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 واألنشطة الرئيسية أسيسالت -أ

ودية تأسست في المملكة شركة مساهمة سع –الشركة"(  أوشركة الخليج العامة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )"
(. 2111يناير  3هـ )الموافق 1431محرم  17، بتاريخ ق/12العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

عنوان ال(. 2111يناير  25هـ )الموافق 1431صفر  9بتاريخ  4131196621سجلت بموجب السجل التجاري رقم و
 لطابق الثاني، شارع أمير الشعراء، جدة، المملكة العربية السعودية. الغيثي بالزا، اهو للشركة المسجل 

 
 لفرعي الشركة: ينالتجاري ينفيما يلي تفاصيل ورقمي السجل 

 
 رقم السجل التجاري   الفرع 
  1111316823  الرياض 
  2151146836   الخبر 

 
عودية وفق أنظمة التأمين التعاوني بموجب المرسوم لشركة لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السلترخيص التم  

 يذ 3بتاريخ  365( وقرار مجلس الوزراء رقم 2118ديسمبر  3هـ )الموافق 1429الحجة  يذ 5بتاريخ  85الملكي رقم م/ 
(. حصلت الشركة على ترخيص مزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية 2118ديسمبر  1هـ )الموافق 1429الحجة 

 (.2111مارس  6هـ )الموافق 1431ربيع األول  21ودية من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( بتاريخ السع
 

 وفقاً بموجب نظام الشركة والتي تتضمن أعمال إعادة التأمين الخدمات المتعلقة بها مزاولة أعمال التأمين و إلىالشركة تهدف  
مليون لاير سعودي ويتكون من  211يبلغ رأس مال الشركة ية السعودية. في المملكة العربمعمول بها للقوانين واألنظمة ال

من اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد  58تطبيقاً للمادة رقم و عالوة على ذلك لاير سعودي. 11مليون سهم قيمة كل سهم  21
ى بنك من إختيار ساما. تم مليون لاير سعودي لد 21من رأس مالها بمبلغ  ٪11العربي السعودي )ساما(، أودعت الشركة 

اإلحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك مشهور وال يمكن سحبها إال بموافقة ساما. ال يمكن للشركة أن تسحب هذه الوديعة دون 
تم إدراج الشركة في سوق األوراق المالية موافقة ساما وتكون العمولة الناتجة من هذه الوديعة مستحقة الدفع لمؤسسة ساما. 

 (.2111فبراير  8هـ )الموافق 1431صفر  24في  (تداول)لمملكة العربية السعودية في ا
 

 تحويل محفظة التأمين -ب

 

الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية العامة للتأمين التعاوني )مقفلة معفاة( )"الشركة السعودية"( أبرمت ، 2112مايو  19في 
على الشركة إستحوذت  بموجبهان"( والتي وفلة معفاة( )"شركة الخليج"( )"البائعالتعاوني المحدودة )مقللتأمين وشركة الخليج 

مليون لاير  36226بمبلغ شهرة قدره  2119يناير  1في المملكة العربية السعودية إعتباراً من  "تأمين البائعين"عمليات 
. تخضع مدفوعات الشهرة لقوانين دلصلة لمبلغ معاالتأمين ذات السعودي بموافقة "ساما" مع كافة موجودات ومطلوبات 

للبائعين دفع الشهرة  منالشركة  عدم تمكنفي هذا الشأن وأيضا تخضع لموافقة ساما. في حالة  "ساما"ن عوأنظمة صادرة 
 حويل مبلغ الشهرة غير المدفوع وتسويته مقابل الشهرة.، سيتم ت2115قبل نهاية عام 

 
لشهرة مقابل االسداد للبائعين مستحق مليون لاير سعودي  18213تسوية مبلغ  ، وبعد موافقة "ساما" تمت2113بر مديسفي 

عام مليون لاير سعودي إلى البائعين فيما يتعلق بأرباح  523وذلك مقابل المبلغ المدين منهم. كما وافقت "ساما" على سداد مبلغ 
 .2114في سنة وتمت تسويته  2113ديسمبر  31تم تحويله إلى مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة كما في  الذي 2112

هـ )الموافق 1435شوال  28، وإلحاقاً لموافقة "ساما" بتاريخ 2114ديسمبر  31وعالوة على ذلك وخالل السنة المنتهية في 
. خالل 2113مليون لاير سعودي للبائعين فيما يتعلق بالشهرة من أرباح عام  2296( تم سداد دفعة بمبلغ 2114 أغسطس 24
( تم سداد 2115أبريل  22هـ )الموافق 1436رجب  3وإلحاقاً لموافقة "ساما" بتاريخ  2115 ديسمبر 31منتهية في ال سنةال

 .2114مليون لاير سعودي للبائعين فيما يتعلق بالشهرة من أرباح سنة  92814بمبلغ أخيرة  دفعة
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 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة -6
 

 السياسات المحاسبيةوملخص  أسس اإلعداد (أ
 

المالية األولية. إن السياسات  تقاريرال - (34تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

لية ومع في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المامن قبل الشركة المحاسبية المتبعة 

 .بإستثناء المعايير المحاسبية الجديدة التالية 2115ديسمبر  31 المنتهية في سنةالمالية للقوائم تلك التي تستخدم إلعداد ال

 

. 2115ديسمبر  31المنتهية في  سنةللللشركة جب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع القوائم المالية المراجعة ت

العادية والمتكررة(  تعديالت)بما في ذلك ال عديالت، فإن القوائم المالية األولية الموجزة تظهر كافة التحسب رأي اإلدارة

 بصورة عادلة عن الفترات األولية المعروضة.والتدفقات النقدية نتائج العمليات المركز المالي والالزمة لعرض 
 

ايير الدولية للتقاير المالية استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمع

، إن وجدت، كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة وكذلك المحتملة لموجودات والمطلوباتاوالموجودات والمطلوبات 

لتقديرات واالقتراحات مبنية على أفضل ما وبالرغم من أن هذه ا .تقدير مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل الفترة المالية

 تلكتوفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واإلجراءات الحالية، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن 

 التقديرات. 

 

لقوائم المالية من اة كاملة ال تحتوي القوائم المالية األولية الموجزة على جميع المعلومات واإليضاحات الالزمة إلعداد مجموع
  وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 
حسابات منفصلة لعمليات التأمين سجالت أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية فإن الشركة تحتفظ بوفقاً لمتطلبات 

جميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين إن حيازة وتسجيل ملكية وتعرض القوائم المالية وفقاً لذلك. وعمليات المساهمين. 
الحسابات الخاصة سجالت المتعلقة بكل نشاط في  روفاتوعمليات المساهمين هي بإسم الشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمص

 من ِقبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. العمليات المشتركة يتم تحديدهروفات بها. إن أساس توزيع مص
 

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

  ٪91    محول إلى عمليات المساهمين                
   ٪11      الوثائق عمليات حملةمحول إلى  
        111٪  

 
 في حالة العجز الناتج عن عمليات التأمين، يتم توزيع وتحويل العجز إلى عمليات المساهمين.
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 داد وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس االع -6

 
من اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي، تقترح الشركة بموافقة من ساما توزيع صافي فائض حملة  71وفقاً للمادة 

 الوثائق السنوي مباشرة إلى حملة الوثائق في وقت معين وبموجب معايير يحددها مجلس اإلدارة.
 

بة ألقرب ألف، بلقوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي يتم عرض ا اعتباره العملة المتعامل بها من ِقبل الشركة والمقرَّ
 غير ذلك. حددمالم ي

 
الموجودات  فةوتسوية كا إستردادتعرض الشركة قائمة مركزها المالي األولية بشكل عام على أساس السيولة. يتوقع 

والوديعة واإلستثمار المتاح للبيع  قائمة الدخلقيمة العادلة من خالل لى التوالي فيما عدا إستثمارات الوالمطلوبات المالية ع
 ستردادها وتسويتها على التوالي.دات والمطلوبات المالية المتوقع إوالعائد من إستثمار الوديعة النظامية وكافة الموجوالنظامية 

 
 تقارير المالية والتعديالت المعتمدة من قبل الشركة المعايير الدولية الجديدة إلعداد ال ب(
 

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

 
 

 / التعديالتالمعيار 

 

 الوصف 

   

لتطبيق علىى الفتىرات لالمعيار الدولي للتقارير المالية )الحسابات النظامية المؤجلة "القابلة  14 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

ها لتنظىىيم ت( يمكىىن المنشىىأة التىىي تخضىىع أنشىىط2116ينىىاير  1السىىنوية إبتىىداًء مىىن أو بعىىد 

األسعار من اإلستمرار في تطبيىق معظىم سياسىاتها المحاسىبية القائمىة ألرصىدة الحسىابات 

تم تطبيق المعيار على يالمؤجلة عند أول إعتماد للمعايير الدولية للتقارير المالية.  النظامية

معدي المعايير الدولية للتقارير المالية. كىذلك ال يسىمح للمنشىأة التىي ال تسىمح لهىا مبادئهىا 

المحاسبية الحالية المتعارف عليها إثبات الموجودات والمطلوبات المضبوطة باألسىعار أو 

الحالية المتعارف عليها، بإثباتها لم تطبق هذه السياسة بموجب مبادئها المحاسبية  تلك التي

 في أول تطبيق للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  

ورقم  11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12ورقم  11

"القىوائم الماليىة الموحىدة" المعيىار  11يىة رقىم تعديالت على المعيار الىدولي للتقىارير المال

فىىي منشىىخت أخىىرى" ومعيىىار  حصىىص"اإلفصىىاح عىىن  12الىىدولي للتقىىارير الماليىىة رقىىم 

"إستثمارات في شركات زميلة زميلىة" القابلىة للتطبيىق للفتىرات  28المحاسبة الدولي رقم 

عىن تطبيىق إسىتثناء  . يتناول ثالثىة مسىائل نتجىت2116يناير  1السنوية إبتداًء من أو بعد 

. توضح التعديالت على 11منشخت اإلستثمار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإلعفاء من عرض قوائم مالية موحدة يطبىق علىى  11ولي للتقارير المالية رقم دالمعيار ال

يم منشىأة اإلسىتثمار شىركاتها سىتثمار عنىدما تقىإالمنشأة األم التي تكون شركة تابعة لمنشأة 

التابعة بالقيمة العادلة، عىالوة علىى ذلىك، يىتم فقىط توحيىد الشىركة التابعىة لمنشىأة إسىتثمار 

يىتم بالقيمىة  ستثمار والتي تقدم خدمات مساندة لمنشىأة اإلسىتثمار.إاتها منشأة ذالتي ال تعد ب

ن تعىديالت معيىار المحاسىبة مكتعة لمنشأة إستثمار بالعادلة قياس كافة الشركة األخرى التا

عنىد تطبيىق طريقىة حقىوق الملكيىة المسىتثمر مىن االحتفىاظ بقيىاس القيمىىة  28الىدولي رقىم 

لمنشىىأة اإلسىىتثمار أو المشىىروع المشىىترك علىىى العادلىىة المطبقىىة مىىن قبىىل الشىىركة الزميلىىة 

ة حصصىها فىي الشىىركات التابعىة. تتطلىىب التعىديالت علىىى المعيىار الىىدولي للتقىارير الماليىى

مىن  2116ينىاير  1"ترتيبات مشتركة" القابلة للتطبيق للفترات السنوية إبتداًء مىن أو بعىد 

منشأة تستحوذ على حصة في عملية مشتركة، يشكل فيها نشاط العملية المشتركة عمالً أن 

"دمج  3يطبق بما يتناسب وحصتها كافة المباديء في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ."ترتيبات مشتركة" 11رقم  معايير أخرى دولية للتقارير الماليةاألعمال و
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 )تتمة(المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية والتعديالت المعتمدة من قبل الشركة  ب(
 

 

 / التعديالتالمعيار 

 

 الوصف 

  

المطلوبىىة بموجىىب المعيىىار الىىدولي فصىىاح عىىن المعلومىىات إللىىى المنشىىخت اكمىىا يتعىىين ع 

لدمج األعمىل. كمىا تطبىق التعىديالت ومعايير اخرى دولية للتقارير  3م قللتقارير المالية ر

على منشأة لتكوين عمل مشترك فقىط فىي حىال مسىاهمة أحىد األطىراف بنشىاط قىائم لعمىل 

التعديالت لإلسىتحواذ علىى حصىة إضىافية  مشترك عند تكوينه. وعالوة على ذلك، توضح

أنه تجىب إعىادة تقيىيم الحصىص  ،يشكل فيه نشاط العمل المشترك عمالً  ،في عمل مشترك

المملوكىىة سىىابقاً فىىي العمىىل المشىىترك فىىي حىىال إنهىىاء المشىىغل المشىىترك علىىى السىىيطرة 

 المشتركة.

  

 ستبعاد / البيعاإل تغيرات في طرق – 5رقم  الدولي للتقارير الماليةتعديالت على المعيار  5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

فيما يتعلق بعقىود الخىدمات والصىيانة  7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1و 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (1)مع تعديالت مترتبة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

" عرض القوائم المالية" التي تطبق للفتىرات  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1معيار المحاسبة الدولي رقم 

توضىىح المتطلبىىات القائمىىة لمعيىىار المحاسىىبة  2116ينىىاير  1ًء مىىن أو بعىىد االسىىنوية إبتىىد

 فيما يتعلق بما يلي: 1الدولي رقم 

 

 1سبة الدولي رقم المتطلبات النسبية في معيار المحا. 

  إمكانية تفصيل تلك ابنود المحددة في قائمة/ قوائم الربح أو الخسارة والىدخل الشىامل

 اآلخر وقائمة المركز المالي.

  مرونىىة المنشىىخت فيمىىا يتصىىل بالترتيىىب التىىي تعىىرض فيىىه اإليضىىاحات حىىول القىىوائم

 المالية.

 اريع المشىتركة، وجوب عرض حصة الدخل الشامل اآلخر للشىركات الزميلىة والمشى

طريقىة حقىوق الملكيىة، بالتفصىيل كبنىد آحىادي ووجىوب التي يتم إحتسىابها بإسىتخدام 

 تصنيفها بين تلك البنود التي ستتم أو لن تتم الحقاً إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة.

 

كمىا توضىح اتعىىديالت المتطلبىات التىىي تطبىق عنىد عىىرض مجىاميع فرعيىىة معروضىة فىىي 

 امل اآلخر.شالي وقائمة/ قوائم الربح أو الخسارة والدخل القائمة المركز الم

  

 مسالة السوق اإلقليمي. –م صمعدل الخ – 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19معيارالمحاسبة الدولي رقم 

  

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

  

توضىىيح الطىىرق المقبولىىة  – 38ورقىىم   16تعىىديالت علىىى معيىىار المحاسىىبة الىىدولي رقىىم  38ورقم  16معيار المحاسبة رقم 

 الك واإلطفاء.هلإلست

  

 اتات زراعية مثمرة.نب – 41ورقم  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  41ورقم  16معيار المحاسبة رقم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس االعداد وملخص  -6

 
 ها الصادرة والتي لم تصبح فعالةالمعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية وتعديالت (ج
 

لصادرة والتي لم تصبح فعالة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. القائمة هي حول المعايير الصادرة افيما يلي المعايير 
لشركة بشكل معقول إمكانية تطبيقها في تاريخ الحق. تنوي الشركة إعتماد هذه المعايير حسبما يقتضي الحال عندما التي تتوقع ا
 تصبح فعالة.

 
 

 

 / التفسيرالمعيار 

 

 

 الوصف 

 الفعلي من تاريخ التطبيق

الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التواريخ التالية

   

   

 2118يناير  1 أدوات مالية 9رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

   

 2118يناير  1 إيرادات من عقود مع عمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   

 2119يناير  1 عقود إيجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   

إثبىىىات  – 12تعىىىديالت علىىىى معيىىىار المحاسىىىبة الىىىدولي رقىىىم  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ير محققة غموجودات ضريبة الدخل لخسائر 

 

 2117يناير  1

   

مبىىىادرة  – 7تعىىىديالت علىىىى معيىىىار المحاسىىىبة الىىىدولي رقىىىم  7معيار المحاسبة الدولي رقم 

 اإليضاح

 

 2117يناير  1

   

وجودات إثبات م 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  12دولي للتقارير المالية رقم معيار الال

 .الموجلة لخسائر غير محققة الضريبة

 

 2117يناير  1

  عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2117يناير  1 "مبادرة اإليضاح" 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  7معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تفسيرات للقوائم المالية للشركة. وأالتعديالت  وأعايير المذكورة أعاله يم إدارة الشركة حالياً مدى تطبيق إعتماد المتق  
 
 الماليةالمخاطر إدارة  (د
 

، السوق )بما في ذلك مخاطر معدل العمولةتتعرض الشركة بسبب أنشطتها ألنواع مختلفة من المخاطر المالية تتضمن مخاطر 
 ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. ومخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ومخاطر األسعار(

 
كافة إيضاحات ومعلومات إدارة المخاطر المالية المطلوبة فىي القىوائم الماليىة السىنوية ولىذلك  ةال تتضمن القوائم المالية الموجز

سىم إدارة . لىم تكىن هنىاك تغيىرات فىي ق2115ديسىمبر  31يجب أن تقرأ مع القوائم المالية المدققىة للشىركة للسىنة المنتهيىة فىي 
 دارة المخاطر منذ نهاية السنة.إلالمخاطر أو في أي سياسات 

 
 وسمية العملياتم (هـ
 

 ليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات التأمين.
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 في حكمهنقد وما  -1
  

 

  6132 مارس 13

  )غير مراجعة(

 (ألف لاير سعودي)

 2115ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 (ألف لاير سعودي)

     تأمين:عمليات ال

 15  63  نقد في الصندوق

 222231  332658  )أنظر اإليضاح )أ( أدناه( كونقد لدى البن

 452111  752111  مرابحة )أنظر اإليضاح )ب( أدناه(بالإستثمار في ودائع 

  222621  672246 

     عمليات المساهمين:

 842666  362316  كونقد لدى البن

 -       722111  )أنظر اإليضح )ب( أدناه رابحةإستثمار في ودائع بالم

  812316  842666 

 
 1،5: 2115 مارس 31مليون لاير سعودي ) 1،5بمبلغ يحتفظ باألرصدة التي لدى البنوك ، 2116 مارس 31في كما  (أ)

 لشركة، نيابة عن الشركة.با ذات عالقة باسم جهاتمليون لاير سعودي( 
 

وم هذه اإلستثمارات في ودائع . تق  في المملكة العربية السعودية ةك تجاريومرابحة لدى بنلباودائع اإلستثمار في حتفظ بي (ب)
 ثالثة أشهر. مدة إستحقاق أصلية ال تتجاوزولها  بالمرابحة باللاير السعودي 

 

 إستثمار ودائع بالمرابحة -4

 
  6132 مارس 13  

  )غير مراجعة(

 (ألف لاير سعودي)

 2115ديسمبر  31 

 ()مراجعة

 (ألف لاير سعودي)

 عمليات التأمين
 إستثمار في ودائع بالمرابحة

  

 3152111 

  

 452111 

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

  

(752111) 

  

(452111) 

   212111        - 

 
 عمليات المساهمين
 مرابحةإستثمار في ودائع بال

 

 722111 

  

 772338 

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

 

(722111) 

  

      - 

       -   772338 
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 صافي -ذمم أقساط مدينة  -5
 

  6132 مارس 13 

  )غير مراجعة(

 (ألف لاير سعودي)

 2115ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي()

 872198   3132262  ذمم أقساط مدينة إجمالي 
 (172168)  (322156) مخصص انخفاض في القيمة

 692931   3312474  صافي -ذمم أقساط مدينة 

 
 السنة:الفترة/ خالل التأمين ألقساط الذمم المدينة قيمة فيما يلي حركة مخصص االنخفاض في 

 
  6132 مارس 13 

  عة()غير مراج

 )ألف لاير سعودي(

 2115ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

 182454   372322 السنةالفترة / الرصيد في بداية 
 (791)  32324 خالل الفترة / السنةقيد( عكس )إضافة/ 

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

 172168   322156 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 

 اإلستثمارات –2

 

  

 

 إيضاح

  6132 مارس 13

  )غير مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

 2115ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

     
 342546  622115 )أ(6 قائمة الدخل ن خاللالعادلة م بالقيمةإستثمارات 

 12923  32861 (ب)6 إستثمار متاح للبيع

 

 قائمة الدخل ن خاللالعادلة م ةقيمبالإستثمارات  (أ

 قائمة الدخل:من خالل  صنفة كقيمة عادلةفيما يلي حركة االستثمارات الم 

 

  6132 مارس 13 

  )غير مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

 2115ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

 

 السنةالفترة/ الرصيد في بداية 

 

 142542 

 
 

 

 312964 

 62981   32511  السنةترة/ الفمشتريات خالل 

 -        (22651) إستبعادات خالل الفترة/ السنة

 -        (22) خسارة محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 خسارة غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

 قائمة الدخل  

 

(32761) 

  

(42398) 

 342546   622115  السنةترة/ الفالرصيد في نهاية 
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 )تتمة( اإلستثمارات –2

 

 متاح للبيع إستثمار (ب

من حقوق الملكية في شركة نجم لخدمات التأمين )نجم( شركة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة  ٪3285تملك الشركة نسبة 

 وتم إدراجة بالتكلفة. كإستثمار متاح للبيعاإلستثمار قامت الشركة بتصنيف 
 
 اةالزك -7

 
 :فيما يلي حركة الزكاة المستحقة لشركة بناًء على أفضل تقدير من قبل اإلدارة.على اتم حساب الزكاة المستحقة 

 
  

 
 

  6132 مارس 13

  )غير مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

 2115ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودي(

     
 62116   82483  / السنة الرصيد في بداية الفترة

 42535   32611  لسنةل/  لفترةلحمل الم
 (12151)  -        / السنة المسدد خالل الفترة

     
 92491   312284  / السنة ةالرصيد في نهاية الفتر

 

 ربوطضع الو

 

 3وإقراراً معدالً للفترة مـــن  2111ديسمبر  31إلى  2111يناير  3من األولى للفترة  ةها الزكوياتمت الشركة إقراردق

أصدرت غير مقيدة.  اةزك اتعلى شهاد تلدى مصلحة الزكاة والدخل وحصل 2111ديسمبر  31إلى  2111يناير 

مليون لاير  6،3بمطالبة إضافية بمبلغ  2111ديسمبر  31إلى  2111يناير  3المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للفترة من 

 راسة. سعودي. إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الد

 

مليون لاير  129بمطالبة إضافية بمبلغ  2112ديسمبر  31أصدرت المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للسنة المنتهية في 

 126مليون لاير سعودي وقدمت إعتراضاً على مبلغ  123سعودي. وافقت اإلدارة جزئياً على الربط أعاله وسددت مبلغ 

 لدراسة. مليون لاير سعودي المتبقي الذي مازال قيد ا

 

مليون لاير سعودي  125بمطالبة إضافية بمبلغ  2113ديسمبر  31أصدرت المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للسنة المنتهية في 

 إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الدراسة.

 

مليون لاير سعودي  125بمبلغ بمطالبة إضافية  2114ديسمبر  31أصدرت المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للسنة المنتهية في 

 إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الدراسة.

 

 اإلدارة على ثقة من أن النتيجة ستكون لصالحها بشأن هذه المبالغ التي هي محل اإلعتراض.
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 األطراف ذات العالقةمع معامالت  -2

 :2115مارس   31و 2116 مارس 31ة الثالثة شهور المنتهية في القة خالل فترالع اتفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذ

 

 

 

 

 

  عالقةجهة ذات 

 

 

 

 

  العالقة

 

 

 

 

  طبيعة المعاملة

فترة الثالثة أشهر 

 13المنتهية في 

  2613 مارس

 )غير مراجعة(

  (ألف لاير سعودي)

فترة الثالثة أشهر 

  31المنتهية في 

  5211 ارسم

 )غير مراجعة(

  (ألف لاير سعودي)

     عمليات التأمين:

 

شركة الخليج التعاونية للتأمين 

 المحدودة )مغلقة  معفاة(

 

 

 مساهم

مصاريف عمومية وإدارية 

مدفوعة مباشرة نيابة عن الشركة 

 على الشركةمعاد تحميلها و

 

 

 6 

 

 

 56 
     

 12118  216  مكتتبةتأمين أقساط  ذات صلة بالمساهمين مجموعة روالكو

 (12) (5) مطالبات مدفوعة  

 52829  52328  مكتتبةتأمين أقساط  ذات صلة بالمساهمين مجموعة الدباغ

 (718) (751) مطالبات مدفوعة  

  تمرشركة فاروق ومامون 

 وشركاهما  

 

 مساهم

 92434  22775  مكتتبةتأمين أقساط 

 (612) (324) مطالبات مدفوعة   

     

 (661) (223) قصيرة األجل مكافخت  دارة أعضاء اإلكبار 

 (27) (16) طويلة األجل مكافخت  

     عمليات المساهمين

 341  141  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة( -2

 
 :2115ارس  م 31و 2116 مارس 31فيما يلي تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 

 

 

  عالقةجهة ذات 

 

 

  العالقة

  2613 مارس 13

 )غير مراجعة(

  (ألف لاير سعودي)

 2115ديسمبر  31

 )مراجعة( 

  (ألف لاير سعودي)

    عمليات التأمين:

 مطلوب من أطراف ذات عالقة

شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة 

 )مغلقة  معفاة(

 

 

 مساهم

 

 

 32153 

 

 

12151 
    

 3 -       ذات صلة بالمساهمين مجموعة روالكو

    

 12317 42112 ذات صلة بالمساهمين مجموعة الدباغ

    

 643 211 مساهم مجموعة الفضل

    

 12546 82274 مساهم وشركاهما تمرشركة فاروق ومامون 

    

    طراف ذات عالقةألمطلوب 

 شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة

 )مغلقة  معفاة(

 

 مساهم

 

118 

 

319 

    

 18 63 ذات صلة بالمساهمين مجموعة روالكو

    

 681 115 ذات صلة بالمساهمين مجموعة الدباغ

    

 12312 32657 مساهم وشركاهما تمرشركة فاروق ومامون 

    

 296 162  أعضاء اإلدارة كبار 

    

    عمليات المساهمين

 جلس اإلدارةممكافأة أعضاء 

 والمصاريف ذات الصلة

  

32241 

 

12513 

 
مستحقة ومطلوبات أخرى  مصروفاتمدفوعة مقدماً وموجودات أخرى و مصروفاتمدرجة في األرصدة المذكورة أعاله 

 شهرةلطراف ذات عالقة أل ةلغ المطلوباباإلضافة إلى ذلك، المب حملة الوثائق.لالمطلوب ومدينة تأمين ذمم أقساط صافي و
)أ( 3 رقم ب(. أيضاً الحظ ان اإليضاح1األولية )أنظر اإليضاح المركز المالي مبينة في قائمة تمت تسويتها في فترات سابقة و

  يشير إلى األرصدة البنكية المحتفظ بها بإسم أطراف ذات عالقة للشركة نيابة عن الشركة.
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 المعلومات القطاعية -8
 

جوانب  ستةتم عرض النشاطات في ية في المملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، تتم جميع عمليات التأمين لدى الشرك
 عمال. رئيسية من األ

 
  قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة.ال تشمل 

 
مطلوب من الوبالصافي  المدينةالتأمين أقساط وذمم مرابحة بالع ئفي ودا اوإستمثار ال تشمل موجودات القطاع النقد وما يعادله

واألثاث والتجهيزات والمطلوب من عمليات المساهمين المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى  مصروفاتوال معيدي التأمين
 .المكتتبة والمعدات

 
والمطلىىىوب  لحملىىىة وثىىىائق التىىىأمينالمطلىىىوب التىىىأمين و ءاطمطلىىىوب لمعيىىىدي ووسىىىالالقطىىىاع وفىىىائض ال تشىىىمل مطلوبىىىات 
 .والفائض المتراكم المستحقة والمطلوبات األخرى مصروفاتالولعمليات المساهمين 

 
مىىىىع عمليىىىىة إعىىىىداد التقىىىىارير الداخليىىىىة للشىىىىركة، وافقىىىىت اإلدارة علىىىىى قطاعىىىىات األعمىىىىال فيمىىىىا يتعلىىىىق بنشىىىىاطات  وافقىىىىاً ت

 الشركة وموجوداتها ومطلوباتها المبينة أدناه:
  

 طبي   

 ألف لاير 

 سعودي

 

 مركبات   

 ألف لاير

 سعودي

 

 تلكاتمم   

 ألف لاير

 سعودي

 

 هندسي   

 الف لاير 

 سعودي

 

 بحري

 ألف لاير 

 سعودي

حوادث  

 ومطلوبات

 ألف لاير

 سعودي

 

 المجموع 

 ألف لاير

 سعودي

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 )غير مراجعة( 6132ديسمبر 13في   

       

 3372527  72613  92528  52254  212146  582524  152612  المكتتبةالتأمين إجمالي أقساط 

 (522351) (42182) (62885) (42587) (212321) (112716) (82469) إعادة التأمين الصادرةعقود ناقصاً: أقساط 
        

 232437  32431  22643  667  725  462818  72133  المكتتبة صافي أقساط التأمين

 التأمينالحركة في صافي أقساط 

 غير المكتسبة  

 

 271 

 

(222219) 

 

(12154) 

 

 16 

 

(827) 

 

(991) 

 

(642211) 
        

 122234  22441  12816  683  (329) 242599  72414  المكتسبةالتأمين صافي أقساط 

 22862  753  22379  12181  22176  538  -       إعادة التأمين الصادرةمن عموالت مكتسبة 

  72414  252137  12847  12763  42195  32194  412541 
        

 442436  12231  12697  42182  12194  232783  122325  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (382446) (919) (12197) (32881) (12133) (32484) (82829) من المطالباتناقصاً:حصة معيدي التأمين 

 642871  312  511  312  61  212299  32496  صافي المطالبات المدفوعة

 (62122) 385  (145) 214  12641  (42417) 235  التغيرات في صافي المطالبات القائمة

 662226  697  355  516  12711  152882  32731  صافي المطالبات المتكبدة

 22321  499  12192  523  12139  22853  174  وثائق تأمين شراءتكاليف 

 12472  -       -       -       -       32478  -       نإحتياطي عجز أقساط التأمي

  32915  222213  22741  12139  12447  12196  162541 

 332111  12998  22748  724  (893) 22924  32499  صافي نتائج اإلكتتاب

 32842  54  63  33  134  12569  93  إيرادات أخرى

 (342841) (967) (12211) (668) (22675) (72439) (12983) عمومية وإدارية روفاتمص

 (32887)       عمليات التأمينمن  (عجزفائض / )

 حصة المساهمين من العجز من عمليات 

 التأمين  

 

 12619 

 

(22946) 

 

(32434) 

 

 89 

 

 12611 

 

 12185 

 

 32887 

 حصة حملة الوثائق من العجز من 

 عمليات التأمين  

       

      - 
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20 

 

 المعلومات القطاعية )تتمة( -8

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13كما في 

 طبي   

)الف لاير 

 سعودي(

 مركبات

)الف لاير 

 سعودي(

 ممتلكات 

)الف لاير 

 سعودي(

 هندسي 

)الف لاير 

 سعودي(

 بحري

)الف لاير 

 سعودي(

حوداث 

ومطلوبات 

 أخرى

)الف لاير 

  سعودي(

  المجموع 

)الف لاير 

 سعودي(

        

        موجودات عمليات التأمين

 حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة  

 

112996 

 

112727 

 

222795 

 

92197 

 

62824 

 

52724 

 

222621 

 3322564 72237 172761 132516 512134 132591 142396 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 362315 12161 963 12114 22118 62541 419 ةوثائق تأمين مؤجلشراء تكاليف 

  6232121 -       -       -       -       -       -       موجودات غير مصنفة

  4772856       مجموع موجودات عمليات التأمين

        

        عمليات التأمينوفائض مطلوبات 

 3512482 112532 92535 122591 242963 712763 222114 أقساط تأمين غير مكتسبة

 72454 -       -       -       -       72454 -       تأمين مخصص عجز أقساط

 6112175 112651 222114 172671 732571 572632 182846 مطالبات قائمة

 332532 12755 22131 22184 42363 12185 -       إيراد عموالت مؤجلة

  3122317 -       -       -       -       -       -       راكممتمطلوبات غير مصنفة وفائض 

  4772856        عمليات التأمينوفائض مجموع مطلوبات 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -8
 
 

 طبي   

)الف لاير 

  سعودي(

 مركبات

)الف لاير 

 سعودي(

  ممتلكات 

)الف لاير 

 سعودي(

  هندسي 

)الف لاير 

 سعودي(

  بحري

)الف لاير 

 سعودي(

حوداث 

ومطلوبات 

 أخرى

)الف لاير 

  سعودي(

  المجموع 

)الف لاير 

 سعودي(

   13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( 6132مارس   

       

 3462414  82139  142637  82633  232746  712911  162469  المكتتبةالتأمين إجمالي أقساط 

 (222561) (42432) (112247) (72331) (232147) (112711) (82657) إعادة التأمين الصادرة أقساط عقودناقصاً: 

        

 752833  32617  32391  12313  599  592211  72812  المكتتبة صافي أقساط التأمين

 (152785) (12338) (118) (454) (751) (322982) (152) الحركة في صافي األقساط غير المكتسبة

        

 412332  22269  32272  849  (152) 262218  72661  صافي األقساط المكتسبة

 72811  819  32386  12238  22145  425  -       الصادرة التأمينإعادة عموالت مكتسبة من 

        

  72661  262643  12893  22187  62658  32178  422138 

        

 212357  12334  62152  12758  142112  272661  122241  المدفوعةإجمالي المطالبات 

 (112164) (785) (52297) (12713) (112367) (32541) (72622) من المطالبات دي التأمينيناقصاً: حصة مع

 162211  549  755  45  22745  242121  42619  صافي المطالبات المدفوعة

 (32156) (538) (594) 422  (214) (412) 284  لقائمةالتغيرات في صافي المطالبات ا

 132723  11  161  467  22531  232718  42913  صافي المطالبات المتكبدة

 72162  585  12642  647  981  22996  177  وثائق تأمينشراء تكاليف 

 -       -       -       -       -       -       -       مخصص عجز أقساط التأمين

  52181  262714  32512  12114  12813  596  122218 

 82631  22482  42855  973  (12619) (61) 22581  صافي نتائج اإلكتتاب

 167  21  33  17  47  183  26  إيرادات أخرى

 (22214) (497) (914) (534) (12468) (42383) (12118) مصاريف عمومية وإدارية

 711  22116  32984  456  (32141) (42261) 12588  ات التأمينمن عمليفائض 

 (221)       حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

 71        حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -8

 

  

 طبي 

 ألف لاير 

 سعودي

 

 مركبات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 ممتلكات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 هندسي 

 الف لاير 

 سعودي

 

 بحري

 ألف لاير 

 سعودي

حوادث 

 ومطلوبات

 ألف لاير

 سعودي

 

 المجموع 

 ألف لاير

 سعودي

         6135 ديسمبر 13كما في 

 

 موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة

 

 

 

142291 

 

 

 

62736 

 

 

 

142119 

 

 

 

112268 

 

 

 

52346 

 

 

 

42117 

 

 

 

542777 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة

 

112721 

 

132941 

 

522645 

 

132254 

 

152587 

 

62669 

 

3312235 

 72882 883 12188 12111 12292 32435 288 وثائق تأمين مؤجلةشراء تكاليف 

 6142134       خصصةموجودات غير م

 4312816       مجموع موجودات عمليات التأمين

        

        

        عمليات التأمينوفائض مطلوبات 

 3362618 72836 72231 132678 152232 432553 242681 أقساط تأمين غير مكتسبة

 12872 -       -       -       -       32976 -       تأمين مخصص عجز أقساط

 3882754 92698 192976 172215 742542 622398 152935 مطالبات قائمة

 82632 12293 22378 22148 22712 687 -       إيراد عموالت مؤجلة

 252745       وفائض متراكم خصصةمطلوبات غير م

 4312816       عمليات التأمين  فائضومجموع مطلوبات 
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 ربحية السهم  -31

 

علىى المتوسىط المىرجح لعىدد األسىهم / للسىنة خل للفتىرةاألساسية للسهم الواحد من خىالل تقسىيم صىافي الىدالخسائر تم حساب 

 لخسائر المخفضة للسهم الواحد على الشركة.اتطبيق ال يتم  ./ السنةالعادية الصادرة والقائمة في نهاية الفترة
 

 مة العادلة لألدوات الماليةيالق  -33

 

يل إلتىزام فىي معاملىة منتظمىة بىين مشىاركين فىي الثمن الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو سداده لتحولقيمة العادلة هي ا (أ

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

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام أو 

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

 

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

 

مرابحة وأقساط تىأمين مدينىة ومطلىوب بالودائع في إستثمارات تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه و

 وتتكىون مطلوبىات ومطلىوب مىن عمليىات المسىاهمين وودائىع نظاميىةوذمىم مدينىة أخىرى وإسىتثمارات من معيدي التأمين 

حملىة وثىائق التىأمين ومطلىوب المطلىوب لالمالية من مطالبات قائمة ومطلىوب لمعيىدي التىأمين ووسىطاء التىأمين والشركة 

لم يكن لدى الشركة أي أدوات مالية تم قياسها بالقيمىة  2116مارس  31ومطلوبات أخرى معينة. في  مساهمينلعمليات ال

 المدرجة بالقيمة العادلة.اإلستثمارات فيما عدا العادلة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية: عرضالتالي لتحديد والتدرج تستخدم الشركة  (ب

 

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

أو طرق تسعير أخرى  تماثلةالمطلوبات المالية المالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات و 

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

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

 

6132 

 1المستوى 

 ألف لاير سعودي

 2المستوى 

 ألف لاير سعودي

 3المستوى 

 ألف لاير سعودي

 المجموع

 ألف لاير سعودي

 282135 -       -       282135 قائمة الدخل القيمة العادلة من خالل بإستثمارات 

 282135 -       -       282135 المجموع

 

عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة )أنظر اإليضاح  كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة فيماكانت ، 2116 مارس 31كما في 

 (.ب)6رقم 

 

 

6135 

 1المستوى 

 ألف لاير سعودي

 2المستوى 

 ألف لاير سعودي

 3المستوى 

 ألف لاير سعودي

 المجموع

 ألف لاير سعودي

 342546 -       42723 292823 قائمة الدخل من خاللالقيمة العادلة بإستثمارات 

 342546 -       42723 292823 جموعالم

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  
 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 31والسىنة المنتهيىة فىي  2116 مىارس 31فىي  ةلم تكىن هنىاك تىنقالت بىين المسىتويات خىالل فتىرة الثالثىة أشىهر المنتهيى 

 فترات السابقة.. أيضاً، لم تكن هناك تغيرات في طرق التقييم خالل الفترة من ال2115ديسمبر 

 

 على القوائم المالية  موافقة مجلس اإلدارة -36
 

 2116 أبريل 19بتاريخ س اإلدارة ــلـجـن ِقبل مـــذه القوائم المالية األولية الموجزة مـــــهإصدار تمت الموافقة على 

 .هـ(1437 رجب 12)الموافق 

 


