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 الحالة القانونية واألنشطة الرئيسية -1

شعيان  13  ــارم بتاريــالتلل ــشركة اتحاد الصليج للت مين التعاومي )"الشركة"( هي شـركة مساهمة سعوديةف سللت في السل
إن العنوان المسلل للمكتب الرئيسي  .2050056228السلل التلارم رق   بموجب م2007وغسجس  26هـ الموافق 1428

 :للشركة هو كما يلي
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 المركز الرئيسي 

 شارع األمير محمد تقاطع شارع الظهران  –مركز المعجل التجاري 

 5719ص . ب : 

 المملكة العربية السعودية  – 31432الدمام ، الرمز البريدي 
 

ملال  إن الالدف من ت سيس الشركة هو مزاولة عمليات الت مين التعاومي وجميع األمشجة تات الصلة. وتشمل األمشجة الرئيسية 
 .ي الالندسالت مين  الحريق ف وتامين  اليحرم ف والت مين  ف و ت مين المركيات الت مين الجيي ف و

 
م( ف صدر قامون الرقابة على شركات الت مين التعاومي  2003يوليو  31هـ ف الموافق ) 1424 األخرةجمادم  2وبتاري    

ف منحت  2007سيتمير  11هـ ف الموافق  1428شعيان    29ري  (. بتا32)'قامون الت مين'( بموجب المرسوم الملكي رق  )م / 
 فمنسسة النقد العربي السعودم )'ساما'( ف باعتيارها السلجة الرئيسية المسنولة عن تجييق قامون الت مين وإدارته وذئحته التنفيلية

هـ 1435جمادم األخرة  27ركة بتاري  للشركة رخصة القيام بمزاولة ومشجة الت مين في المملكة العربية السعودية وحصلت الش
 م( على الموافقة من 2014إبريل  27) الموافق 

 منسسة النقد العربي السعودم )'ساما'( على الجلب بتغيير الترخيص بمزاولة الت مين وإعادة الت مين إلى عمليات الت مين فقط. 
 

٪ المتيقية 90لحاملي ونائق الت مين وتصصيص الـ ٪ من صافي الفائض من عمليات الت مين 10إن الشركة مجالية بتوزيع 
وم علز  تحويل لمساهمي الشركة وفقا  لنظام  الت مين واللوائح التنفيلية الصادرة عن منسسة النقد العربي السعودم )' ساما'(. يت  

 ينش  عن عمليات الت مين إلى عمليات المساهمين بالكامل.
 

 . ة الموجزة حسابات الشركة وفروعالا ومقاط الييع )" النقاط"(تتضمن هلم المعلومات المالية  األولي
 

 150: 2018ديسمير  31م )2019مارس  31مليون لاير لسعودم كما في  150بلغ روس المال المصدر والمدفوع للشركة 
 سال .رياذت سعودم لكل  10سال ( بقيمة  15: 2018ديسمير  31مليون سال  ) 15مليون لاير لسعودم( مكون من 

 

 المساهمين نسبة

 كامت على النحو التالي: 2018ديسمير  31و  2019مارس  31النسية المئوية للمساهمين في الشركة في 

 

 2018ديسمير  31  2019مارس  31  

 ٪96  ٪97  مسية المساهمين التي تصضع للزكاة

 %4  ٪3  مسية المساهمين التي تصضع لضريية الدخل

  100٪  100٪ 
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 بيان اإللتزام   أ(
 

)" المعيار  األوليةالتقارير المالية  - 34للشننننركة وفقا  "للمعيار المحاسننننيي الدولي رق   الموجزة األوليةت  إعداد المعلومات المالية 
سيي الدولي  سعودم لحساض الزكاة ولريية الدخل" ف والتي تتجلب ف اعتماد  34المحا "( المعدلة من قيل منسسة النقد العربي ال

كما صادر عن مللس معايير المحاسية الدولية )"معايير المحاسية الدولية"( باستلنام  .جميع المعايير الدولية تعداد التقارير المالية
 -" 21"لننننننريية الدخل" و "للنة تفسننننننيرات المعايير الدولية تعداد التقارير المالية  -( 12معيار المحاسننننننية الدولي ) تجييق

سعودم رق  ."الضرائب" فيما يتعلق بالزكاة ولريية الدخل  11بتاري   381000074519 .حسب رق  منسسة النقد العربي ال
لتولنننيحات المتعلقة بمحاسنننية الزكاة ولنننريية الدخل )"تعمي  منسنننسنننة النقد بعض اخمل من والتعديمت المحقة  2017وبريل 

األرباح حقوق المسننناهمين تحت خمل العربي السنننعودم"( ف سنننيت  اسنننتحقاق الزكاة ولنننريية الدخل على وسننناس ربع سننننوم من 
.الميقاة / المحتلزة



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
 

7 

 

 (ة) تتم أسس اإلعداد     -2
 

  أساس العرض  (ب
 
بالقيمة س لقيام اباستنماف يخية رلتاالتکلفة اومينندو ية رارذستمدو امبس ساوعلی رة لمختصاحلية رلمالمالية ت اماولمعلداد اعم إيت
  .مةدلخامالاية كاف ة مولمتاحة للبيع رات الة لمستنمادلعاا
 

٪ من روس المال. وفق ا لللر ف امصفض هامش المممة المالية 15بلغت الصسننننننائر المتراكمة للشننننننركة  ف 2019مارس  31كما في 
للشنننننركة بشنننننكل ملحوا عن الحد األدمى للالامش المجلوض في اللوائح التنفيلية. تتصل إدارة الشنننننركة تدابير لتعويض النقص اللم 

 يشمل في المقام األول تحسين األدام التشغيلي للشركة.
 
مع تلر ف يت  تصنننيف األرصنندة التالية بصننفة  .غير متداولومتداول باسننتصدام تصنننيف  األولية الموجزةيت  تقدي  بيان المركز  ذ

ساط الت مين ومستحقات معيدم الت مين  ساط تات الصلة  -عامة: النقدية والنقدية المعادلة والودائع قصيرة األجل ووق الصافي واألق
ا واألصنننول األخر   بالميالغ المسنننتحقة القيض والصنننافي واألقسننناط المنجلة من وقسننناط الصسنننارة والمصنننروفات المدفوعة مقدم 

والمسنننتحق من وطراف تات عمقة ف صنننافي ف إيرادات مسنننتحقة على الوديعة القامومية ف مجاليات حاملي ونيقة الت مين ف خصنننوم 
يت  تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على ومالا  .دخلمستحقة ومجلوبات وخر  ف ورصدة معيدم الضمان ف الزكاة ولريية ال

غير متداولة: اذسننننتلمارات والودائع طويلة األجل والممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسننننة واتيداع القامومي وحصننننة 
مين من المجاليات معيدم الت مين من األقسننننناط غير المكتسنننننية وحصنننننة معيدم الت مين من المجاليات القائمة وحصنننننة معيدم الت 

المتكيدة ولكن ذ التقارير ف تكاليف اتكتتاض المنجلة للسننياسننات ف األقسنناط غير المكتسننية ف عمولة إعادة الت مين غير المكتسننية ف 
حقة المجاليات المستحقة ف المجاليات المتكيدة ولكن ل  يت  اتبمغ عنالا ف احتياطيات إلافية إلافية ف احتياطيات فنية وخر  ف مست

 .للالة تات صلة ف تعويضات مالاية الصدمة ف إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى منسسة النقد العربي السعودم 
 

كما تقتضي لوائح الت مين السعودية ف تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات الت مين وعمليات المساهمين وتقدم المعلومات 
يت   .جودات والمجلوبات واتيرادات والنفقات المنسوبة بولوح ألم مشاط في الحسابات المعنيةيت  تسليل المو .المالية وفقا  لللر

 .(18 اتيضاح ومظرتحديد وساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليالا من قيل اتدارة ومللس اتدارة ف )
 

مةيت  عرض  مالي  قائ ية الموجزة المركز ال مة األول يات  قائ ت مين وعمل يات ال ية لعمل قد قات الن تدف مل وال لدخل الشنننننننا لدخل وا ا
من المعلومات المالية التي ت  تقديمالا كمعلومات مالية تكميلية واذمتلال لمتجليات الميادئ  30إلى  25المسنننناهمين في الصننننفحات 

ئح التنفيلية الصننادرة عن منسننسننة النقد العربي تتجلب اللوا .التوجيالية صننادر عن منسننسننة النقد العربي السننعودم المئحة التنفيلية
وبالتالي ف  .السعودم الفصل الوالح بين الموجودات والمجلوبات واتيرادات والمصروفات لعمليات الت مين وعمليات المساهمين

لعمليات الت مين وعمليات الدخل ف والدخل الشنننننامل والتدفقات النقدية المعدة  قائمةللمركز المالي ف  الموجزة األولية المعلوماتفإن 
المسنناهمين المشننار إليالا وعمم ف تعكس فقط الموجودات والمجلوبات واتيرادات والمصننروفات واألرباح وو الصسننائر الشنناملة لكل 

 .عمليات .منالا
 

على مسنننننتو  الشنننننركة وفق ا للمعايير الدولية للتقارير المالية ف يت  دمج ورصننننندة  األولية الموجزة عند إعداد هلم المعلومات المالية
يت  حلف األرصدة المتداخلة والمعاممت واألرباح والصسائر غير  .ومعاممت عمليات الت مين مع تلر الصاصة بعمليات المساهمين

المعتمدة لعمليات الت مين وعمليات المساهمين موحدة بالنسية إن السياسات المحاسيية  .اذمدما المحققة ف إن وجدت ف بالكامل وننام 
 .للمعاممت واألحداث المشابالة في اروف ممانلة

 
وبيان الدخل  األولية الموجزةإن إدرا  معلومات منفصنننننلة لعمليات الت مين مع المعلومات المالية للشنننننركة في بيان المركز المالي 

وكللر بعض الممحظات تات الصلة على المعلومات المالية تملل إلافة إلافية المعلومات  وبيان الدخل الشامل والتدفقات النقدية
 .المجلوبة كما هو مجلوض بموجب اللوائح التنفيلية

 
ذ تتضننننمن جميع المعلومات المجلوبة للحصننننول على معلومات مالية سنننننوية كاملة ويلب  الموجزة األوليةإن المعلومات المالية 

 .2018ديسمير  31قرامتالا باذقتران مع المعلومات المالية السنوية كما في السنة المنتالية في 

 

 .بالريال السعودم الموجزة األوليةيت  التعيير عن هلم المعلومات المالية 

 

 رات واالفتراضات المحاسبية الهامة( األحكام والتقديجـ 

من اتدارة ولنننننع وحكام وتقديرات وافترالنننننات تننر على تجييق السنننننياسنننننات  األولية الموجزةيتجلب إعداد المعلومات المالية 

 .قد تصتلف النتائج الفعلية عن هلم التقديرات .المحاسيية وميالغ األصول واذلتزامات واتيرادات والمصروفات
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  (جـ

 

ف كامت األحكام الالامة التي اتصلتالا اتدارة في تجييق السننننننياسننننننات المحاسننننننيية  الموجزة األوليةعند إعداد هلم المعلومات المالية 

هي مفسننالا تلر المجيقة على المعلومات للشننركة والمصننادر الرئيسننية لعدم اليقين في التقدير بما في تلر سننياسننات إدارة المصاطر 

 .2018ديسمير  31المالية السنوية كما في السنة وفيالا المنتالية في 

  

 ( موسمية العملياتد

 .ذ توجد تغييرات موسمية قد تننر على عمليات الت مين في الشركة

 

 المحاسبية  السياسات     -3

 

واذفترالات المحاسيية المستصدمة في إعداد هلم المعلومات المالية المرحلية الموجزة مع تلر المستصدمة تتوافق السياسات والتقديرات 

 لتغيير السياسة المحاسيية كما هو مولح ودمام: 2018ديسمير  31في إعداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنتالية في 

 

ا من  حل محل التوجيه  اللم"عقود إيلار" و 16ار الدولي تعداد التقارير المالية رق  الشننننننركة المعي إعتمدتف  2019يناير  1اعتيار 

"عقود اتيلار" ف المعيار الدولي تعداد التقارير المالية  17الحالي بشننننن ن عقود اتيلار ف بما في تلر المعيار المحاسنننننيي الدولي رق  

 -"عقود إيلار تشننننغيلية  لللنة  التفسننننيرات الدائمة  15يار الدولي رق  المع"تحديد ما إتا كان ترتيب ما يتضننننمن عقد إيلار" ف  4رق  

 "تقيي  جوهر المعاممت في الشكل القامومي لعقد اتيلار".لللنة التفسيرات الدائمة  27والمعيار الدولي رق   حوافز" و 

 

ف عند بدم وم ترتيب ف حددت الشركة ما إتا كان هلا الترتيب وو كان يحتوم على عقد  17 رق  في السابق ف بموجب المعيار المحاسيي

إيلار. كان األصل المحدد مولوع عقد إيلار إتا كان الوفام بالترتيب يعتمد على استصدام تلر األصل المحدد. ينقل الترتيب الحق في 

 في استصدام األصل األساسي. وو السيجرة  استصدام األصل إتا مقل الترتيب إلى الشركة الحق في التحك

 

عند بدم وو إعادة تقيي  الترتيب ف قامت الشركة بفصل المدفوعات والميالغ األخر  المجلوبة بموجب هلا الترتيب إلى تلر الصاصة بعقد 

ر تمويلي إلى ومه من غير اتيلار وتلر الصاصنننة بالعناصنننر األخر  على وسننناس قيمالا العادلة النسنننيية. إتا خلصنننت الشنننركة لعقد إيلا

العملي فصنننل المدفوعات بجريقة مونوق بالا ف فقد ت  إنيات وصنننل والتزام بميلغ مسننناوا للقيمة العادلة ليصنننل األسننناسننني. بعد تلر ف ت  

 تصفيض اذلتزام حيث ت  سننننداد المدفوعات وت  اذعتراف برسننننوم مالية محتسننننية على اذلتزام باسننننتصدام معدل اذقتراض اتلننننافي

 للشركة.

 

بشنننننكل وسننننناسننننني المحاسنننننية عن اتيلارات من قيل المسنننننت جرين. إمالا تلغي النموت   16يغير المعيار الدولي تعداد التقارير المالية 

ف واللم تميز بين عقود اتيلار التمويلية المدرجة في الميزامية وعقود اتيلار التشننننغيلية خار   17المحاسننننيي اللامي للمحاسننننية رق  

ا لمحاسية اتيلار التمويلي الحالي على النحو التالي: :الميزام ا محاسيي ا واحد ا في الميزامية مشابال   ية ف وبدذ  من تلر ف تقدم مموتج 

 

 اإليجار عقود / التزامات الموجوداتحق استخدام 

 

على ف عقد إيلار. العقد ف وو يحتوم على عقد عند اذعتراف الميدئي ف عند بدم العقد ف تقوم الشننركة بتقيي  ما إتا كان العقد ف وو يحتوم 

إيلار ف إتا كان العقد ينص على الحق في التحك  في استصدام وصل محدد لفترة زمنية مقابل النظر فيه. يت  تحديد التحك  إتا كامت معظ  

 الفوائد تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استصدام هلم األصول.
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 )تتمة( الموجوداتحق استخدام 

 

 بالتكلفة ؛ الموجوداتتجيق الشركة النموت  ف وتقيس حق استصدام 

 و( وقل من وم إهمك متراك  ووم خسائر امصفاض متراكمة في القيمة ؛ و

 ض( تعديلالا من وجل وم إعادة قياس ذلتزامات اتيلار لتعديمت اتيلار

 

 اإليجار عقود التزامات

 

 عند اذعتراف الميدئي ف فإن التزام اتيلار هو القيمة الحالية للميع المدفوعات المتيقية للمنجر.

 

 بعد تاري  اليدم ف تقيس الشركة التزامات اتيلار عن طريق:

 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اتيلار ؛  . 1

 تصفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اتيلار المقدمة ؛ و  . 2

 .   إعادة قياس القيمة الدفترية لتعلكس وم إعادة تقيي  وو تعديل عقد إيلار. 3

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معيار جديد تأثير

 

 ت  شرح ت نير تيني هلا المعيار ودمام:

 

عند اعتماد المعيار اللديد.  16ديل ب نر رجعي المسننموح به بموجب المعيار الدولي تعداد التقارير المالية اختارت الشننركة تجييق التع

 الموجوداتألول مرة على عقود اتيلار التشننننننغيلي ف ت  قياس الحق في اسننننننتصدام  16وننام تجييق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 هي كما يلي: 2019يناير  1م سعر الفائدة في وقت تقدي  الجلب ألول مرة. التعديمت في المنجرة بميلغ التزام اتيلار ف باستصدا

 

 2019 

 5.439.021 الموجوداتحقوق اذستصدام 

 5.254.646 إلتزام عقود اتيلار

 

 اتيلار. عقود فيما يلي تسوية ورصدة فتح وإغمق التزامات

 2019 

إلى المعيار الدولي  الميدئي التحولاتيلار المعترف بالا عند عقود  الرصنيد اذفتتاحي إلى: مجلوبات 

 16تعداد التقارير المالية 

5.254.646 

 48.743 الفائدة المحملة عن الفترة

 (564.750) اتيلار عقود مدفوعات التزامات

 4.738.639 الرصيد الصتامي

 

مجلوبات اتيلار لعقود اتيلار التي ت  تصننننننيفالا كعقود إيلار تشنننننغيلية ف قامت الشنننننركة بصصننننن  مدفوعات اتيلار عند قياس 

 باستصدام معدل اذقتراض اتلافي.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية     -3

 

  التغييرات في السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معيار جديد تأثير      

 

 يت  قياس حق اذستصدام بالموجودات المساوية ذلتزام اتيلار ف ويت  تعديلالا بميلغ وم مدفوعات ت جير مدفوعة مسيق ا وو مستحقة.

 

على عقود اتيلار المصنننننفة  16التقارير المالية رق  اسننننتصدمت الشننننركة الدوافع العملية التالية عند تجييق المعيار الدولي تعداد 

 .17 رق  سابق ا على ومالا عقود إيلار تشغيلية بموجب معيار المحاسية الدولي

 

 12طيق اتعفام بعدم اذعتراف بالموجودات والمجلوبات الصاصننننة بحق اذسننننتصدام بالنسننننية لعقود اتيلار التي تقل مدتالا عن • 

ا من شروط عقد ات  لاير سعودم. 18.750يلار وو عقود اتيلار التي تقل قيمتالا عن شالر 

 .الميدئيفي تاري  التجييق  الموجوداتاستيعاد التكاليف المياشرة األولية من قياس حق استصدام • 

 اتيلار.عند تحديد شروط عقد اتيلار إتا كان العقد يحتوم على خيارات لتمديد وو إمالام عقد  اتدراك المت خر المستصدم • 

 

المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية  ، وتفسرررررريرات لجنة التقارير المالية الدولية وتفسرررررريراتها وتعديالتها ،  أ( 

 المعتمدة من قبل الشركة

 

 لعدم اليقين بش ن معاممت لريية الدخل. 23التفسير  • 

 

( اعتيارا 28طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديمت على المعيار المحاسيي الدولي رق   الحصص • 

 .2019يناير  1من السنة السنوية في وو بعد 

 

ا من السنننة السنننوية في وو 19تعديمت الصجة وو تقليصننالا وو تسننويتالا )تعديمت على معيار المحاسننية الدولي  •   1بعد ( اعتيار 

 .2019يناير 

 

)تعديمت على المعيار الدولي للتقارير  2017-2015التحسننينات السنننوية على المعايير الدولية تعداد التقارير المالية للفترة  • 

ية( من المعايير الدول 23ف والمعيار  12ف والمعايير الدولية للمحاسننننننية رق   11ف والمعايير الدولية للتقارير المالية  3المالية 

 .2019يناير  1سارية بالنسية للسنة السنوية في وو بعد 

 

 المتطلبات القادمة ب( 

 

فيما يلي المعايير والتفسننيرات التي ت  إصنندارها ف ولكن ل  تدخل حيز التنفيل ف حتى تاري  إصنندار المعلومات المالية للشننركة. 

 تنوم الشركة تيني هلم المعايير ف إن وجدت ف عندما تصيح سارية.

 

يناير  1في السنة السنوية في وو بعد  تعديل اتشارات إلى اتطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية لإلبمغ المالي السارية • 

2020. 

 

ا من السنة السنوية في وو بعد 3تعريف النشاط التلارم )تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية  •   .2020يناير  1( اعتيار 

 

( سننننارم المفعول 8المعيار الدولي للمحاسننننية رق  و  1المعيار الدولي للمحاسننننية رق  تعريف المادة )التعديل على المعيارين  • 

 .2020يناير  1للسنة السنوية في وو بعد 
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  )تتمة( السياسات المحاسبية     -3

 

 )تتمة( المتطلبات القادمة ب( 

 

. 2021يناير  1مع تاري  مفات  2017مايو  18"عقود الت مين" في  17عداد التقارير المالية رق  تت  مشننننننر المعيار الدولي  • 

إرشادات شاملة حول المحاسية لعقود الت مين وعقود اذستلمار مع ميزات  17يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق  

التقديرية. بالنسنننية لعقود الت مين على الحياة غير قصنننيرة األجل والت مين على الحياة قصنننيرة األجل ف يقدم المعيار المشننناركة 

ا إلزامي ا ذحتياطيات الصسننننارة باتلننننافة إلى تعديل للمصاطر فيما يتعلق بالمصاطر  17الدولي تعداد التقارير المالية  خصننننم 

ة إلى اتفصنننناح المكافس لمسننننتو  اللقة. عموة على تلر ف فإن المعيار الدولي تعداد غير المالية ف والتي سننننتكون هناك حاج

سيغير عرض إيرادات عقد الت مين ف حيث لن يت  عرض إجمالي األقساط المكتوبة في الربح وو الصسارة.  17التقارير المالية 

المحتمل على المعلومات المالية بملرد اعتماد المعيار في تاري  مشنننر هلم المعلومات المالية ف ل  يكن من العملي تحديد األنر 

 .17الدولي تعداد التقارير المالية 

 

بين المستلمر والشركة الزميلة وو المشروع المشترك )تعديمت على المعيار الدولي للتقارير  الموجوداتبيع وو المساهمة في  • 

 د / تاري  السريان اذختيارم المنجل إلى وجل غير مسمى.( المتاح ذعتما28و معيار المحاسية الدولي  10المالية 

 

 :9المعيار الدولي للتقارير المالية  ج( 

إلى إعادة تصنيف جزم كيير من األصول المالية المصنفة حالي ا  9من المتوقع ون يندم تجييق المعيار الدولي للتقارير المالية 

لربح وو الصسننننارة وو القيمة العادلة من خمل الدخل الشننننامل ااخر. من المتوقع على ومالا متاحة للييع بالقيمة العادلة من خمل ا

ون تزداد مصصصات اذئتمان للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المجف ة وسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة ف مع التغيرات 

بسيب تجييق مناللية خسارة اذئتمان المتوقعة. ستستفيد في القيمة العادلة المعترف بالا من خمل الدخل الشامل ااخر ف وتلر 

إلى موعد ذحق ف ولكن  9الشننركة من اتعفامات المتاحة لشننركات الت مين وتدرس ت جيل تنفيل المعيار الدولي للتقارير المالية 

ومات المالية للشنننركة سنننوف على المعل 9. إن ت نير تيني المعيار الدولي للتقارير المالية رق  2022يناير  1في موعد وقصنننام 

إلى حد كيير ف يلب ون ت خل في اذعتيار التفاعل مع معيار عقود الت مين المقيلة. في تاري  مشننننننر هلم المعلومات المالية ف ل  

 .9المالية بملرد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  القوائ يكن من العملي تحديد األنر المحتمل على 

 

 وااللتزامات والبدء في األنشطة الموجوداتء شراإتفاق  -4

 

على الشركة للدخول في  2008ديسمير  21. وافق مساهمو الشركة في 2008ديسمير  29بدوت الشركة عمليات الت مين في 

ف  " "جيورمر"الصليج للت مين وإدارة المصاطر إتحاد  اتفاقية حيث اسننتحوتت على محفظة الت مين وصننافي األصننول لشننركة 

ا من  مليون لاير سننعودم بنام  على تعليمات منسننسننة النقد العربي  65.7بل مقا 2008ديسننمير  29طرف تو عمقة ف اعتيار 

السننعودم. وفق ا للتعليمات األولية الواردة من منسننسننة النقد العربي السننعودم ف ت  تسننليل فائض شننرام الشننرام على صننافي 

ع التزام مقابل بنفس الميلغ. مليون لاير سعودم ف كشالرة م 47.1األصول القابلة للتحديد التي ت  الحصول عليالا والتي بلغت 

ذ يمكن إجرام وم تعديل على هلم الشننالرة وتسننوية اذلتزامات تات الصننلة إذ عند اسننتمم الموافقة النالائية من منسننسننة النقد 

 العربي السعودم.

 

يح بش ن ف تلقت الشركة خجاب ا من منسسة النقد العربي السعودم )"الصجاض"( ف مع تقدي  تول 2015خمل شالر ديسمير 

ف مقابل محفظة الت مين وصافي  الصليج للت مين وإدارة المصاطرإتحاد  شركة المدفوعات التي يتعين على الشركة تسديدها إلى

إلى الشنننركة. خفضنننت منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم  الصليج للت مين وإدارة المصاطرإتحاد  شنننركةاألصنننول المنقولة من 

٪ من صافي األرباح التي حققتالا 50مليون لاير سعودم ف إلى  47.1ا  مقابل الشالرة اليالغة التزامات الشركة ف المسللة ميدئي

مليون لاير سننننعودم. وفق ا لللر ف  8.46ف والتي بلغت  2010و  2009ديسننننمير  31الشننننركة خمل السنننننوات المنتالية في 

لميلغ المسننلل في اليداية من الشننالرة. متج عن مليون لاير سننعودم مقابل ا 38.6عكسننت الشننركة اذلتزامات المتيقية اليالغة 

ديسننننمير  31مليون لاير سننننعودم ف واللم ت  اعتيارم منصفض القيمة من قيل الشننننركة في  8.46تلر رصننننيد رصننننيد بقيمة 

 .2015ديسمير  31وت  تحميله على بيان الدخل الشامل للسنة المنتالية في  2015
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 )تتمة( وااللتزامات والبدء في األنشطة الموجوداتشراء إتفاق  -4

 

ا بقيمة   شركةمليون لاير سعودم ف مقابل صافي األصول المنقولة من  18.64عموة على تلر ف سللت الشركة في اليداية التزام 

تزام الملكور . وصدرت منسسة النقد العربي السعودم تعليماتالا بتصفيض اذل2008في عام  الصليج للت مين وإدارة المصاطرإتحاد 

. بنام  على 2015ديسمير  31مليون لاير سعودم ف حيث ل  يت  تحصيل بعض األصول المحولة من قيل الشركة حتى  8.21إلى 

 الصليج للت مين وإدارة المصاطرإتحاد تلر ف قامت الشركة بتعديل الرصيد المستحق لشركة 

 

مليون لاير سعودم  8.46ب ن المدفوعات فيما يتعلق بالشالرة اليالغة وصدرت منسسة النقد العربي السعودم تعليمات إلى الشركة 

مليون لاير سعودم(  16.67مليون لاير سعودم ) 8.21والرصيد المستحق لشركة جويرمر مقابل تحويل صافي األصول اليالغ 

 يلب ون يت  فقط عند استيفام الشروط التالية:

 

 ت  جمعالا تحتفظ بالا الشركة ؛وكملت الشركة إصدار الحقوق واألموال التي • 

شننركة اتحاد جميع األرصنندة المسننتحقة من شننركة اتحاد الصليج للت مين وإدارة المشننروعات القابضننة  .م.ض. ) ( ت  اسننتمم )• 

ا الصليج للت مين وإدارة المشروعات  ( ؛ و2)ض( ) 12اتيضاح( من قيل الشركة بالكامل وبنقد. امظر ويض 

 عتراض محدد من منسسة النقد العربي السعودم على المدفوعات الملكورة وعمم.حصلت الشركة على وم ا• 

 

ا من  ا بإجرام بعض التعديمت ف اعتيار  ف على الميالغ المسننتحقة القيض  2015ديسننمير  31عموة على تلر ف قامت الشننركة ويضنن 

لنقد العربي السعودم والتي ودت إلى زيادة الرصيد بنام  على تعليمات منسسة ا شركة اتحاد الصليج للت مين وإدارة المشروعاتمن 

ا  31.43مليون لاير سعودم إلى  22.29من   (.2)ض( ) 12 اتيضاحمليون لاير سعودم. امظر ويض 

 

 16.67مليون لاير سعودم والمستحق الدفع  31.43مليون لاير سعودم )اللم  المدينة  14.47ت  عرض الرصيد الصافي اليالغ 

ا الممحظة  18ودم( في معلومات تكميلية في الممحظة مليون لاير سع  (.2)ض( ) 12لمن وصول عمليات الت مين. امظر ويض 

 

مليون لاير سعودم من شركة اتحاد الصليج للت مين وإدارة المشروعات القابضة  14.47بعد تاري  التقرير ف حصلت الشركة على 

 مليون لاير سعودم. 16.67ليون لاير سعودم والمستحقة الدفع م 31.43كالتسوية الصافية لللم  المدينة اليالغة 

 

 نقد وما في حكمه    -5

 يشمل النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية على ما يلي: 

 عمليات التأمين 

 مارس 31 

 م2019 

ديسمير  31 

 م2018

 (مراجعة)  )غير مراجعة( 

 12.594.172  3.646.637 مقد بالصندوق وورصدة لد  الينوك

 42.789.396  8.006.630 

 46.436.033  20.600.802 

    

 عمليات المساهمين 

 

 مارس 31

 م2019 

ديسمير  31 

 م2018

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 1.524.150  446.268 مقد بالصندوق وورصدة لد  الينوك

    

 22.124.952  46.882.301 مجموع النقد وما في حكمة
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 أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، بالصافي صافي    -6

 تشتمل الميالغ المستحقة القيض على الميالغ  التالية:       

 

 م2018ديسمير  31  م2019مارس  31 

 (مراجعة)  )غير مراجعة( 

997.443.112 حاملي ونائق الت مين   99.786.186 

573.242.33 وسجام ت مين   26.727.086 

790.217.33 تم  مدينة من معيدم الت مين   25.390.157 

 360.904.178   151.903.429 

    

(29.875.028) مصصص تم  مشكوك في تحصيلالا   (31.468.219) 

(3.478.961) مصصص مقابل تم  الت مين المدينة    (4.844.403) 

(4.022.415) مصصص مقابل تم  معيدم الت مين المدينة    (2.999.588) 

 (404.376.37)   (39.312.210) 

956.527.141 أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة بالصافي   112.591.219 

 

 االستثمارات   -7

 

 عمليات التأمين 

 م2018ديسمير  31  م2019مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 15.872.701  15.712.361 استلمارات متاحة للييع 

 10.000.000  24.166.666 استلمارات محتفظ بالا حتى تاري  اذستحقاق 

 39.879.027  25.872.701 

 

 عمليات المساهمين 

 م2018ديسمير  31  م2019  مارس 31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 6.099.920  6.451.749 استلمارات متاحة للييع 

 32.857.189  26.934.513 استلمارات محتفظ بالا حتى تاري  اذستحقاق

 33.386.262  38.957.109 

 64.829.810  73.265.289 مجموع اإلستثمارات 

 

 إن الحركة في هلم اذستلمارات المتاحة للييع هي كالتالي: 

 

 التأمينعمليات  

 م2018  ديسمير 31  م2019مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

701.872.25 الرصيد اتفتتاحي     7.037.883 

 26.034.050  15.000.000 مشتريات 

 (5.173.948)  (833.334) استيعادات  

 (2.025.284)  (160.340) التغييرات في القيمة العادلة لإلستلمارات

 39.879.027  25.872.701 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
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 )تتمة( االستثمارات    -7

 

 عمليات المساهمين 

 م2018  ديسمير 31  م2019  مارس 31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

109.957.38 الرصيد اتفتتاحي     47.137.434 

 89.545.613  - مشتريات 

 (97.389.561)  (6.000.000) استيعادات  

 (336.377)  429.153 العادلة لإلستلماراتالتغييرات في القيمة 

  33.386.262  38.957.109 

 64.829.810  73.265.289 مجموع االستثمارات 

 

 االحتياطات الفنية    -8

 

 صافي المطالبات واالحتياطات تحت التسوية  8-1

 

 يشمل صافي المجاليات واذحتياطات تحت التسوية على ما يلي: 
 م2018 ديسمير 31  م2019مارس  31 
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

538.655.89 مجاليات تحت التسوية   943.572.91  

(232.762.2) ماقصا : القيمة القابلة للتحقق من اتستيعاد وحلول التعويضات    ( 494.218 ) 

 306.893.86   91.354.449 

435.724.71 المجاليات المتكيدة و ل  يت  اتبمغ عنالا   67.973.358 

751.947.38 (4-8) إيضاح رق   اقساط الت مين اتلافية اتاحتياط   13.604.344 

64.434.4 احتياطات فنية وخر  8  4.260.540 

 138.000.202   177.192.691 

    ماقصا :

202.649.52 حصة معيدم الت مين من المجاليات تحت التسوية         804.781.64  

(298.104.1) ماقصا: القيمة القابله للتحقق من    (398.87)  

 33.170.401  34.878.367 حصة معيدم الت مين من المجاليات المتكيدة و ل  يت  اتبمغ عنالا

 86.422.677  97.864.807 

 79.327.884  115.577.461 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

 

 أقساط التأمين غير المكتسبةالحركة في   8-2

 

 كامت الحركة في وقساط الت مين غير المكتسية كما يلي : 

 )غير مراجعة( 2019 مارس 31 

 صافي  معيدي التأمين  اجمالي 

944.424.183 الرصيد في بداية السنة   (679.538.62)   120.886.265 

790.975.173 وقساط ت مين مكتتية خمل السنة   (437.590.62)   111.385.353 

(536.375.99) وقساط ت مين مكتسية خمل السنة   336.866.36   (62.509.200) 

 169.762.418  (88.262.780)  258.025.198 الرصيد في مالاية السنة

 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
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 )تتمة( االحتياطات الفنية    -8

 

 )تتمة( الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة  8-2

 

 )مراجعة( 2018ديسمير  31 

 صافي  معيدم الت مين  اجمالي 

 85.211.043  (46.791.671)  132.002.714 الرصيد في بداية السنة

 203.671.339  (124.330.336)  328.001.675 وقساط ت مين مكتتية خمل السنة

 (167.996.117)  108.583.328  (276.579.445) وقساط ت مين مكتسية خمل السنة

 120.886.265  (62.538.679)  183.424.944 الرصيد في مالاية السنة

 

خمل هلم الفترة ف قامت الشركة بتحسين عملية إدارة المجاليات مما ود  إلى تحسن وقت معاللة المجاليات مما ود  إلى زيادة  8-3

 .في المجاليات المدفوعة خمل الفترة

  

والتحول في  المكتتية  وقساط التامينفي قسط السيارات والقجاعات الجيية ويرجع تلر وساسا إلى زيادة في  العلززيادة احتياطي  8-4

خمل هلم الفترة تتيةاألعمال المك ملف  

        

 وتعهداتالتزامات     -9

 

بنام  على  .ان الشنننركة .ألعمالالاتصضنننع الشنننركةف مع الغاليية العظمى من شنننركات الت مينف للتقالننني في السنننياق العادم   ( 1

 .مصيحة قامومية مستقلة ف ذ تعتقد ون متائج هلم الحاذت سيكون لالا ت نير جوهرم على األدام المالي للشركة

 

 .(ذ شيم: 2018ديسمير  31ف ليس لد  الشركة وم التزامات روسمالية ) 2019مارس  31في   ( 2

 

 الماليةالقيمة العادلة لألدوات    -10

ان القيمة العادلة هي السعر اللم سيت  استممه لييع وصل وو دفع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في 

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض ون المعاملة تت  إما: .تاري  القياس
 

 اذلتزام ف ووفي السوق الرئيسي اللم يمكن الوصول إليه ليصل وو    -

 في غياض السوق الرئيسيف في السوق األكلر ممممة للوصول ليصول وو اذلتزامات   -

 

حلية رلمالمالية ت اماولمعلاجة في درلماية رفتدلاقيمتالا ن عر کبيل مة بشکوازلمودات اجولمالية بمدوات الة ليدلعام القيف اذ تختل

 .الموجزة

 

 والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادلة 

 

 لتحديد واتفصاح عن القيمة العادلة ليدوات المالية:لتستصدم الشركة التسلسل الالرمي التالي 

 

 : األسعار المدرجة في األسواق النشجة لنفس األداة وو مفس األداة التي يمكن للكيان الوصول إليالا في تاري  القياس؛1المستو  

 

 ار المدرجة في األسواق النشجة ليصول والصصوم المشابالة وو وساليب التقيي  األخر  التي تستند إليالا جميع : األسع2المستو  

 المدخمت الالامة على بيامات السوق القابلة للممحظة ؛ و

 

 ةالقابلة للممحوق الست الی بياماإلالامة اخمتالا دمد وم لتي ذ يستمم التقييت ا: تقميا3و   لمستا



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
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 يمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(الق  -10

 

 الدفتريةحمل والقيمة مالمبلغ ال (أ

 
 القيمة العادلة 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية 

          )غير مراجعة(  2019مارس  31

          

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

    

 

 

   

          استلمارات متاحة للييع

 6.451.749     -     -  6.451.749  6.440.353 صناديق استلمار

 15.712.361  1.923.078     -  13.789.283  17.957.130 استلمارات األسال 

 22.164.110  1.923.078     -  20.241.032  24.397.483 مجموع االستثمارات

          

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

  

 

 

 

 

   

 188.968.620     -  188.968.620     -  188.968.620 ودائع قصيرة األجل

 20.146.841     -  20.146.841     -  20.146.841 ودائع طويلة األجل

          استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 51.110.179  -  51.110.179  -  51.110.179 صكوك وسندات

 260.225.640  -  260.225.640  -  260.225.640 مجموع االستثمارات

 
 القيمة العادلة 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   الدفتريةالقيمة  

          م  )مراجعة(2018 ديسمبر 31

          

قياسها بالقيمة موجودات مالية يتم 

 العادلة

    

 

 

   

          استلمارات متاحة للييع

 6.099.920  -  -  6.099.920  6.440.353 صناديق استلمار

 15.872.701  1.923.078  -  13.949.623  17.957.130 استلمارات األسال 

 21.972.621  1.923.078  -  20.049.543  24.397.483 مجموع االستثمارات

          

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة
         

 167.709.399     -  167.709.399  -  167.709.399 ودائع قصيرة األجل

 35.511.875     -  35.511.875  -  35.511.875 ودائع طويلة األجل

       -   استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 42.857.189     -  42.857.189  -  42.857.189 وسنداتصكوك 

 246.078.463     -  246.078.463  -  246.078.463 مجموع االستثمارات

 

 

: 2018م( ))نلن لت ميت امادلصم نلن مم سال 308ف192 األسال  وبلغترات ستلمان امث للالو  المسترات استلماف اتت ل

 .لةدلعااقيمتالا التكلفة تكون قريية من  ثحيم( سال 308ف192

 

 .2يت  تحديد المجلوبات المالية التي ذ يت  قياسالا بالقيمة العادلة كمستو  

 
 

 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -10
 

                و 2019مارس  31في  3والمستو   2يولح اللدول التالي وساليب التقيي  المستصدمة في قياس القي  العادلة للمستو   (ض

 .ف باتلافة إلى المدخمت الالامة غير القابلة للممحظة المستصدمة 2018ديسمير  31
 

 صناديق االستثمار

تقيي  الموجودات األسننننناسنننننية ف ويت  التقيي  على وسننننناس يومي تمتا  سنننننعر الوحدة اللم يت  يت  تقدير القيمة العادلة بنام  على 

 .استصدامه بعد تلر لحساض القيمة السوقية للوحدات التي يمتلكالا المستلمرون
 

 الصكوك والسندات

ار المعاممت الفعلية في يت  تداول عقود ممانلة في سننوق مشننط وتعكس عروض األسننع .تسننتند القي  العادلة على وسننعار الوسننيط

 .الصكوك الممانلة
 

 ودائع قصيرة األجل وودائع طويلة األجل

صنننافي القيمة الحالية محسنننوبة باسنننتصدام معدل الصصننن  المشنننتق من عوائد األوراق المالية المدرجة تات النضنننو  المتشنننابالة 

 .النشجةاألسواق والتصنيف اذئتمامي المتداولة في 
 

 3والمستوى  2والمستوى  1نقل بين المستوى 

ول  يت  إجرام تحويمت في وم  2019مارس  31منتالية في ل  تكن هناك تحويمت بين المسنننتويات خمل فترة اللمنة وشنننالر ال

ا المنتالية في   .2018ديسمير  31من اذتلاهين خمل فترة اذنني عشر شالر 
 

 3بين القيم العادلة للمستوى  تعديل

 .لعادلةمن التسلسل الالرمي للقيمة ا 3ذ يوجد وم تغيير في قياسات القيمة العادلة لمستلمارات المصنفة لمن المستو  
 

 قطاعات التشغيل -11

س إدارة مجلل قبن مم ااجعتالا بامترامم لتي يتاکة رلشت اماومکول خلية حدالر ايرلتقاس اساوعلی ل لتشغيت ااعاطقد يدتحم يت

 .ئالام وداتقييت واعاطللقوارد لما اتخصيل جن وئيسي مرلالتشغيلي رار القايفتالا کصامع واکة في رلشا
 

لمسجلة اجية رلخاطراف األرادات ايس إتقا .المعاممت بين القجاعات التشغيلية وفق ا للشروط واألحكام التلارية العاديةتت  

 .األولية الموجزةل خدلا قائمةفي ك لتمع ق فوايقة تتطربس لمجلالی إ

 .تتكون موجودات ومجلوبات القجاعات من الموجودات والمجلوبات التشغيلية
 

 .2018ديسمير  31يرات على وساس القجاعات وو وساس القياس ألرباح وو خسائر القجاع منل ل  تجرو وم تغي
 

ذ تشتمل الموجودات القجاعية على النقد ومافي حكمة وذ على الودائع قصيرة األجل وذ على وقساط الت مين والميالغ المستحقة 

لمعيدم الت مين بالصافي وذ على وقساط الت مين المسحقة ألطراف تات عمقة بالصافي وذ على المصاريف المدفوعة مقدما 

ارات والميالغ المستحقة من وطراف تات عمقة بالصافي والودائع طويلة األجل والممتلكات والموجودات األخر  وذ اذستلم

والمعدات والموجودات غير الملموسة وبرامج الحاسب اذلي والوديغة النظامية والدخل المستحق من الوديعة النظاميية 

عية ذ تشمل المجاليات المستحقة لحاملي ونائق وبالتالي يت  اطالارها في الموجودات غير المصنفة بينما المجلوبات القجا

الت مين والميالغ المستحقة والجلوبات اذخر  والفائض المتراك  من عمليات الت مين والزكاة ولريية الدخل والميالغ المستحقة 

لمنسسة النقد  لجرف تو عمقة ومكافاة مالاية الصدمة واذحتياطي ليرباح والصسائر اذكتوارية وعمولة الدخل المستحقة

 .مجاليات غير مصنفة لمنالعربي السعودم وبالتالي يت  ادراجالا 
 

ذ يت  اتبمغ عن هلم الموجودات والمجلوبات غير المصصصة إلى صامع القرار التشغيلي الرئيسي في القجاعات تات الصلة 

.ويت  مراقيتالا على وساس مركزم



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 )جميع الميالغ بالريـال السعودم ما ل  يلكر غير تلر(
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إجمالي إيراداتالا ومصنناريفالا وصننافي وف 2018ديسننمير  31و  2019مارس  31ومجلوبات الشننركة في  موجوداتالمقدمة إلى مللس إدارة الشننركة للقجاعات التي يت  اتبمغ عنالا عن إجمالي  القجاعيةالمعلومات 

 لفترة اللمنة وشالر المنتالية بللر التاري  هي كما يلي: دخلالا 
 

 

لاير سعودم على التوالي. ت  استيعاد هلم األرصدة 7.180   اليالغةيشمل إجمالي وصول عمليات المساهمين وملموع المجلوبات لعمليات الت مين ف المستحق من عمليات الت مين والعمليات المستحقة لحملة األسال

 .(ض -2)إيضاح بالكامل وننام إعداد بيان المركز المالي 

 

 2019مارس  31كما في                                              

 )غير مراجعة(                                              

     عمليات التأمين                                                                                                              

 القطاعات التشغيلية
 حوادث عامة الهندسة الممتلكات البحري المركبات الصحي

مجموع عمليات 

 التأمين

 
 عمليات المساهمين

 
 المجموع

     

            الموجودات 

251.643.6 حصة معيدم الت مين من وقساط التامين غير المكتسية  698.813.61  360.011.5  708.549.7  133.521.3  630.723.3  780.262.88   -  780.262.88  

059.394.4 حصة معيدم الت مين من المجاليات تحت التسوية  605.247.9  427.020.8  295.713.20  235.558.3  689.610.5  310.544.51   -  310.544.51  

يات المتكيدة ل  يت   ت مين من المجال حصنننننننة معيدم ال

 34.878.367 2.200.092 1.545.225 10.158.284 4.585.329 8.898.172 7.491.265 اتبمغ عنالا 

 

-  34.878.367 

 13.794.353  -  13.794.353 379.816 278.719 303.779 304.100 7.807.517 4.720.422 تكاليف اكتتاض ونائق ت مين منجلة 

 3.064.634  -  3.064.634    -    - 623.927 186.928 1.278.779 975.000 زيادة منجلة من وقساط الصسارة

583.691.403       موجودات غير مصنفة    143.548.837  420.240.547  

027.236.595 11.914.227 8.903.312 39.348.993 18.108.144 89.045.771 24.223.997 إجمالي الموجودات    837.548.143   864.784.738  

لتررررأمين وحقوق  لمطلوبررررات وفررررائ  عمليررررات ا ا

 المساهمين 
       

 
   

969.759.11    - وقساط ت مين غير مكتسية   126.238.1  805.834.1  856.255.1  758.178.1  514.267.17   -     514.267.17  

535.061.77 عموذت إعادة ت مين غير مكتسية   020.833.153  005.387.7  017.669.8  673.679.4  948.394.6  198.025.258   -  198.025.258  

227.800.17 مجاليات تحت التسوية   482.219.23  049.863.8  098.336.23  038.088.4  412.586.9  306.893.86   -     306.893.86  

 71.724.435  -  71.724.435 3.827.233 2.399.898 11.133.056 6.183.109 24.554.907 23.626.232 المجاليات المتكيدة ل  يت  اتبمغ عنالا 

581.015.27 11.421.894 إحتياطيات وقساط ت مين إلافية   -    -    276.510  -    751.947.38   -  751.947.38  

 4.434.646  -  4.434.646 48.813 46.508 420.403 65.009 1.137.534 2.716.379 إحتياطيات فنية وخر  

 261.492.014  143.548.837  117.943.177       مجلوبات غير مصنفة 

 132.626.267 241.520.493 23.736.298 45.393.379 12.980.249 21.036.164 595.236.027  143.548.837  864.784.738  



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 )جميع الميالغ بالريـال السعودم ما ل  يلكر غير تلر(
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لاير سعودم على التوالي. ت  استيعاد هلم  1.655.657غ يشمل إجمالي موجودات عملية الت مين وملموع مجلوبات عمليات المساهمين ف المستحق من عمليات المساهمين وميلغ عمليات الت مين التي تيل

 (.ض -2)إيضاح األرصدة بالكامل وننام إعداد بيان المركز المالي للملموعة 

 

 

 

 
 

 

   
 م2018ديسمير  31كما في                                           

 )مراجعة(                                              

     عمليات الت مين                                                                                                              

 القجاعات التشغيلية
 حوادث عامة الالندسة الممتلكات اليحرم المركيات الصحي

ملموع عمليات 

 الت مين

 
 عمليات المساهمين

 
 الملموع

     

             الموجودات

حصننننة معيدم الت مين من وقسنننناط التامين 

 62.538.679     -  62.538.679 1.665.919 2.537.440 3.408.884 3.991.258 40.548.884 10.386.294 غير المكتسية

حصنننة معيدم الت مين من المجاليات تحت 

 64.694.406     -  64.694.406 5.353.276 3.322.290 31.187.289 14.661.033 7.656.544 2.513.974 التسوية

حصننننننننة معينندم التنن مين من المجنناليننات 

 33.170.401     -  33.170.401 2.838.784 4.131.758 7.240.792 2.674.932 10.655.217 5.628.918 المتكيدة ل  يت  اتبمغ عنالا 

 10.716.313     -  10.716.313 219.967 182.075 199.791 375.333 5.685.270 4.053.877 تكاليف اكتتاض ونائق ت مين منجلة 

 469.491.566  179.222.804  290.268.762    -    -    -    -    -    - موجودات غير مصنفة 

 640.611.365  179.222.804  461.388.561 10.077.946 10.173.563 42.036.756 21.702.556 64.545.915 22.583.063 إجمالي الموجودات 

            

المطلوبررررات وفررررائ  عمليررررات التررررأمين 

            وحقوق المساهمين 

 11.018.811     -  11.018.811 579.700 852.551 908.299 1.251.368 7.426.893    - وقساط ت مين غير مكتسية 

 183.424.944     -  183.424.944 2.947.268 3.038.431 4.046.047 5.864.122 101.004.888 66.524.188 عموذت إعادة ت مين غير مكتسية 

 91.354.449     -  91.354.449 9.105.375 3.832.502 34.945.292 15.531.244 19.221.688 8.718.348 مجاليات تحت التسوية 

 67.973.358     -  67.973.358 4.975.277 5.235.699 8.146.463 4.636.184 26.278.150 18.701.585 المجاليات المتكيدة ل  يت  اتبمغ عنالا 

 13.604.344     -  13.604.344 - 232.904   31.185    - 13.340.255 - إحتياطيات وقساط ت مين إلافية 

 4.260.540     -  4.260.540 63.455 101.463 402.516 48.744 1.217.365 2.426.997 إحتياطيات فنية وخر  

 268.974.919  179.222.804  89.752.115    -    -    -    -    -    - مجلوبات غير مصنفة 

 96.371.118 168.489.239 27.331.662 48.479.802 13.293.550 17.671.075 461.388.561  179.222.804  640.611.365 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
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 )مراجعة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 المجموع حوادث عامة الهندسة الممتلكات البحري المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

   
        اإليرادات 

 173.975.790 8.352.949 4.133.668 8.313.075 7.606.743 101.451.071 44.118.284 إجمالي وقساط الت مين المكتتية
 (5.488.458) (381.568) (272.498) (572.262) (204.138) (4.057.992) - محلي - وقساط إعادة الت مين المسندة
 (56.080.434) (4.270.005) (2.289.332) (6.832.876) (4.995.822) (36.521.928) (1.170.471) وجنيي – وقساط إعادة الت مين المسندة
 (106.637)    -    - (21.711) (6.504) (44.496) (33.926) محلي –فائض خسارة مصاريف 
 (914.908)    -    - (186.265) (55.805) (381.764) (291.074) وجنيي -فائض خسارة مصاريف 

 111.385.353 3.701.376 1.571.838 699.961 2.344.474 60.444.891 42.622.813 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (48.876.152) (1.389.971) (657.548) (482.145) (502.781) (31.563.318) (14.280.389) التغييرات في وقساط الت مين غير المكتسية ف بالصافي 

 62.509.201 2.311.405 914.290 217.816 1.841.693 28.881.573 28.342.424 صافي أقساط التامين المكتسبة 
 5.890.112 298.675 541.589 695.634 1.211.494 3.142.720 - عموذت إعادة الت مين 
 62.105 15.081 3.685 6.289 15.920 18.880 2.250 رسوم دخل من الت مين
 68.461.418 2.625.161 1.459.564 919.739 3.069.107 32.043.173 28.344.674 إجمالي اإليرادات 

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (80.009.403) (69.372) (299.455) (6.706.474) (1.112.693) (38.797.531) (33.023.878) ومصاريف تسوية الصسائرإجمالي المجاليات المدفوعة 

 (858.281) - - - - - (858.281) المتكيدة المتعلقة بالمجاليات المصاريف
 33.065.111 34.223 165.003 7.501.268 1.069.502 15.513.506 8.781.609 حصة معيدم الت مين من المجاليات المدفوعة 

 (47.802.573) (35.149) (134.452) 794.794 (43.191) (23.284.025) (25.100.550) صافي المطالبات المدفوعة 
 (8.688.952) (223.625) (19.590) 1.135.200 27.589 (2.406.732) (7.201.794) التغييرات في المجاليات تحت التسويةف بالصافي 

 -التغيرات في المجاليات المتكيدة ل  يت  اتبمغ عنالا 
 بالصافي

(3.062.300) (33.802) 363.472 (69.101) 249.268 509.352 (2.043.111) 

 (58.534.636) 250.578 95.226 1.860.893 347.870 (25.724.559) (35.364.644) صافي المطالبات المتكبدة 
 (25.343.407)    - (277.372) 31.185 - (13.675.326) (11.421.894) إحتياطات وقساط تامين إلافية

 (174.106) 14.642 54.955 (17.887) (16.265) 79.831 (289.382) إحتياطات فنية اخر 
 (5.787.574) (147.247) (190.064) (175.738) (361.081) (2.990.399) (1.923.045) تكاليف اكتتاض ونائق ت مين 
 (432.808) (20.780) (10.283) (20.681) (18.924) (252.385) (109.755) مصاريف إكتتاض اخر 

 (90.272.531) 97.193 (327.538) 1.677.772 (48.400) (42.562.838) (49.108.720) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (21.811.113) 2.722.354 1.132.025 2.597.511 3.020.707 (10.519.665) (20.764.046) دخل اإلكتتاب  ) خساره (صافي

        
        إيرادات / )مصاريف( تشغيلية أخرى 

  1.163.959       مصصص ديون مشكوك في تحصيلالا عكس 
 (21.092.299)       مصروفات ادارية وعمومية

 1.859.621       ودائع -صكوك عموذت دخل من 
 860.786       توزيعات ورباح ومكاسب من اذستلمارات

 2.850.479       إيرادات اخر 

 (14.357.454)       إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى 
 

 (36.168.567)       صافي الفائ 
 -       صافي الفائض المحول إلى المساهمين

 (36.168.567)       إلى عمليات المساهمينبعد التحويل  صافي دخل الفترة



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
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 (ة)تتم القطاعات التشغيلية   -11
 

 عل ما يلي. 2019مارس  31المكتوبة في تشمل اإلقساط اإلجمالية                
 

الحودث   المركبات  الصحي 
 والممتلكات 

 المجموع 

        االيرادات

 38.451.254  15.387.817  7.394.271  15.669.166 الشركات
 47.572.773  7.638.621  37.088.032  2.846.120 الشركات المتوسجة
 5.221.128  2.379.978  345.221  2.495.929 الشركات الصغيرم

 25.879.649  555.449  2.217.131  23.107.069 الشركات الصغيرة جدا
 56.850.986  2.444.570  54.406.416  - افراد

 173.975.790  28.406.435  101.451.071  44.118.284 المجموع
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية  -11

 

 م )مراجعة(2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 المجموع حوادث عامة الهندسة الممتلكات البحري المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

   
        اإليرادات 
 80.233.649 5.710.656 2.957.211 7.950.642 5.298.977 35.032.749 23.283.414 وقساط الت مين المكتتيةإجمالي 

 (2.469.216) (163.797) (191.787) (492.187) (144.606) (1.476.839) - محلي - وقساط إعادة الت مين المسندة
 (33.208.039) (2.986.457) (1.900.467) (6.670.537) (3.966.216) (12.536.460) (5.147.902) وجنيي – وقساط إعادة الت مين المسندة
        رسوم إيرادات من الت مين
 (914.917) - - - (192.500) (663.973) (58.444) فائض خسارة مصاريف 

 43.641.477 2.560.402 864.957 787.918 995.655 20.355.477 18.077.068 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 5.185.830 (794.428) (423.316) (229.707) 718.888 (3.035.289) 8.949.682 التغييرات في وقساط الت مين غير المكتسية ف بالصافي 

 48.827.307 1.765.974 441.641 558.211 1.714.543 17.320.188 27.026.750 صافي أقساط التامين المكتسبة 
 5.157.795 289.073 539.717 884.287 1.121.496 2.323.222 - عموذت إعادة الت مين 

 1.950 474.252 12.305 5.340 2.385 10.870 507.102 
 54.492.204 2.065.917 983.743 1.447.838 2.848.344 20.117.662 27.028.700 إجمالي اإليرادات 

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (49.228.233) (103.461) (497.917) (355.650) (1.820.042) (25.208.570) (21.242.593) ومصاريف تسوية الصسائرإجمالي المجاليات المدفوعة 

 (846.000) - - - - - (846.000) المتكيدة المتعلقة بالمجاليات المصاريف
 18.632.742 53.574 376.866 215.816 1.558.557 10.057.043 6.370.886 حصة معيدم الت مين من المجاليات المدفوعة 

 (31.441.491) (49.887) (121.051) (139.834) (261.485) (15.151.527) (15.717.707) صافي المطالبات المدفوعة 
 2.634.215 (104.805) 376.938 103.903 (30.746) (404.630) 2.693.555 التغييرات في المجاليات تحت التسويةف بالصافي 

 468.883 709.716 (126.903) (188.916) (327.918) 813.605 (410.701) بالصافي -التغيرات في المجاليات المتكيدة ل  يت  اتبمغ عنالا 
 (28.338.393) 555.024 128.984 (224.847) (620.149) (14.742.552) (13.434.853) صافي المطالبات المتكبدة 

 1.311.849 - - - - 1.311.849 - إحتياطات وقساط تامين إلافية
 710.386 (106.080) (34.608) 38.237 (178.710) 826.723 164.824 إحتياطات فنية اخر 

 (5.561.929) (109.796) (149.017) (199.008) (301.813) (2.233.221) (2.569.074) تكاليف اكتتاض ونائق ت مين 
 (565.449) (40.241) (20.841) (56.032) (37.345) (246.896) (164.094) مصاريف إكتتاض اخر 

 (32.443.536) 298.907 (75.482) (441.650) (1.138.017) (15.084.097) (16.003.197) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 22.048.668 2.364.824 908.261 1.006.188 1.710.327 5.033.565 11.025.503 صافي دخل اإلكتتاب 

        
        إيرادات / )مصاريف( تشغيلية أخرى 

 405.719       مصصص ديون مشكوك في تحصيلالا عكس 
 (18.856.159)       مصاريف ادارية وعمومية

 1.324.101       ودائع -صكوك عموذت دخل من 
 671.818       توزيعات ورباح
 476.721       إيرادات اخر 

 (15.977.800)       إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى 

       الفائ صافي 
6.070.868 

 
 (605.864)       صافي الفائض المحول إلى المساهمين

 5.465.004       إلى عمليات المساهمينبعد التحويل  صافي دخل الفترة



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة ) تتمة (المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة    -12

 المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة والشركات التي هم أصحابها  العالقةمثل األطراف ذات ت
أو تتأثر بشكل كبير بها. يتم تابعة لسيطرة تلك الشركات أويتم إدارتها  تحت سيطرة مشتركة أخرى  شركاتوأي  ومالكها األساسيين

بل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من ق
   خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها العالقةذات 

 

 فيما يلي تعويضات موافي اتدارة الرئيسيين خمل الفترة:
 

 

 أ( األقساط ذات الصلة بالمبالغ المستحقة القبض، الصافي

 

 عالقة ذات أطرافب( مستحق من وإلى 

 عالقة  ذات أطراف( مستحق من 1

 ا٪ من أسرهم الشرركة ، وتبلغ قيمته23.5، وهو مسراهم في الشرركة يمتلك  GUIPMCكان لدى الشرركة صرافي رصريد مسرتحق من 

. عند حل الناا  وبعض التعديالت حسر  المطلو  في خطا  2015مليون لاير سرعودي كما كانت تحت الناا  حت  يونيو  22.29

مليون لاير )مستحق  14.76إل   ( ، تم تخفيض صافي الرصيد المستحق4مؤسسة النقد العربي السعودي )كما هو مذكور في إيضاح 

 مليون لاير سعودي(. 16.67مليون لاير سعودي ومدفو  بمبلغ  31.43من 

 

ضرررمن أصرررول  17يتم تقديمه في المعلومات المالية اإلضرررافية في إيضررراح مليون لاير سرررعودي  14.76 المذكور أعاله  الرصررريدإن 

 عمليات التأمين.

 

         الفترة المنتهية في بحلولعل  موافقة الجهات الرقابية الالامة لمواصرررررلة بيع حصرررررتها في الشرررررركة  GUIPMCحصرررررلت شرررررركة 

 مليون لاير سعودي. 14 مبلغ صافيالرصيد بفي الشركة لتسوية  أسهمها GUIPMC، باعت  2019مارس  31
 

 صافيبال -عالقة  ذات أطراف إل ( مستحق 2

     انظر أيضرررررررا . ةظلمحفا لبنق قيتعل ما في GUIRMC کةرلش فعدلا لمستحقةا دةصرألا ليشم عالقةمسرررررررتحق إل  أطراف ذات 

 .4 اإلضاح رقم

 

 

 

 

 الرصيد مدين / )دائن( كما في العمليات للفترة  المنتهية طبيعة المعاملة

 

مارس   31
 م2019

 مراجعة(غير )
 

مارس  31
 م2018

 مراجعة(غير )

مارس   31
 م2019

 )غير مراجعة(
 

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

       المساهمين الرئيسيين
 3.202.857  11.292.143 7.170.750  10.822.801 المكتتبةط التأمين اقسأ

 (878.539)  (26.614) (2.661.050)  (1.263.202) المطالبات المدفوعة
       أخرى

 -  - (41.025)  (183.081) المحملااليجار 
 -  - (116.400)  (114.342) خدمات

 
 م2019مارس   31

 )غير مراجعة(
 م2018مارس  31 

 )مراجعة(

 (2.001.333)  1.237.972 روات   وماايا أخرى

 (48.605)  87.000 اإلدارةرسوم اجتما  مجلس اإلدارة ولجان مجلس 

 
 م2019مارس   31

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 3.202.857  11.292.143 عالوة مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة
 (480.047)  (1.251.894) : مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاناقص 

 10.040.249  2.722.810 



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة ) تتمة (المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 تحليل تواريخ االستحقاق لإللتزام عقود اإليجار  -13
 

 
 الزكاة وضريبة الدخل   -14

 

 حالة التقييمات
 .2018حت  عام  الدخلولهيئة العامة للاكاة ل وضريبة  الدخلالاكاة  دفعتكانت الشركة قد 

 

 دةبزيا بعد لشركةا تقم لم. 2018 معا حت  اتلسنوا لخال لهيئةا قبل من لدخلا عل  ئبالضروا ةلزكاا داتشها عل  الشركة حصلت
 .2018 حت  اتللسنو لدخلا ضريبةو ةلزكاا اتتقدير

 

 رأس المال   -15
مليون لاير  150م:  2018ديسمبر  31) 2019مارس  31مليون لاير سعودي في  150رأس مال الشركة المصرح به والمدفو   بلغ

 رياالت للسهم الواحد. 10مليون سهم( بقيمة  15: 2018ديسمبر  31مليون سهم ) 15سعودي( يتكون من 
 

 وضريبة الدخل. للاكاةشركة للشركة عل  النحو التالي. يخضع المساهمين في ال المساهمين حصة
 

 ) غير مراجعة ( 2019مارس  31   

 المدفوع  المصرح والمصدر  

 لاير سعودي  عدد األسهم  
شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة 

 34.860.000  34.860.000 3.486.000 المشاريع القابضة.

 115.140.000  115.140.000 11.514.000 االخرى

 15.000.000 150.000.000  150.000.000 

 

 ) مراجعة ( 2018 ديسمبر 31   

 المدفوع  المصرح والمصدر  

 لاير سعودي  عدد األسهم  
شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة 

 34.860.000  34.860.000 3.486.000 المشاريع القابضة.

 115.140.000  115.140.000 11.514.000 االخرى

 15.000.000 150.000.000  150.000.000 

 

 رأس المال  إدارة   -16

 يت  تحديد األهداف من قيل الشركة للحفاا على مسب روس المال سليمة من وجل دع  وهداف وعمالالا وزيادة قيمة المساهمين.
 

تدير الشنننركة متجليات روس مالالا من خمل تقيي  ووجه القصنننور بين مسنننتويات روس المال المصنننرح بالا والمجلوبة على وسننناس 

منتظ . يت  إجرام تعديمت على مسننتويات روس المال الحالية في لننوم التغيرات في اروف السننوق وخصننائص مصاطر ومشننجة 

المدفوعة للمسننناهمين وو  األرباحتعديله ف يلوز للشنننركة تعديل ميلغ توزيعات الشنننركة. من وجل الحفاا على هيكل روس المال وو 

 .األسال إصدار 

 

 التزمت بالكامل بمتجليات روس المال المفرولة من الصار  خمل الفترة المالية الملكورة.قد  الشركة ون في روم مللس اتدارة ف و

 

 المتجليات. تتصل اتدارة اتجرامات العمجية المزمة للوفام باللا المجلب.تلر  الشركة وقل من الحد األدمى من المالية  مممة الهامش 
 

 أرباح / )خسائر( ربحية السهم األساسي والمخفف للسهم الواحد   -17

بتقسني  صنافي الدخل للفترة المنسنوبة إلى حاملي األسنال   2018و  2019مارس  31يت  احتسناض ربحية السنال  للفترة المنتالية في 

 مليون سال . 15بمقدار 

 
 م2019مارس   31

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 -  2.112.650 مستحق خالل سنة 
 -  2.914.900 مستحق ألكثر من سنة وال يتجاوا مدة خمس سنوات 

 5.027.550  - 



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) تتمة (إيضاحات حول المعلومات المالية 

 م2019 مارس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع الميالغ بالريـال السعودم ما ل  يلكر غير تلر(
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  معلومات إضافية   -18

 المعلومات المالية األولية الموجزة للمركز المالي  
 

  معلومات إضافية   -18

 
)غير مراجعة( 2019مارس  31  )مراجعة( 2018ديسمير  31    

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

 
 الملموع عمليات المساهمين عمليات الت مين

        الموجودات 

033.436.46 مقد وما في حكمه  446.268 301.882.46   20.600.802 1.524.150 22.124.952 

609.944.104 ودائع قصيرة األجل  84.024.011 620.968.188   56.119.140  111.590.259 167.709.399  

وقساط وورصدة إعادة ت مين مدينةف 

956.527.141 بالصافي  - 956.527.141   112.591.219 -    112.591.219 

جالات تات عمقةف  -ت مين مدينة وقساط 

249.040.10 بالصافي  - 249.040.10   2.722.810 -    2.722.810 

حصة معيدم الت مين من وقساط ت مين 

780.262.88 غير المكتسية  - 780.262.88   62.538.679 -    62.538.679 

حصة معيدم الت مين من المجاليات 

310.544.51 تحت التسوية   - 310.544.51   64.694.406 -    64.694.406 

حصة معيدم الت مين من المجاليات 

367.878.34 المتكيدة ولكن ل  يت  اتبمغ عنالا  - 367.878.34   33.170.401 -    33.170.401 

353.794.13 تكاليف اكتتاض ونائق ت مين منجلة  - 353.794.13   10.716.313 -    10.716.313 

634.064.3 فائض اقساط الصسارم المنجلة  - 634.064.3   - - - 

027.879.39 إستلمارات   33.386.262 289.265.73   25.872.701 38.957.109 64.829.810 

مجلوض من جالات تات عمقةف 

146.762.14 بالصافي  - 146.762.14   14.762.146 -    14.762.146 

مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات 

164.719.11 وخر     87.510 674.806.11   13.383.127 22.452 13.405.579 

841.146.20 ودائع طويلة األجل   - 841.146.20   35.511.875 -    35.511.875 

984.188.6 ممتلكات ومعدات  - 984.188.6   5.848.569 -    5.848.569 

964.083.5 حق استصدام اذصل  - 964.083.5   - - - 

610.962.2 موجودات غير ملموسة   - 610.962.2   2.856.373 -    2.856.373 

000.500.22 22.500.000 - وديعة مظامية    -    22.500.000 22.500.000 

606.097.3 3.097.606 - إيراد مستحق من الوديعة النظامية    -    2.973.177 2.973.177 

مستحق من عمليات الت مين / 

180.7 7.180 - المساهمين   - 1.655.657 1.655.657 

864.784.738 143.548.837 595.236.027 مجموع الموجودات   461.388.561 179.222.804 640.611.365 

 

 

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) تتمة (إيضاحات حول المعلومات المالية 

 م2019 مارس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع الميالغ بالريـال السعودم ما ل  يلكر غير تلر(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -18

 

 
)غير مراجعة( 2019مارس  31  

 

 
  )مراجعة( 2018 ديسمير 31

 الملموع عمليات المساهمين عمليات الت مين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        المطلوبات

 34.399.457    - 34.399.457  35.106.809 - 35.106.809 تم  دائنة

 12.415.462 98.982 12.316.480  9.877.516 40.000 9.837.516 مستحقات ومجلوبات وخر 

 18.517.229    - 18.517.229  46.937.569 -    46.937.569 ارصدة اعادة ت مين دائنة

 183.424.944    - 183.424.944  258.025.198 -    258.025.198 وقساط ت مين غير مكتسية

غير عمولنننة  مين  إعنننادة تننن 

 11.018.811    - 11.018.811  17.267.514 -    17.267.514 مكتسية

 91.354.449    - 91.354.449  86.893.306 -    86.893.306 مجاليات تحت التسوية

المجاليات المتكيدة ولكن ل  يت  

 67.973.358    - 67.973.358  71.724.435 -    71.724.435 اتبمغ عنالا

 13.604.344    - 13.604.344  38.947.751 -    38.947.751 احتياطي اقساط الافية

 4.260.540    - 4.260.540  4.434.646 -    4.434.646 احتياطيات فنية وخر 

 4.738.639 - 4.738.639     

 14.163.325    - 14.163.325  12.775.837 -    12.775.837 مكاف ة مالاية الصدمة 

 6.051.243 6.051.243    -  7.738.272 7.738.272  الزكاة ولريية الدخل

 11.351.404    - 11.351.404  11.351.404 - 11.351.404 فائض توزيعات ورباح مستحقة

دخل عموذت مسننننننتحقة الدفع 

 2.973.177 2.973.177 -  3.097.606 3.097.606 - لمنسسة النقد العربي السعودم

المستحق إلى عمليات التامين / 

 1.655.657 - 1.655.657  7.180 - 7.180 مساهمين

 473.163.400 9.123.402 464.039.998  608.923.682 10.875.878 598.047.804 مجموع المطلوبات 

        

        

        حقوق المساهمين

 150.000.000 150.000.000    -  150.000.000 150.000.000    - روس المال

 4.885.691  4.885.691    -  4.885.691  4.885.691    - إحتياطي مظامي

 15.175.256  15.178.256    -  )22.677.340( )22.677.340(    - ورباح ميقاة 

لة  عاد مة ال ياطي ورباح القي إحت

لإلسنننننننتلمنننارات المنسنننننننوبنننة  

 35.455 35.455    -  464.608 464.608    - للمساهمين 

إحتياطي األرباح وو الصسننننننائر 

اتكتوارية المنسوبة إلى حاملي 

 )1.032.537( - )1.032.537(  )1.032.537( - )1.032.537( ونائق الت مين

لة  عاد مة ال ياطي ورباح القي إحت

سوبة لحاملي  لإلستلمارات المن

 )1.618.900( - )1.618.900(  )1.779.240( - )1.779.240( ونائق الت مين 

 مجموع حقوق المساهمين
)2.811.777( 132.672.959 129.861.182  (2.651.437) 170.099.402 167.447.965 

مجموع المطلوبرررات وحقوق 

 640.611.365 179.222.804 461.388.561  738.784.864 143.548.837 595.236.027 المساهمين

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) تتمة (إيضاحات حول المعلومات المالية 

 م2019 مارس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع الميالغ بالريـال السعودم ما ل  يلكر غير تلر(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -18

 
)غير مراجعة( 2019مارس  31  )مراجعة( 2018ديسمير  31    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات الت مين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 الملموع

        اإليرادات 

 80.233.649    - 80.233.649  173.975.790    - 173.975.790 إجمالي وقساط الت مين المكتتية
 (2.469.216) - (2.469.216)  (5.488.458) - (5.488.458) محلي - وقساط إعادة الت مين المسندة
 – وقساط إعادة الت مين المسندة

 (33.208.039) - (33.208.039)  (56.080.434) - (56.080.434) وجنيي

 - - -  (106.637) - (106.637) رسوم إيرادات من الت مين

 (914.917) - (914.917)  (914.908) - (914.908) فائض خسارة مصاريف 

 43.641.477    - 43.641.477  111.385.353 - 111.385.353 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
التغييرات في وقساط الت مين غير 

 5.185.830 - 5.185.830  (48.876.152) - (48.876.152) المكتسية ف بالصافي 

 48.827.307 - 48.827.307  62.509.201 - 62.509.201 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 5.157.795    - 5.157.795  5.890.112 - 5.890.112 عموذت إعادة الت مين 
 507.102 - 507.102  62.105 - 62.105 دخل رسوم عمليات الت مين 

 54.492.204 - 54.492.204  68.461.418 - 68.461.418 إجمالي اإليرادات 

        

     -      تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

        

 (49.228.233) - (49.228.233)  (80.009.403)  - (80.009.403)  إجمالي المجاليات المدفوعة 
المصاريف المتكيدة المتعلقة 

 (846.000)    - (846.000)  (858.281)  - (858.281)  بالمجاليات 

حصة معيدم الت مين من المجاليات 
 المدفوعة 

 

 33.065.111  - 

  

33.065.111   18.632.742 - 18.632.742 

 (31.441.491) - (31.441.491)  (47.802.573) - (47.802.573) صافي المطالبات المدفوعة 
التغييرات في المجاليات تحت 

 2.634.215    - 2.634.215  (8.688.952) - (8.688.952) التسويةف بالصافي 
التغيرات في المجاليات المتكيدة ل  

 468.883 - 468.883  (2.043.111) - (2.043.111) بالصافي -يت  اتبمغ عنالا 

 (28.338.393) - (28.338.393)  (58.534.636) - (58.534.636) صافي المطالبات المتكبدة 

        
 1.311.849 - 1.311.849  (25.343.407) - (25.343.407) إحتياطات وقساط تامين إلافية

 710.386 - 710.386  (174.106) - (174.106) إحتياطات فنية اخر 

 (5.561.929) - (5.561.929)  (5.787.574) - (5.787.574) تكاليف اكتتاض ونائق ت مين 
 (565.449) - (565.449)  (432.808) - (432.808) مصاريف إكتتاض اخر 

      -  

 (32.443.536) - (32.443.536)  (90.272.531) - (90.272.531) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 22.048.668 - 22.048.668  (21.811.113) - (21.811.113) صافي الناتج

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 األولية الموجزة ) تتمة (إيضاحات حول المعلومات المالية 

 م2019 مارس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع الميالغ بالريـال السعودم ما ل  يلكر غير تلر(
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)غير مراجعة( 2019مارس  31  مراجعة(غير  ) 2018 مارس 31    

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 
الت مينعمليات   المجموع  

عمليات 

 المساهمين
 الملموع

(21.811.113) صافي الناتج  -    (21.811.113)  22.048.668 - 22.048.668 

        

)مصررررررررراريرررف( / 

إيرادات التشررررررغيل 

        األخرى

عننننكننننس الننننديننننو 

الننمشننننننننكننوك فنني 

 405.719 - 405.719  1.163.959    - 1.163.959 تحصيلالا
مصننننناريف ادارية 

 (18.856.159) (756.435) (18.099.724)  (21.092.299) (753.436) (20.338.863) وعمومية
إيرادات العموذت 

 1.324.101 96.845 1.227.256  1.859.621 805.752 1.053.869 من الودائع
توزيعننات األربنناح 

واألربنناح المحققننة 

 671.818 671.818 -  860.786 572.174 288.612 من اذستلمارات

 2.850.479 - 2.850.479  476.721 - 476.721 

مرررررررررجرررررررررمررررررررروع 

)مصررررررررراريرررف( / 

إبرادات التشررررررغيل 

 (15.977.800) 12.228 (15.990.028)  (14.357.454) 624.490 (14.981.944) األخرى 

صررررررافي الدخل / ) 

 6.070.868 12.228 6.058.640  (36.168.567) 624.490 (36.793.057) الخسارة( للفترة 
إجررررمررررال الرررردخررررل 

الررمررنسرررررررروب إلررى 

 (605.864) - (605.864)  - (36.793.057)) 36.793.057 عمليات التأمين 

صرررررررررافي الررردخرررل 

للفترة المنسرررررروب 

 5.465.004 12.228 5.452.776  (36.168.567) (36.168.567)) - إلى المساهمين 

)الخسارة / ربحية 

 السهم الواحد  
       

السنننال  األسننناسننني 

 والمصفف
  (2.41)     0.36 

  

 

)غير مراجعة( 2019 مارس 31  )غير مراجعة( 2018مارس  31    

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 عمليات الت مين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 الملموع

 6.070.868 12.228 6.058.640  (36.168.567) (36.168.567)    - ملموع )الصسارة( / الدخل للفترة

        )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

        الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى
د إلى دخل  البنود التي سررريتم إعادة تصرررنيفها الحقا

        المساهمين 
محققنننة  ل غير ا لعنننادلنننة  يمنننة ا ق ل في ا غيرات  ت ل ا

 (268.813) 429.153 (160.340) لإلستلمارات المتاحة للييع ف بالصافي  
 

(701.332) (443.220) (1.144.552) 

 4.926.316 (430.992) 5.357.308  (35.899.754) (35.739.414) (160.340) للفترةالشامل  مجموع )الخسارة( / الدخل
المنسوبة إلى الشامل  )الخسارة( / الدخلمجموع 

 (160.340)   عمليات التأمين 
 

  (95.468) 

المنسوبة إلى الشامل  مجموع )الخسارة( / الدخل

 (35.739.414)   عمليات المساهمين  
 

  5.021.784 



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 سعودية () شركة مساهمة 

 

 األولية الموجزة )تتمة(المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2019مارس  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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)غير مراجعة( 2019 مارس 31  مراجعة(غير ) 2018 مارس 31    

 

 عمليات

التأمين   

عمليات 

 المساهمين
  المجموع

 عمليات

 الت مين
 الملموع عمليات المساهمين

الترردفقررات النقررديررة من األنشررررررطرررة 

        التشغيلية

 6.070.868 5.465.004 605.864  (36.168.567) (36.168.567)    - السنةصافي ربح 

        تعديالت على البنود غير النقدية :

 298.565 - 298.565  326.498    - 326.498 استالمك الممتلكات والمعدات

 - - -  355.057  355.057 استالمك حق استصدام الموجودات 

 - - -  48.743  48.743 تكلفة التمويل

 386.225 - 386.225  574.865    - 574.865 غير الملموسة الموجوداتاطفام 

خسارة بيع وو استيعاد ممتلكات 

 22.913 - 22.913 ومعدات 

 

- - - 

مصصص )عكس( الديون المشكوك 

 (1.163.959)    - (1.163.959) في تحصيلالا

 

(405.719) - (405.719) 

)ورباح( / خسائر غير محققة من 

 429.153 429.153 - اتستلمارات

 

- - - 

 (768.663) (768.663) -  (1.377.926) (572.174) (805.752) ايراد عموذت

 420.912 - 420.912  874.587 - 874.587 مصصص مكافات مالاية الصدمة

        

التغيرات في الموجودات 

        والمطلوبات التشغيلية:

واعادة الت مين اقساط وورصدة مدينة 

 (27.772.778) - (27.772.778) المستحقة

 

(15.059.467) - (15.059.467) 

اطراف تات  –وقساط ت مين مدينة 

 (7.317.439) - (7.317.439) عمقة

 

(5.808.135) - (5.808.135) 

حصة معيدم الت مين من وقساط 

 (25.724.101) - (25.724.101) الت مين غير المكتسية

 

(5.238.674) - (5.238.674) 

حصة معيدم الت مين من المجاليات 

 13.150.096 - 13.150.096 تحت التسوية

 

(6.587.026) - (6.587.026) 

حصة معيدم الت مين من المجاليات 

 (1.707.966) - (1.707.966) المتكيدة ولكن ل  يت  اتبمغ عنالا

 

1.140.653 - 1.140.653 

 1.488.549 - 1.488.549  (3.078.040) - (3.078.040) تكاليف اكتتاض ونائق ت مين منجلة 

فائض خسارة وقساط الت مين 

 (3.064.634) - (3.064.634) المنجلة

 

(2.414.870) - (2.414.870) 

مصاريف مدفوعة مقدما 

 1.598.905 (65.058) 1.663.963 وموجودات وخر 

 

(1.088.366) (64.802) (1.153.168) 

 4.098.226 - 4.098.226  707.352  707.352 حاملي ونائق وحسابات دائنة

 4.636.952 564 4.636.388  (2.537.946) (58.982) (2.478.964) مستحقات ومجلوبات اخر 

 4.320.020 - 4.320.020  28.420.340 - 28.420.340 ارصدة معيدم الت مين الدائنة

 52.844 - 52.844  74.600.254 - 74.600.254 ت مين غير مكتسيةاقساط 

 1.609.082 - 1.609.082  6.248.703 - 6.248.703 عموذت إعادة الت مين غير المكتسية

 3.952.811 - 3.952.811  (4.461.143) - (4.461.143) المجاليات تحت التسوية

المجاليات المتكيدة ولكن ل  يت  

 3.751.077 - 3.751.077 عنالااتبمغ 

 

(1.609.536) - (1.609.536) 

 (1.311.849) - (1.311.849)  25.343.407 - 25.343.407 احتياطات اقساط الافية

 (710.386) - (710.386)  174.106 - 174.106 احتياطات فنية اخر 

 (815.721) - (815.721)  (2.262.075) - (2.262.075) مكافات مالاية الصدمة المدفوعة

 (1.207) - (1.207)  - - - الفائض المدفوع لحاملي الونائق

صافي النقد )المستخدم في( / من 

 39.989.482 (36.435.628) 76.425.110 األنشطة التشغيلية

 

(18.040.817) 4.632.103 (13.408.714) 



 اتحاد الخليج للتأمين التعاونيشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة ) تتمة (المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2019 مارس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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)غير مراجعة( 2019ديسمبر  31  مراجعة(غير ) 2018 مارس 31    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 الملموع عمليات المساهمين عمليات الت مين  المجموع

التررردفقرررات النقرررديرررة من األنشررررررطرررة 

        االستثمارية

 (25.128.164) (8.773.433) (16.354.731)  (8.595.819) 5.570.847 (14.166.666) استلمارات

 768.663 768.663 -  1.377.926 572.174 805.752 إيرادات العموذت المستلمة 

        ودائع قصيرة األجل

إلافات / إستيعادات على الممتلكات 

 والمعدات
(689.826) - (689.826)  (1.988.479) - (1.988.479) 

 - - -  (5.439.021) -  (5.439.021) حق استصدام الموجودات  

 - - -  (681.102) - (681.102) إلافات على األصول غير الملموسة

صافي النقد )المستصدم في( / من 

 األمشجة اذستلمارية
(20.170.863) 6.143.021 (14.027.842)  (18.343.210) (8.004.770) (26.347.980) 

التدفقات النقدية من األنشطة 

 التمويلية
       

 (22.425.798) (600.970) (21.824.828)  (21.259.221) 27.566.248 (48.825.469) ودائع قصيرة األجل 

 (301.436) - (301.436)  15.365.034 - 15.365.034 ودائع طويلة األجل 

     4.738.639 - 4.738.639 التزامات عقود اإليجار 

     (48.743) - (48.743) تكلفة التمويل 

 - (4.102.190) 4.102.190  - 1.648.477 (1.648.477) مستحق من / إلى عمليات المساهمين

صافي النقد من / )المستصدم في( 

 األمشجة التمويلية
(30.419.016) 29.214.725 (1.204.291)  (18.024.074) (4.703.160) (22.727.234) 

 (62.483.928) (8.075.827) (54.408.101)  24.757.349 (1.077.882) 25.835.231 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 118.304.546 61.094.630 57.209.916  22.124.952 1.524.150 20.600.802 السنةمقد وما في حكمه كما في بداية 

نقد وما في حكمه كما في نهاية 

 السنة
46.436.033 446.268 46.882.301  2.801.815 53.018.803 55.820.618 
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