
حصة المساھمین من العجز من عملیات 

  ٦١٧              التأمین
حصة حملة الوثائق من العجز من    

  --              عملیات التأمین

  

  

  

  

  

  

  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٥ 

  المعلومات القطاعیة (تتمة)  -٩
  
  

  طبي
باالف الریاالت 

  السعودیة

  مركبات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ممتلكات
باالف الریاالت 

  السعودیة

  ھندسي
باالف الریاالت 

  السعودیة

  بحري
باالف الریاالت 

  السعودیة

حوادث 
  ومطلوبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

  المجموع
باالف الریاالت 

  السعودیة
  أشھر المنتھیة التسعةلفترة 

  (غیر مراجعة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 
              

  
  ٢٩٣٬٨١٦  ١٨٬٠٨٥  ٣١٬١١١  ٢١٬٨٢٢  ٤٢٬٧٧٣  ١١٥٬٦٨٣ ٦٤٬٣٤٢ إجمالي األقساط المكتتبة

  (١٥١٬٧٩٧)  (٨٬٧١٣)  (٢٣٬٣٤٢)  (١٩٬٢١٢)  (٤١٬٧٢٩)  (١٩٬٩١٠)  (٣٨٬٨٩١) ناقصاً: أقساط إعادة التأمین الصادرة
               

  ١٤٢٬٠١٩  ٩٬٣٧٢  ٧٬٧٦٩  ٢٬٦١٠  ١٬٠٤٤  ٩٥٬٧٧٣  ٢٥٬٤٥١  المكتتبة صافي أقساط التأمین
  (١٦٬٩٩٩)  (٨١٨)  ٢١٩  (٦٣)  (٥٣٣)  (١٢٬٥٩٦)  (٣٬٢٠٨)  المكتسبةالحركة في صافي األقساط غیر 

               
  ١٢٥٬٠٢٠  ٨٬٥٥٤  ٧٬٩٨٨  ٢٬٥٤٧  ٥١١  ٨٣٬١٧٧  ٢٢٬٢٤٣  صافي األقساط المكتسبة

  ٢٢٬٢٠٧  ٢٬٧١٠  ٧٬٩١٧  ٣٬٦٠٣  ٦٬٤٨٤  ١٬٤٩٣  --  عموالت مكتسبة على معیدي التأمین
 ١٤٧٬٢٢٧  ١١٬٢٦٤  ١٥٬٩٠٥  ٦٬١٥٠  ٦٬٩٩٥  ٨٤٬٦٧٠  ٢٢٬٢٤٣  
               

  ١٦٣٬٩٣٥  ٢٬٦٥١  ١١٬٢٢٥  ٤٬٧٦٩  ٢٦٬٠٨٠  ٨٠٬٠٣٥  ٣٩٬١٧٥ إجمالي المطالبات المدفوعة
  (٧٢٬٢٢٧)  (١٬٧٥٧)  (٨٬٨٥٣)  (٤٬٥٠٩)  (٢١٬١١٠)  (١١٬٤٩٤)  (٢٤٬٥٠٤)  ناقصاً:حصة معیدي التأمین 
  ٩١٬٧٠٨  ٨٩٤  ٢٬٣٧٢  ٢٦٠  ٤٬٩٧٠  ٦٨٬٥٤١  ١٤٬٦٧١ صافي المطالبات المدفوعة

  (٨٬٥٧٠)  ٤٦٤  ٤٣٣  ١٬١٦٨  ٢٬٤٦٤  (١١٬٨٥٣)  (١٬٢٤٦) المطالبات القائمةالتغیرات في صافي 
  ٨٣٬١٣٨  ١٬٣٥٨  ٢٬٨٠٥  ١٬٤٢٨  ٧٬٤٣٤  ٥٦٬٦٨٨  ١٣٬٤٢٥ صافي المطالبات المتكبدة

  ٢٠٬٤٦٥  ١٬٨٤٤  ٣٬٨٢٧  ١٬٨٧٤  ٣٬١٥٩  ٩٬٢٢٦  ٥٣٥  وثائق تأمینإقتناء تكالیف 
  ٦٬٢٦٣  --  --  --  --  ٦٬٢٦٣  --  عجز أقساط التأمیناحتیاطي 

  ١٠٩٬٨٦٦  ٣٬٢٠٢  ٦٬٦٣٢  ٣٬٣٠٢  ١٠٬٥٩٣  ٧٢٬١٧٧  ١٣٬٩٦٠  
  ٣٧٬٣٦١  ٨٬٠٦٢  ٩٬٢٧٣  ٢٬٨٤٨  (٣٬٥٩٨)  ١٢٬٤٩٣  ٨٬٢٨٣  صافي نتائج اإلكتتاب

  ٨٧٩  ٥٩  ١٠٤  ٥٧  ١٢٢  ٣٨٤  ١٥٣ إیرادات أخرى
  مصاریف عمومیة وإداریة

(٩٬٨٣٧)  (١٧٬٦٨٦)  (٦٬٥٣٩)  (٣٬٣٣٦)  (٤٬٧٥٦)  (٢٬٧٦٦)  (٤٤٬٩٢٠) 
  (٦٬٦٨٠)  ٥٬٣٥٥  ٤٬٦٢١  (٤٣١)  (١٠٬٠١٥)  (٤٬٨٠٩)  (١٬٤٠١)  من عملیات التأمین )العجزالفائض / (

  حصة المساھمین من العجز من عملیات 
  ٦٬٦٨٠              التأمین

  حصة حملة الوثائق من العجز من  
  --              عملیات التأمین 

  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٦ 

  المعلومات القطاعیة (تتمة)  -٩

  

  طبي  
باالف 

الریاالت 

  السعودیة

  مركبات
 باالف

الریاالت 

  السعودیة

  ممتلكات
باالف 

الریاالت 

  السعودیة

  ھندسي
باالف 

الریاالت 

  السعودیة

  بحري
باالف الریاالت 

  السعودیة

حوادث 
  ومطلوبات

باالف الریاالت 

  السعودیة

  المجموع
باالف الریاالت 

  السعودیة

                (مدققة) ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في 

   موجودات عملیات التأمین

  عیدي التأمین من األقساط غیر محصة 

  ٥٤٬٧٧٧  ٤٬٠١٧  ٥٬٣٤٦  ١٠٬٢٦٨  ١٤٬١١٩  ٦٬٧٣٦  ١٤٬٢٩١ المكتسبة

  حصة معیدي التأمین من المطالبات 

  ١١٣٬٨١٥  ٦٬٦٦٩  ١٥٬٥٨٧  ١٣٬٢٥٤  ٥٢٬٦٤٥  ١٣٬٩٤٠  ١١٬٧٢٠  القائمة

  ٧٬٩٩٦  ٨٨٣  ١٬٠٨٨  ١٬٠١٠  ١٬٢٩٢  ٣٬٤٣٥  ٢٨٨ تكالیف وثائق تأمین مؤجلة

  ٢٣٤٬٣١٤  --  --  --  --  --  -- موجودات غیر مصنفة

  ٤١٠٬٩٠٢              مجموع موجودات عملیات التأمین

               

                عملیات التأمینوفائض مطلوبات 

  ١١٢٬٢٠٩  ٧٬٨٣٦  ٧٬٢٣٠  ١٣٬٦٧٨  ١٥٬٢٣٢  ٤٣٬٥٥٣  ٢٤٬٦٨٠ أقساط تأمین غیر مكتسبة

  ٣٬٩٧٦  --  --  --  --  ٣٬٩٧٦  -- تأمین مخصص عجز أقساط

  ١٩٩٬٧٥٤  ٩٬٦٩٨  ١٩٬٩٧٦  ١٧٬٢٠٥  ٧٤٬٥٤٢  ٦٢٬٣٩٨  ١٥٬٩٣٥  مطالبات قائمة

  ٩٬٢١٨  ١٬٢٩٣  ٢٬٣٧٨  ٢٬١٤٨  ٢٬٧١٢  ٦٨٧  -- إیراد عموالت مؤجلة

  ٨٥٬٧٤٥  --  --  --  --  --  -- مطلوبات غیر مصنفة وفائض متراكم

عملیات  فائضومجموع مطلوبات 

  ٤١٠٬٩٠٢              التأمین 

  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٧ 

  السھم (خسارة)  /ربحیة  -١٠
  

وتم بعدد الحصص العادیة األساسیة للحصة بتقسیم صافي الدخل للفترة/ السنة بالمتوسط المرجح ربحیة / (الخسارة) تم احتساب 
  إصدارھا وقائمة بنھایة الفترة /السنة. 

  السھم المخففة على الشركة.  )خسارةربحیة / (ال تنطبق 
  

  مة العادلة لألدوات المالیةیالق   -١١
  
الذي یتم الحصول علیھ لبیع أصل أو سداده لتحویل إلتزام في معاملة منتظمة بین مشاركین في األسواق في الثمن لقیمة العادلة ھي ا  )أ

  تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على إفتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل اإللتزام یحدث إما:
  
 في السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام أو 
 ،في أفضل سوق مواتي لألصل أو اإللتزام. في غیاب السوق الرئیسي  
  

  یجب أن تتمكن الشركة من الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق المواتي. 
  

تثمارات قیمتھا العادلة  افي إس اط تأمین مدینة وص ركة من النقد وما في حكمھ وودائع مرابحة وأقس تتكون الموجودات المالیة للش
تحقاق ومطلوب من معیدي التأمین ومطلوب من التأمین/ عملیات  تثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلس مدرجة في قائمة الدخل وإس

اھمین وودائع نظامیة وموج طاء المس ودات أخرى معینة وتتكون مطلوباتھا المالیة من مطالبات قائمة ومطلوب لمعیدي التأمین ووس
التأمین وحملة وثائق التأمین ومطلوب لمساھمین/ لعملیات التأمین ومطلوب لجھات ذات عالقة فیما یتعلق بالشھرة ومطلوبات أخرى 

شركة أي  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠اً جوھریاً عن قیمھا الدفتریة. كما في معینة. ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة إختالف لم یكن لدى ال
  أدوات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة وكذلك بدون عالقة باإلستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة.

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة: عرضتستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید و  )ب

  
  ).إعادة تسعیر(بدون تعدیل أو  لنفس األداةاألول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة  المستوى  
أو طرق تسعیر أخرى  تماثلةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالیة الم  

  ظة من السوق.والتي تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحو
  المستوى الثالث: طرق التسعیر التي ال تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق.  

  
  المستوى األول   ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠

االت  االف الری ب
  السعودیة

توى الثاني  المس
االت  االف الری ب

  السعودیة

توى الثالث  المس
االت  االف الری ب

  السعودیة

  اإلجمالي
الریاالت باالف  

  السعودیة
تثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  اس

  ٢٧٬٥٨٧  --  --  ٢٧٬٥٨٧  الدخل
         

  ٢٧٬٥٨٧  --  --  ٢٧٬٥٨٧  اإلجمالي 
  
  
  
  



  الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  
 

٢٨ 

  )تتمة(  مة العادلة لألدوات المالیةیالق   -١١
   

یتم اثباتھا بالتكلفة  باستثناء االستثمارات المتاحة للبیع والتي، جمیع االدوات المالیة بالقیمة العادلھ ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  ."ب" أعاله) ٦(إیضاح 
  

  المستوى األول    ٢٠١٥دیسمبر  ٣١
االت  االف الری ب

  السعودیة

توى الثاني  المس
االت  االف الری ب

  السعودیة

توى الثالث  المس
االت  االف الری ب

  السعودیة

  اإلجمالي
باالف الریاالت  

  السعودیة
تثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  اس

  ٣٤٬٥٤٦  --  ٤٬٧٢٣ ٢٩٬٨٢٣  الدخل  
          

  ٣٤٬٥٤٦  --  ٤٬٧٢٣  ٢٩٬٨٢٣  اإلجمالي 
  

م والسنة المنتھیة ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠اشھر المنتھیة في  والتسعةاشھر  ةلم تتم أي تحویالت بین المستویات خالل فترتي الثالث

  م. باإلضافة الى انھ لم تحدث أي تغییرات في أسالیب التقییم خالل الفترة من الفترات السابقة. ٢٠١٥دیسمبر  ٣١في 

  

  موافقة مجلس اإلدارة -١٢
  

 أكتوبر ١٩ الموافق ھـ١٤٣٨محرم  ١٨ بتاریختمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة 

 م.٢٠١٦

  


