
 

 

 تقرير عن الحقائق المكتشفة
 
 

  المساهمينالى السادة 

 الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني
 (مة سعوديةهمسا)شركة  

 جدة، المملكة العربية السعودية
 

"الشركة" والمذكورة أدناه، فيما يتعلق بإنخفاض الشركة الخليجية العامة للتامين التعاونيلقد نفذنا اإلجراءات المتفق عليها مع 

 الخسائر المتراكمة.

( "ارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات 4400لمعيار الخدمات ذات العالقة رقم ) بارتباطنا طبقا  قمنا لقد 

مالية" المعتمدة في المملكة العربية السعودية المنطبق على ارتباطات اإلجراءات المتفق عليها. وقد نفذت تلك اإلجراءات 

إلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في في إستكمال اإلجراءات التنظيمية وتطبيق افقط لمساعدتكم 

فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتتلخص فيما  %20السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 

 يلي:

 (.1تحققنا من الدقة الحسابية في الملحق رقم ) -1

 .أس مالهاإعادة احتساب نسبة الخسائر المتراكمة للشركة من ر -2

 :الحقائق المكتشفةفيما يلي 

 ( ولم نالحظ أي استثناءات.1(، تم التأكد من الدقة الحسابية للملحق رقم )1فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .1

 المال.من رأس  %18,84 بلغتمة كنسبة مئوية من رأس المال (، الخسائر المتراك2فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .2
 

المعتمدة  الفحص ارتباطات معايير أو المراجعة لمعايير وفقا  ان هذه اإلجراءات المذكورة أعاله ال تشكل مراجعة او فحص 

، إن (1قائمة المركز المالي المرفقة في الملحق رقم )بشععععأن نصععععدر أي تأكيد وعليه فإننا ال في المملكة العربية السعععععودية 

 . الشركة وحدها فإننا ال نقدم أي تأكيد فيما يتعلق بكفاية اإلجراءات أعاله كفاية هذه اإلجراءات مسؤولية إدارة
 

 أو المراجعة لمعايير وفقا   المالية للقوائم فحصا   أو مراجعة نفذنا أننا بافتراض أو إضافية، إجراءات نفذنا أننا وبافتراض
 التقرير سيتم كان والتي أمور أخرى انتباهنا يلفت فقد السعودية، العربية المملكة في المعتمدة الفحص معايير ارتباطات

 .لكم عنها
 
هو ما تم إيضاحه في الفقرة األولى من هذا التقرير والمعلومات الخاصة بالشركة واستخدامات ن الغرض من هذا التقرير إ

الشركة الستكمال اإلجراءات النظامية المقررة لهيئة السوق المالية، وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر أو تقديمه ألي 
شركة الخليجية العامة للتامين للالقوائم المالية  إلىد لق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعاله وال يمتعويتأطراف أخرى. 

باإلضافة الى ذلك فإننا ال نتحمل أي مسئولية عن النتائج المترتبة على مشاركة هذا التقرير مع أي طرف آخر . التعاوني
الشركة عن أي غير الطرف المذكور أعاله. وبناء  على هذا التقرير فإننا لن نتحمل أي مسئولية عن أي اضرار او تعويض 

 رسوم او نفقات أخرى قد يتم تكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.
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 الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 (1)مرفق  2019 يونيو 30قائمة المركز المالي كما في 

 

 الموجودات
 ألف ريـال 

 سعودي

 149,623 نقد وما  في حكمه 

 63,282 صافي ،اقساط تامين مدينة

 19,485 مطلوب من معيدي التأمين 

 44,757 قساط غير المكتسبةاال فيحصة معيدي التأمين 

 21,474 المطالبات القائمة فيحصة معيدي التأمين 

 17,860 المتكبدة غير الُمبلغ عنهاالمطالبات  فيحصة معيدي التأمين 

 3,361 فائض معيدي التأمين في خسائر مطالبات التأمين

 7,583 وثائق تامين مؤجلة إقتناء تكاليف

 44,253 استثمارات 

 18,801 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

 4,428 ومعداتممتلكات 

 2,418 أصول غير ملموسة

 36,260 الشهرة

 20.000 وديعة نظامية

 1,624 وديعة نظامية  العوائد المستحقة على إستثمار

 455,209 إجمالي الموجودات
  المطلوبات  

 8,428 وثائق التأمينحملة ل مطلوب

 4,769 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 8,870 معيدي التأمينلمطلوب 

 19,983 وسطاء التأمينلمطلوب 

 122,854 اقساط تامين غير مكتسبة

 6,935 عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

 45,384 المطالبات القائمة

 35,926 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 6,485 مخصص عجز اقساط التأمين

 3,206 مخصصات فنية اخرى

 7,024  مكافاة نهاية الخدمة

 9,097 الفائض المتراكم من عمليات التأمين

 9,518 زكاة مستحقة

 1,624 وديعة نظامية  العوائد المستحقة على إستثمار

 290,103 إجمالي المطلوبات 

 
 

 
  حقوق المساهمين

 200,000 س المالأر

 2,165 احتياطي نظامي

 (37,683) خسائر متراكمة

 164,482 مجموع حقوق المساهمين

 624 خطة المنافع المحددة احتياطي إعادة قياس

 165,106 اجمالى الحقوق 

 455,209 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين


