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 نشطة الرئيسيةالتكوين واأل  - 1

 

 التكوين واألنشطة الرئيسية -أ

أسست في المملكة شركة مساهمة سعودية ت –الشركة"( شركة الخليج العامة والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )"

(. 2010يناير  3هـ )الموافق 1431محرم  17، بتاريخ ق/12العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

(. عنوان الشركة 2010يناير  25هـ )الموافق 1431صفر  9بتاريخ  4030196620سجلت بموجب السجل التجاري رقم و

 ثاني، شارع أمير الشعراء، جدة، المملكة العربية السعودية. الغيثي بالزا، الطابق الالمسجل هو 

 

 فيما يلي تفاصيل ورقمي السجل التجاري لفرعي الشركة: 

 

 رقم السجل التجاري   الفرع 

  1010316823  الرياض 

  2051046836   الخبر 

 

ظمة التأمين التعاوني بموجب المرسوم لشركة لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية وفق أنلترخيص التم  

 يذ 3بتاريخ  365( وقرار مجلس الوزراء رقم 2008ديسمبر  3هـ )الموافق 1429الحجة  يذ 5بتاريخ  85الملكي رقم م/ 

(. حصلت الشركة على ترخيص مزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية 2008ديسمبر  1هـ )الموافق 1429الحجة 

 (.2010مارس  6هـ )الموافق 1431ربيع األول  20ة النقد العربي السعودي )ساما( بتاريخ السعودية من مؤسس

 

وفقا بموجب نظام الشركة والتي تتضمن أعمال إعادة التأمين الخدمات المتعلقة بها مزاولة أعمال التأمين و إلىالشركة تهدف  

٪ 30٪ من قِبل مساهمين سعوديين، و30الشركة مملوكة بنسبة في المملكة العربية السعودية. معمول بها للقوانين واألنظمة ال

. تم إدراج الشركة في سوق األوراق بإكتتاب عام٪ 40بنسبة من قِبل شركات خليجية مملوكة من قِبل مساهمين سعوديين و

  .فقرة بااليميلتعديل حسب ال(.2010فبراير  8هـ )الموافق 1431صفر  24في تداول المالية في المملكة العربية السعودية 
 

 تحويل محفظة التأمين -ب

 

الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية العامة للتأمين التعاوني )مقفلة معفاة( )"الشركة السعودية"( أبرمت ، 2012مايو  19في 

ت عمليات تأمين إقتنن"( والتي بموجبها ووشركة الخليج التعاوني للتأمين المحدودة )مقفلة معفاة( )"شركة الخليج"( )"البائع

مليون لاير سعودي بموافقة  36.26بمبلغ شهرة قدره  2009يناير  1البائعين في المملكة العربية السعودية إعتباراً من 

. تخضع مدفوعات الشهرة لقوانين وأنظمة صادرة من قبل "ساما" مع كافة موجودات ومطلوبات تأمين ذات صلة لمبلغ معادل

، سيتم 2015خضع لموافقة ساما. في حالة أن الشركة غير قادرة على دفع الشهرة قبل نهاية عام ساما في هذا الشأن وأيضا ت

 حويل مبلغ الشهرة غير المدفوع وتسويته مقابل الشهرة.ت

 

مليون لاير سعودي واجب السداد للبائعين للشهرة وذلك  18.13، وبعد موافقة "ساما" تمت تسوية مبلغ 2013بر مخالل ديس

مليون لاير سعودي إلى البائعين فيما يتعلق بأرباح  5.371بلغ المدين منهم. كما وافقت "ساما" على سداد مبلغ مقابل الم

باإلضافة الى انه  .2014ديسمبر وتمت تسويته خالل  31تم تحويله إلى مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة كما في  2012

م 2014أغسطس  24هـ الموافق 1437شوال  28قة "ساما" بتاريخ م والحقا لمواف2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 31م. وخالل السنة السنة المنتهية في 2013مليون لاير للبائعين فيما يتعلق بالشهرة، من أرباح السنة  2.96تم دفع مبلغ 

 9.804نهائيا مبلغ م تم السداد 2015ابريل  22هـ الموافق 1436رجب  3م، والحقا لموافقة "ساما" بتاريخ 2015ديسمبر 

 م. 2014مليون لاير سعودي للبائعين فيما يتعلق بالشهرة من أرباح العام 
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 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة -2
 

 أسس اإلعداد ( أ
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ن السياسات المالية األولية. إ تقاريرال - (34تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا

المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية ومع تلك التي 

 باستثناء المعايير المحاسبية الجديدة:  2015ديسمبر  31 المنتهية في سنةالمالية للقوائم تستخدم إلعداد ال

 

. 2015ديسمبر  31المنتهية في  سنةللللشركة لمالية األولية الموجزة مع القوائم المالية المراجعة جب قراءة هذه القوائم ات

حسب رأي اإلدارة، فإن القوائم المالية األولية الموجزة تظهر كافة التسويات )بما في ذلك التسويات العادية والمتكررة( 

 ألولية المعروضة.الالزمة لعرض نتائج العمليات بصورة عادلة عن الفترات ا

 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقاير المالية، استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ 

الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة للموجودات والمطلوبات، إن وجدت، كما في تاريخ القوائم المالية 

األولية الموجزة وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل الفترة المالية وبالرغم من أن هذه التقديرات واالقتراحات 

مبنية على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واإلجراءات الحالية، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية 

  في النهاية عن هذه التقديرات.

 

ال تحتوي القوائم المالية األولية الموجزة على جميع المعلومات واإليضاحات الالزمة إلعداد مجموعة كاملة للقوائم المالية 

 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

ً لمتطلبات  التأمين وعمليات  أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعملياتوفقا
ً لذلك. المساهمين.  إن حيازة وتسجيل ملكية جميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات وتعرض القوائم المالية وفقا

المساهمين هي بإسم الشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بها. إن أساس 

 يات المشتركة يتم تحديدها من قِبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.توزيع مصاريف العمل
 

 وفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يوزع كما يلي:
 

  ٪90    محول إلى عمليات المساهمين                

  ٪ 10      محول إلى المستحق لحملة الوثائق 
        100٪  

 
 ج عن عمليات التأمين، يتم توزيع وتحويل العجز إلى عمليات المساهمين.في حالة العجز النات
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من اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي، تقترح الشركة بموافقة من ساما توزيع صافي فائض حملة  70وفقاً للمادة 
 شرة إلى حملة الوثائق في وقت معين وبموجب معايير يحددها مجلس اإلدارة.الوثائق السنوي مبا

 
بة ألقرب بيتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي  اعتبارها العملة المتعامل بها من ِقبل الشركة والمقرَّ

 غير ذلك. حددألف، مالم ي
 

وتسوية كامل الموجودات  إستردادعام على أساس السيولة. يتوقع  تعرض الشركة قائمة مركزها المالي األولية بشكل
والوديعة النظامية والمبالغ والمطلوبات المالية على التوالي فيما عدا اإلستثمارات التي يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 خالل اإلثنى عشر شهراً بعد تاريخ التقرير األولي. المستحقة لجهات ذات عالقة للشهرة
 

معايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتعديالت ال ( ب

 المعتمدة من قبل الشركة 

 

 قامت الشركة باعتماد التعديالت التالية ومراجعة المعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية:
 

 الوصف / التعديالت معيارال

المعيدار الددولي إلعدداد التقدارير الماليدة  14تعديالت على المعيار الدولي العدداد التقدارير الماليدة رقدم  14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م( 2016ر ينداي 1)الحسابات النظامية المؤجلة "القابلة للتطبيق على الفترات السنوية ابتداءا من أو بعدد 

يمكن المنشاة التي تخضع أنشطتها لتنظيم األسعار من االستمرار في تطبيق معظدم سياسداتها المحاسدبية 

القائمة الرصدة الحسابات النظامية المؤجلة عند اول اعتماد للمعايير الدولية للتقارير المالية. يتم تطبيق 

لك ال يسدمح للمنشداة التدي ال تسدمح لهدا مبادئهدا المعيار على معدي المعايير الدولية للتقارير المالية. كدذ

المحاسبية الحالية المتعارف عليها اثبات الموجودات والمطلوبات المضدبوطة باألسدعار او تلدك التدي لدم 

تطبق هذه السياسة بموجب مبادئها المحاسبية الحالية المتعارف عليها، باثباتهدا فدي اول تطبيدق للمعدايير 

 ة. الدولية للتقارير المالي

ومعيدار  12و 11و 10المعيار الدولي للتقارير الماليدة رقدم 

  28المحاسبة الدولي رقم 

"القوائم المالية الموحدة" المعيار الددولي للتقدارير  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"استثمارات  28 ومعيار المحاسبة الدولي رقم "اإلفصاح عن حصص في منشات أخرى" 12المالية رقم 

م. يتنداول ثالثدة 2016ينداير  1في شركات زميلدة" القابلدة للتطبيدق للفتدرات السدنوية ابتدداء مدن او بعدد 

. 10مسائل نتجت عن تطبيق استثنار منشئات االسدتثمار بموجدب المعيدار الددولي للتقدارير الماليدة رقدم 

االعفاء عن عدرض قدوائم ماليدة موحددة  10توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يطبق على المنشاة االم التي تكدون شدركة تابعدة لمنشداة اسدتثمار عنددما تقديم منشداة االسدتثمار شدركاتها 

التابعة بالقيمة العادلة، عالوة على ذلك يتم فقط توحيد الشركة التابعة لمنشاة استثمار التي ال تعدد بدذاتها 

مات مسداندة لمنشداة االسدتثمار. يدتم بالقيمدة العادلدة قيداس كافدة الشدركات منشاة استثمار والتي تقددم خدد

عند تطبيق طريقة حقوق  28األخرى التابعة لمنشاة استثمار تمكن تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

او  الملكية المستثمر من االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة الزميلة لمنشاة االسدتثمار

المشروع المشترك على حصصها في الشركات التابعة. تتطلب التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 

م مدن منشداة 2016يناير  1المالية "ترتيبات مشتركة" القابلة للتطبيق للفترات السنوية ابتداء من او بعد 

مدال ان يطبدق بمدا يتناسدب تستحوذ على حصة في عملية مشتركة. يشكل فيها نشاط العملية المشدتركة ع

"دمدج االعمدال ومعدايير أخدرى دوليدة  3وحصتها كافة المبادئ في المعيار الدولي للتقارير المالية رقدم 

  "ترتيبات مشتركة".  11للتقارير المالية رقم 
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المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتعديالت  ( ب

 )تتمة( المعتمدة من قبل الشركة 
 

 الوصف / التعديالت المعيار

 تغييرات في طرق االستبعاد /البيع  – 5قم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ر  5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

فيما يتعلق بعقود الخدمات والصيانة )مدع تعدديالت  7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   1و 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (1مترتبة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"عرض القوائم المالية" التي تطبق للفترات السنوية ابتدداء  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   1معيار المحاسبة الدولي رقم 

 فيما يتعلق بما يلي:  1م توضح المتطلبات القائمة لمعيار المحاسبة رقم 2016يناير  1او بعد 

  1المتطلبات النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم . 

 بنود المحددة في قائمة/قوائم الربح او الخسارة والدخل الشامل االخدر إمكانية تفصيل تلك ال

 وقائمة المركز المالي. 

  .مرونة المنشات فيما يتصل بالترتيب التي تعرض فيه اإليضاحات حول القوائم المالية 

  وجوب عرض حصة الدخل الشامل االخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، التي يتم

ووجدوب تصدنيفها بدين تلدك دام طريقة حقدوق الملكيدة بالتفصديل كبندد احدادي حسابها باستخ

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

كما توضح التعديالت المتطلبات الي تطبق عند عرض مجاميع فرعية معروضة في قائمة المركز المالي 

 ل الشامل االخر. وقائمة/ قوائم الربح او الخسارة والدخ

 مسالة السوق اإلقليمي.  –معدل الخصم  – 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   19معيار المحاسبة الدولي رقم 

 اإلفصاح عن المعلومات.  – 34تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   34معيار المحاسبة رقم 

 توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واالطفاء.  – 38ورقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت على  38و 16معيار المحاسبة رقم 

 نباتات زراعية مثمرة.  – 41ورقم  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   41ورقم  16معيار المحاسبة رقم 
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 ولم تصبح واجبة التطبيق بعد معايير صدرت ( ت

للشدركة. فيمدا يلدي قائمدة األوليدة لم تطبق بعد حتى تاريخ إصدار القدوائم الماليدة المدوجزة التي فيما يلي أدناه المعايير الصادرة و

لددك مسددتقبل. تنددوي الشددركة اعتمدداد تالالمعددايير والتفسدديرات الصددادرة والتددي تتوقددع الشددركة بشددكل معقددول أن يددتم تطبيقهددا فددي ب

 .صبح نافذة المفعولالمعايير عندما ت
 
 الفعلي تاريخ التطبيق الوصف  / التفسيرالمعيار 

 

 

 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 

 أدوات مالية

من الفترات التي تبدأ فيي 

 أو بعد التواريخ التالية 

 2018يناير  1

 2018يناير  1 إيرادات من عقود مع عمالء  15رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 2019يناير  1 ايجارات   16رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

اثبددات  – 12تعددديالت علددى معيددار المحاسددبة الدددولي رقددم  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

 موجودات ضريبة الدخل لخسائر غير محققة 

  2017يناير  1

مبددادرة  – 7تعددديالت علددى معيددار المحاسددبة الدددولي رقددم  7الدولي رقم المحاسبة  معيار

 االيضاح 

  2017يناير  1

 

 الشركة حالياً في طور تقييم ما يتضمنه تطبيق المعايير المذكورة أعاله أو التعديالت أو التفسيرات على القوائم المالية للشركة.

 

 إدارة المخاطر المالية  ( ث

عدة مخاطر مالية، ومخاطر السوق )متضمنة مخاطر أسعار العموالت، ومخاطر العمالت، ان أنشطة الشركة تعرضها ل

 ومخاطر فائدة القيمة العادلة ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

 

وائم المالية ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة كافة معلومات المخاطر المالية واالفصاحات المطلوبة في الق

م. كما انه لم تحدث أي تغييرات 2015ديسمبر  31السنوية ولذلك يجب قرائتها في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 في إدارة المخاطر واي سياسات متعلقة بها منذ نهاية السنة. 

 

 موسمية العمليات  ( ج

 .ال توجد أي تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2016يونيو  30في  كما
 
 

15 

 النقد وما يعادله -3

  

 

   2016 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 باالف الرياالت

   السعودية 

 2015ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 باالف الرياالت

  السعودية 

     عمليات التأمين:

 15  21  نقد في الصندوق

 22,231  12,723  ادناه(  ”أ “)إيضاح نقد لدى البنك

 45,000  45,000  ادناه( ”ب“رابحة )إيضاح استثمارات في ودائع م

  57,744  67,246 

     عمليات المساهمين:

 84,666  4,557  نقد لدى البنك

 --  83,000  إستثمار في ودائع بالمرابحة )إيضاح "ب" ادناه(

  87,557  84,666 
 

مليون لاير  0.5: 2015 يونيو 30) مليون لاير سعودي 0.5بمبلغ رصدة البنك احتفظ بأ، 2016يونيو  30في كما  ( أ)
 ذات عالقة للشركة، نيابة عن الشركة. باسم جهاتسعودي( 

 
. تقوم هذه اإلستثمارات في ودائع ة بالمملكة العربية السعوديةيحتفظ باإلستثمار في ودائع بالمرابحة لدى بنك تجاري ( ب)

 ثة أشهر.مدة إستحقاق أصلية ال تتجاوز ثالبالمرابحة باللاير السعودي ولها 
 

 

 إستثمار ودائع بالمرابحة -4

 
 يتكون اإلستثمار في ودائع المرابحة مما يلي: 

   2016يونيو  30  

 )غير مراجعة(

 باالف الرياالت

   السعودية 

 2015ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 باالف الرياالت

  السعودية 

 عمليات المساهمين

 إستثمار في ودائع بالمرابحة

 

127,000 

 

45,000 

 اقصاً: إستثمار في ودائع مرابحة مدة إستحقاقها أقل من ن
 (3ثالثة شهور )أنظر اإليضاح رقم   

 
(45,000) 

 
(45,000) 

  82,000  -- 

 

 عمليات المساهمين
 83,000 إستثمار في ودائع بالمرابحة

 

77,338 

 ناقصاً: إستثمار في ودائع مرابحة مدة إستحقاقها أقل من 

 (3اإليضاح رقم ثالثة شهور )أنظر   
(83,000) 

 
-- 

 --  77,338 
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 صافي -ذمم أقساط مدينة  -5
   2016يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 باالف الرياالت

   السعودية 

 2015ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 باالف الرياالت

  السعودية 

 87,098  114,118 ذمم أقساط مدينة 
 (17,168)  (19,672) مخصص انخفاض في القيمة

 69,930  94,446 مم أقساط مدينة، بالصافي ذ

 

 السنة: الفترة/ فيما يلي حركة مخصص االنخفاض في الذمم المدينة خالل
   2016يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 باالف الرياالت

   السعودية 

 2015ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 باالف الرياالت

  السعودية 

 18,454  17,168 السنةالفترة /الرصيد في بداية 
 (791)  2,504 خالل الفترة /السنة )عكس( إضافات /

 (495)  -- خالل الفترة/ السنة لمستخدم لشطب ذمم مدينة 

 17,168  19,672 الفترة / السنة الرصيد في نهاية 

 

 

 اإلستثمارات –6

 

  

 إيضاح

   2016يونيو  30

 )غير مراجعة(

 باالف الرياالت

   السعودية 

 2015ديسمبر  31 

 راجعة()م

 باالف الرياالت

  السعودية 

     

 34,546  30,669 )أ(6 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات 

 1,923  1,923 )ب(6 متاحة للبيع  إستثمار
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 ( تتمة) اإلستثمارات –6

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات  ( أ

 المصنفة كقيمة عادلة من خالل قائمة الدخل: فيما يلي حركة االستثمارات 

   2016يونيو  30 

باالف  )غير مراجعة(

  الرياالت السعودي

 2015ديسمبر  31 

 باالف )مراجعة(

  السعودية الرياالت 

 31,964  34,546 السنةالفترة/ الرصيد في بداية 

 6,980  3,328 السنة الفترة/ مشتريات خالل

 --  (6,253) /السنة  استبعادات خالل الفترة

 --  (68) بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات  خسائر محققة في

 (4,398)  (884) بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات  خسائر غيرمحققة في

 34,546  30,669 الفترة /السنةالرصيد في نهاية 

 

 للبيع متاحإستثمار ( ب

ة ذات مسؤولية محدودة غير مدرجة شركة نجم لخدمات التأمين )نجم(، شركة سعودي% من أسهم 3.85تمتلك الشركه 

 كإستثمار متاح للبيع ويتم اثباتها بالتكلفة.  صنفتها الشركةوالتي 
 
 الزكاة -7

 
 :قةفيما يلي حركة الزكاة المستح تم احتساب الزكاة المستحقة للشركة بناًء على أفضل تقدير من قبل اإلدارة.

 
  

 
 

 2016 يونيو 30
 )غير مراجعة(

باالف الرياالت 
 السعودية

 2015ديسمبر  31 
 )مراجعة(

باالف الرياالت 
 السعودية 

     
 6,106  9,491  / السنةالرصيد في بداية الفترة

 4,535  4,786  / السنةالمحمل خالل الفترة
 (1,150)  (2,385)  / السنةالمسدد خالل الفترة

     
 9,491  11,892  ة/ السنةرصيد في نهاية الفترال
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 ( تتمة) الزكاة -7

 

 الوضع الزكوي

 3وإقراراً معدالً للفترة مـــن  2010ديسمبر  31إلى  2010يناير  3من األولى للفترة  ةها الزكوياتمت الشركة إقراردق

وتم الحصول على شهادة زكوية غير مقيدة.  )الهيئه(خلوالد للزكاه الهيئه العامهلدى  2011ديسمبر  31إلى  2010يناير 

مليون لاير  6.3بمطالبة إضافية بمبلغ  2011ديسمبر  31إلى  2010يناير  3ربطاً زكوياً أولياً للفترة من  الهيئهأصدرت 

 سعودي. إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الدراسة. 

 

ً  الهيئهأصدرت  ً أوليا مليون لاير سعودي.  0.9بمطالبة إضافية بمبلغ  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في ربطاً زكويا

مليون لاير  0.6مليون لاير سعودي وقدمت إعتراضاً على مبلغ  0.3وافقت اإلدارة جزئياً على الربط أعاله وسددت مبلغ 

 سعودي المتبقي الذي مازال قيد الدراسة. 

 

ً  الهيئهأصدرا  ً أوليا  2015ديسمبر  31و  2014ديسمبر 31و  2013ديسمبر  31المنتهية في للسنوات  ربطاً زكويا

 مليون لاير سعودي إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الدراسة. 1.5بمطالبة إضافية بمبلغ 

 

 ستكون لصالحها.  اتوتعتقد اإلدارة ان نتيجة االعتراض
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -8

 :2015و 2016 يونيو 30في المنتهية  ةفترالالعالقة خالل  اتفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذ
  

 
 
 
 
 
 
 

  طرف ذو عالقة
 

 عمليات التأمين:

 
 
 
 
 
 
 

 العالقة 

 
 
 
 
 
 
 

  طبيعة المعاملة
  

 
 

معامالت لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 

 2016يونيو 30
 )غير مراجعة(
 باالف الرياالت

  السعودية

 
 

الستة معامالت لفترة 
أشهر المنتهية في 

  2015يونيو  30
 مراجعة( )غير

 باالف الرياالت
  عودية الس

     
شركة الخليج التعاونية للتأمين 

 المحدودة )مغلقة معفاة(
 

مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مباشرة  مساهم
معاد تحميلها على نيابة عن الشركة و

 الشركة
 

61 56 

 
 مجموعة روالكو

  متعلق بالمساهمين  
 أقساط مكتتبة 

 مطالبات مدفوعة 

1,009 
(53) 

1,949 
(34) 

 أقساط مكتتبة  متعلق بالمساهمين   لدباغمجموعة ا
 مطالبات مدفوعة 

8,449 
(981) 

 6,830 
(1,011) 

 
 شركة فاروق ومامون تمر 

 أقساط مكتتبة مساهم  
 مطالبات مدفوعة

9,512 
(488) 

11,543 
(1,054) 

     
 1,322  1,322 منافع قصيرة األجل  أعضاء اإلدارة الرئيسيين

 55  64 منافع طويلة األجل  
     

     عمليات المساهمين

 680  680 مكافأة مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تتمة( -8

 :2015و 2016يونيو  30في المنتهية  ةفترالالعالقة خالل  اتالت الرئيسية مع االطراف ذفيما يلي تفاصيل المعام

 
 

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى مدرجة في ورة أعاله األرصدة المذك
مبينة في لشهرة لطراف ذات عالقة أل ةلغ المطلوباباإلضافة إلى ذلك، المب حملة الوثائق.لالمطلوب وذمم أقساط مدينة صافي و

يشير إلى األرصدة البنكية المحتفظ بها بإسم  3ان اإليضاح  ب(. أيضاً الحظ1القائمة األولية للمركز المالي )أنظر اإليضاح 
  أطراف ذات عالقة للشركة نيابة عن الشركة.

 
 ذات عالقة أطرافمن  مستحق

 
 العالقة 

  2016يونيو 30
  )غير مراجعة(

  2015ديسمبر  31
  )مراجعة(

 
 شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة )مغلقة معفاة(

 مساهم 
1,111 1,050 

 
 والكومجموعة ر

متعلق 
 3 80 بالمساهمين 

 مجموعة الدباغ
متعلق 

 1,307 3,546 بالمساهمين
 

 مجموعة الفضل
 مساهم 

643 643 
 

 شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما
 مساهم 

6,973 1,546 

 
 

  

 
 ذات عالقة ألطراف ستحقم

   

 
 الشركة السعودية العامة للتأمين )مغلقة معفاة( )مساهم(

 مساهم 
309 309 

 
 مجموعة روالكو

متعلق 
 18 8 بالمساهمين 

 
 مجموعة الدباغ

متعلق 
 681 200 بالمساهمين 

 
 فاروق ومامون تمر وشركاهما

 مساهم 
2,550 1,312 

 
 أعضاء اإلدارة الرئيسيين

 
360 296 

 
 عمليات المساهمين

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف ذات صلة

 

2,183 1,503 
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 المعلومات القطاعية -9
 

 أربعةتتم جميع عمليات التأمين لدى الشركة في المملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، تم عرض النشاطات في 
  عات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة.قطاخطوط أعمال أساسية. ال تشمل 

 
والمصاريف  مطلوب من معيدي التأمينالوبالصافي  المدينةالتأمين أقساط وذمم  ال تشمل موجودات القطاع النقد وما يعادله

 .واألثاث والتجهيزات والمعداتوالمطلوب من عمليات المساهمين المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى 
 

 لحملددددددة وثددددددائق التددددددأمينالمطلددددددوب التددددددأمين و ءاطمطلددددددوب لمعيدددددددي ووسددددددالالقطدددددداع وفددددددائض لوبددددددات ال تشددددددمل مط
 .والفائض المتراكم المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرىو
 
ً ت مددددع عمليددددة إعددددداد التقددددارير الداخليددددة للشددددركة، وافقددددت اإلدارة علددددى قطاعددددات األعمددددال فيمددددا يتعلددددق بنشدددداطات  وافقددددا

 الشركة وموجوداتها ومطلوباتها المبينة أدناه:

 

 

 طبي    

باالف 

الرياالت 

 السعودية

 مركبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 ممتلكات  

باالف الرياالت 

 السعودية

 هندسي   

باالف الرياالت 

 لسعوديةا

 بحري

باالف الرياالت 

 السعودية

حوادث    

 ومطلوبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع   

باالف الرياالت 

 السعودية

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 )غير مراجعة( 2016يونيو 30في   

       

 

 60,988 5,914 5,630 4,008 8,097 27,707 9,632 إجمالي األقساط المكتتبة

 (27,371) (2,788) (3,917) (3,562) (6,894) (5,044) (5,166) اً: أقساط إعادة التأمين الصادرةناقص

 33,617 3,126 1,713 446 1,203 22,663 4,466 المكتتبة صافي أقساط التأمين

 5,824 (696) 989 380 (86) 4,473 764 الحركة في صافي األقساط غير المكتسبة

 39,441 2,430 2,702 826 1,117 27,136 5,230 صافي األقساط المكتسبة

 5,828 778 1,425 981 2,087 557 -- عموالت مكتسبة على معيدي التأمين

 5,230 27,693 3,204 1,807 4,127 3,208 45,269 

 64,749 1,368 2,866 3,116 23,166 24,252 9,981 إجمالي المطالبات المدفوعة

 التأمين منمعيدي  ةناقصاً: حص

 (37,338) (724) (1,896) (3,018) (21,347) (3,632) (6,721) لمطالباتا

 27,411 644 970 98 1,819 20,620 3,260 صافي المطالبات المدفوعة

 (7,827) (795) (2,089) (668) (2,199) (2,143) 67 التغيرات في صافي المطالبات القائمة

 19,584 (151) (1,119) (570) (380) 18,477 3,327 صافي المطالبات المتكبدة

 5,807 529 670 483 941 3,008 176 وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 (1,771) -- -- -- -- (1,771) -- عجز أقساط التأمين عكس مخصص 

 3,503 19,714 561 (87) (449) 378 23,620 

 21,649 2,830 4,576 1,894 2,643 7,979 1,727 صافي نتائج اإلكتتاب

 2,866 73 78 48 124 2,424 119 ت أخرىإيرادا

 (12,999) (1,150) (1,161) (781) (1,886) (6,055) (1,966) مصاريف عمومية وإدارية

 11,516 1,753 3,493 1,161 881 4,348 (120) من عمليات التأمين )عجز( / فائض

من عمليات   الفائض  حصة المساهمين من 

 (10,564)       التأمين

 ة الوثائق من الفائض من حصة حمل

 952       عمليات التأمين  
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -9
 
 

 طبي

باالف الرياالت 

 ةالسعودي

 مركبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 ممتلكات

باالف الرياالت 

 السعودية

 هندسي

باالف الرياالت 

 السعودية

 بحري

باالف الرياالت 

 السعودية

حوادث 

 ومطلوبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع

باالف الرياالت 

 السعودية

 أشهر المنتهية ستةلفترة ال

 )غير مراجعة( 2016يونيو 30في   

       

 

 178,555 13,527 15,158 9,262 29,143 86,231 25,234 إجمالي األقساط المكتتبة

 (83,521) (6,970) (10,802) (8,149) (27,215) (16,750) (13,635) ناقصاً: أقساط إعادة التأمين الصادرة

        

 95,034 6,557 4,356 1,113 1,928 69,481 11,599 صافي أقساط التأمين

 (18,979) (1,686) 162 396 (1,140) (17,746) 1,035 كة في صافي األقساط غير المكتسبةالحر

        

 76,055 4,871 4,518 1,509 788 51,735 12,634 صافي األقساط المكتسبة

 12,754 1,531 3,804 2,061 4,263 1,095 -- عموالت مكتسبة على معيدي التأمين

 12,634 52,830 5,051 3,570 8,322 6,402 88,809 

        

 109,161 2,599 4,563 7,298 24,360 48,035 22,306 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (56,780) (1,643) (3,093) (6,898) (22,480) (7,116) (15,550) ناقصاً:حصة معيدي التأمين 

 52,381 956 1,470 400 1,880 40,919 6,756 صافي المطالبات المدفوعة

 (9,915) (410) (2,234) (454) (559) (6,560) 302 تغيرات في صافي المطالبات القائمةال

 42,466 546 (764) (54) 1,321 34,359 7,058 صافي المطالبات المتكبدة

 11,987 1,028 1,762 1,006 1,980 5,861 350 وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 1,707 -- -- -- -- 1,707 -- عجز أقساط التأمينمخصص عكس 

 7,408 41,927 3,301 952 998 1,574 56,160 

 32,649 4,828 7,324 2,618 1,750 10,903 5,226 صافي نتائج اإلكتتاب

 4,812 127 141 81 258 3,993 212 إيرادات أخرى

 مصاريف عمومية وإدارية
(3,949) (13,494) (4,561) (1,449) (2,372) (2,117) (27,942) 

 9,519 2,838 5,093 1,250 (2,553) 1,402 1,489 من عمليات التأمين العجز(/ ) الفائض

من  الفائضحصة المساهمين من 

 (8,567)       التأمين   عمليات

 من الفائض حصة حملة الوثائق من 

       عمليات التأمين  

 

952       
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -9

 عة()غير مراج 2016يونيو  30كما في 

 

 
 طبي

باالف الرياالت 

 السعودية

 مركبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 ممتلكات

باالف الرياالت 

 السعودية

 هندسي

باالف الرياالت 

 السعودية

 بحري

باالف الرياالت 

 السعودية

حوادث 

 ومطلوبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع

باالف الرياالت 

 السعودية

  2016يونيو  30كما في 

        راجعة()غير م

 

  موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 59,284 5,961 3,914 8,496 19,187 11,290 10,436 المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 79,198 5,946 14,559 12,336 19,223 13,440 13,694 القائمة

 11,226 1,181 836 997 1,834 5,952 426 وثائق تأمين مؤجلةاقتناء تكاليف 

 269,310       موجودات غير مصنفة

 419,018       مجموع موجودات عمليات التأمين

        

        

        عمليات التأمينوفائض مطلوبات 

 135,695 11,465 5,636 11,510 21,440 65,855 19,789 أقساط تأمين غير مكتسبة

 5,683 -- -- -- -- 5,683 -- تأمين مخصص عجز أقساط

 155,222 8,565 16,714 15,833 40,561 55,338 18,211 مطالبات قائمة

 10,573 1,639 1,968 2,006 3,807 1,153 -- عموالت مؤجلة اتإيراد

وفائض  مخصصةمطلوبات غير 

 111,845 -- -- -- -- -- -- متراكم

عمليات وفائض مجموع مطلوبات 

 419,018       المتراكم التأمين والفائض 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰في  كما

 
 

۲٤ 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۹
 

 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) ۲۰۱٥یونیو ۳۰في   

       

 
 ۱۰۲,۱٦۹ ٦,۲۰۲ ۹,۰۰۰ ۷,۲٤۷ ۱۰,۱٤۰ ۲٤,٥٥۰ ٤٥,۰۳۰ إجمالي األقساط المكتتبة

 (٥۷,۷٦۱) (۲,۳۹۱) (٦,٥۲۰) (٦,٦۲٤) (۹,٤۷۲) (۳,۹٦۳) (۲۸,۷۹۱) الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 
        

 ٤٤,٤۰۸ ۳,۸۱۱ ۲,٤۸۰ ٦۲۳ ٦٦۸ ۲۰,٥۸۷ ۱٦,۲۳۹ المكتتبة صافي أقساط التأمین
 (۸۲۱) (۳۰۳) (۷۰) ۲,۲۲٥ (۹) ٦,۲۱٥ (۸,۸۷۹) الحركة في صافي األقساط غیر المكتسبة

        
 ٤۳,٥۸۷ ۳,٥۰۸ ۲,٤۱۰ ۲,۸٤۸ ٦٥۹ ۲٦,۸۰۲ ۷,۳٦۰ صافي األقساط المكتسبة

 ۷,۲۰۸ ۸۲۰ ۲,٤۹٦ ۱,۱۹۸ ۲,۱٤۹ ٥٤٥ -- عموالت مكتسبة على معیدي التأمین
 ۷,۳٦۰ ۲۷,۳٤۷ ۲,۸۰۸ ٤,۰٤ ٤٦,۹۰٤ ٦,۳۲۸ ٥۰,۷۹٥ 
        

 ٦۱,٥٦٤ ٥۷۱ ۲,۹۹۸ ۲,۸٤۹ ٦,٦۸۲ ۳۰,۹٥۳ ۱۷,٥۱۱ إجمالي المطالبات المدفوعة
 التأمین منمعیدي  ةناقصاً: حص

 (۲٤,۷۹۳) (٥۰٦) (۲,۲۲۱) (۲,٦۷٥) (٤,۷۱۰) (٤,۸۷٥) (۹,۸۰٦) المطالبات
 ۳٦,۷۷۱ ٦٥ ۷۷۷ ۱۷٤ ۱,۹۷۲ ۲٦,۰۷۸ ۷,۷۰٥ صافي المطالبات المدفوعة

 (۱۱,۹۸۳) ٤٤۳ ۳٥۳ ٤٤۳ ۱,٥۱۱ (۱۳,۸٦۳) (۸۷۰) التغیرات في صافي المطالبات القائمة
 ۲٤,۷۸۸ ٥۰۸ ۱,۱۳۰ ٦۱۷ ۳,٤۸۳ ۱۲,۲۱٥ ٦,۸۳٥ صافي المطالبات المتكبدة

 ٦,۷٦٤ ٦۰۱ ۱,۲۲۹ ٦۰۹ ۱,۰۳۸ ۳,۱۰۲ ۱۸٥ وثائق تأمینإقتناء تكالیف 
 ٥,٥٤۲ -- -- -- -- ٥,٥٤۲ -- عجز أقساط التأمین احتیاطي 

 ۷,۰۲۰ ۲۰,۸٥۹ ٤,٥۲۱ ۱,۲۲٦ ۲,۳٥۹ ۱,۱۰۹ ۳۷,۰۹٤ 
 ۱۳,۷۰۱ ۳,۲۱۹ ۲,٥٤۷ ۲,۸۲۰ (۱,۷۱۳) ٦,٤۸۸ ۳٤۰ صافي نتائج اإلكتتاب

 ۳۰۲ ۱۸ ۳٥ ۱۸ ۳٤ ۱۰۲ ۹٥ إیرادات أخرى
 (۲۰,۷۹۹) (۱,۲۲۰) (۱,۹۳٦) (۱,۳۷٤) (۲,٦۰۳) (۷,۲۹٥) (٦,۳۷۱) مصاریف عمومیة وإداریة
 (٦,۷۹٦) ۲,۰۱۷ ٦٤٦ ۱,٤٦٤ (٤,۲۸۲) )۷۰٥( (٥,۹۳٦) العجز من عملیات التأمین

 حصة المساھمین من العجز من عملیات 
 ٦,۷۲۳       التأمین  

 حصة حملة الوثائق من العجز من  
 )۷۳(       عملیات التأمین  
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 القطاعية )تتمة(المعلومات  -9
 
 

 طبي

باالف الرياالت 

 السعودية

 مركبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 ممتلكات

باالف الرياالت 

 السعودية

 هندسي

باالف الرياالت 

 السعودية

 بحري

باالف الرياالت 

 السعودية

حوادث 

 ومطلوبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع

 باالف الرياالت

 السعودية

 أشهر المنتهية ستةترة اللف

 )غير مراجعة( 2015يونيو 30في   

       

 

 244,603 14,241 23,637 15,880 33,886 95,460 61,499 إجمالي األقساط المكتتبة

 (124,284) (6,823) (17,767) (13,954) (32,619) (15,673) (37,448) ناقصاً: أقساط إعادة التأمين الصادرة

        

 120,319 7,418 5,870 1,926 1,267 79,787 24,051 اط التأمينصافي أقس

 (36,616) (1,641) (188) 1,771 (760) (26,767) (9,031) الحركة في صافي األقساط غير المكتسبة

        

 83,703 5,777 5,682 3,697 507 53,020 15,020 صافي األقساط المكتسبة

 15,111 1,629 5,882 2,436 4,194 970 -- عموالت مكتسبة على معيدي التأمين

 15,020 53,990 4,701 6,133 11,564 7,406 98,814 

        

 124,721 1,905 9,050 4,607 20,794 58,613 29,752 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (55,117) (1,291) (7,518) (4,388) (16,077) (8,415) (17,428) ناقصاً:حصة معيدي التأمين 

 69,604 614 1,532 219 4,717 50,198 12,324 في المطالبات المدفوعةصا

 (13,035) (95) (241) 865 1,297 (14,275) (586) التغيرات في صافي المطالبات القائمة

 56,569 519 1,291 1,084 6,014 35,923 11,738 صافي المطالبات المتكبدة

 13,792 1,186 2,871 1,256 2,019 6,098 362 وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 5,542 -- -- -- -- 5,542 -- عجز أقساط التأميناحتياطي 

 12,100 47,563 8,033 2,340 4,162 1,705 75,903 

 22,911 5,701 7,402 3,793 (3,332) 6,427 2,920 صافي نتائج اإلكتتاب

 629 39 68 35 81 285 121 إيرادات أخرى

 مصاريف عمومية وإدارية
(7,389) (11,678) (4,071) (1,908) (2,840) (1,717) (29,603) 

 (6,063) 4,023 4,630 1,920 7,322 (4,966) (4,348) من عمليات التأمين العجز

 حصة المساهمين من العجز من عمليات 

 6,063       التأمين  

 حصة حملة الوثائق من العجز من 

 --       عمليات التأمين  
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 القطاعية )تتمة( المعلومات -9

 ) مدققة ( 2015في ديسمبر  اكم

 طبي 

باالف 

الرياالت 

 السعودية

 مركبات

باالف 

الرياالت 

 السعودية

 ممتلكات

باالف 

الرياالت 

 السعودية

 هندسي

باالف 

الرياالت 

 السعودية

 بحري

باالف الرياالت 

 السعودية

حوادث 

 ومطلوبات

باالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع

باالف الرياالت 

 السعودية

         2015ديسمبر  31كما في 

  موجودات عمليات التأمين

 عيدي التأمين من األقساط غير محصة 

 54,777 4,017 5,346 10,268 14,119 6,736 14,291 المكتسبة  

 حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 113,815 6,669 15,587 13,254 52,645 13,940 11,720 القائمة  

 7,996 883 1,088 1,010 1,292 3,435 288 تكاليف وثائق تأمين مؤجلة

 234,314 -- -- -- -- -- -- موجودات غير مصنفة

 410,902       مجموع موجودات عمليات التأمين

        

        عمليات التأمينوفائض مطلوبات 

 112,209 7,836 7,230 13,678 15,232 43,553 24,680 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,976 -- -- -- -- 3,976 -- تأمين مخصص عجز أقساط

 199,754 9,698 19,976 17,205 74,542 62,398 15,935 مطالبات قائمة

 9,218 1,293 2,378 2,148 2,712 687 -- إيراد عموالت مؤجلة

 85,745 -- -- -- -- -- -- مطلوبات غير مصنفة وفائض متراكم

عمليات  فائضومطلوبات  مجموع

 410,902       التأمين 
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 ربحية السهم  -10

 

بعدد الحصص العادية وتم تم احتساب الخسارة األساسية للحصة بتقسيم صافي الدخل للفترة/ السنة بالمتوسط المرجح 

 إصدارها وقائمة بنهاية الفترة /السنة. 

 ال تنطبق خسارة السهم المخففة على الشركة. 

 

 مة العادلة لألدوات الماليةيالق  -11

 

الثمن الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو سداده لتحويل إلتزام في معاملة منتظمة بين مشاركين في األسواق فدي لقيمة العادلة هي ا ( أ

 تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:

 

 لسوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام أوفي ا 

 .في غياب السوق الرئيسي، في أفضل سوق مواتي لألصل أو اإللتزام 

 

 يجب أن تتمكن الشركة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق المواتي. 

 

تثمارات قيمتهدا العادلدة تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما فدي حكمده وودائدع مرابحدة وأقسداط تدأمين مديندة وصدافي إسد

مدرجة في قائمة الدخل وإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ومطلوب من معيددي التدأمين ومطلدوب مدن التدأمين/ عمليدات 

المساهمين وودائع نظامية وموجودات أخرى معينة وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة ومطلوب لمعيدي التدأمين ووسدطاء 

ن وحملة وثائق التأمين ومطلوب لمساهمين/ لعمليات التأمين ومطلوب لجهات ذات عالقة فيما يتعلق بالشهرة ومطلوبات أخرى التأمي

لم يكدن لددى الشدركة أي  2016 يونيو 30معينة. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية إختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية. كما في 

 بالقيمة العادلة وكذلك بدون عالقة باإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة. أدوات مالية تم قياسها

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية: عرضتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد و ( ب

 

 (.إعادة تسعير)بدون تعديل أو  لنفس األداةالمستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة  

أو طرق تسعير أخرى  تماثلةالثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المالمستوى  

 والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

 علومات ملحوظة من السوق.المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على م 

 

 المستوى األول  2016يونيو 30

بييياالف الريييياالت 

 السعودية

المستوى الثاني 

بييياالف الريييياالت 

 السعودية

المستوى الثالث 

بييياالف الريييياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

الرياالت باالف  

 السعودية

اسيتثمارات مدرجية بالقيميية العادلية ميين خيالل قائميية 

 30,669 -- -- 30,669 الدخل

     

 30,669 -- -- 30,669 اإلجمالي 
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 (تتمة)  مة العادلة لألدوات الماليةيالق  -11
  

باسددتثناء االسددتثمارات المتاحددة للبيددع والتددي يددتم اثباتهددا بالتكلفددة ، جميددع االدوات الماليددة بالقيمددة العادلدده 2016يونيددو  30كمددا فددي 
 ."ب" أعاله( 6)إيضاح 

 

 ستوى األولالم    2015ديسمبر  31

بدداالف الريدداالت 

 السعودية

المسددتوى الثدداني 

بدداالف الريدداالت 

 السعودية

المسددتوى الثالددث 

بدداالف الريدداالت 

 السعودية

 اإلجمالي

باالف الرياالت  

 السعودية

اسددتثمارات مدرجددة بالقيمددة العادلددة مددن خددالل قائمددة 

 34,546 -- 4,723 29,823 الدخل  

     

 34,546 -- 4,723 29,823 اإلجمالي 

 
 31م والسدنة المنتهيدة فدي 2016يونيو  30لم تتم أي تحويالت بين المستويات خالل فترتي الثالث اشهر والستة اشهر المنتهية في 

 م. باإلضافة الى انه لم تحدث أي تغييرات في أساليب التقييم خالل الفترة من الفترات السابقة. 2015ديسمبر 
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يوليو  28هـ الموافق 1437شوال  23 بتاريخمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة ت

 م.2016

 


