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بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة كي 
العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي 

 ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية. 

 إلى السادة المساهمين  
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 1866صندوق بريد 
 21441جدة 

 المملكة العربية السعودية 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

تقرير عن الحقائق المكتشفة:

م، فقد قمنا باإلجراءات المتفق عليها معكم 2020أغسطس  18لخطاب االرتباط مع شركة كي بي ام جي بتاريخ  وفقا  

 )"اإلجراءات المتفق عليها" أو "اإلجراءات"( والمذكورة أدناه. تم تنفيذ ارتباطنا ألداء اإلجراءات المتفق عليها وفقا  

رتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية" المعتمدة (: "ا4400للمعايير الدولية للخدمات ذات العالقة )

في المملكة العربية السعودية، والتي تنطبق على اإلجراءات المتفق عليها. وقد نُفذت تلك اإلجراءات فقط لمساعدة الشركة  

ات والتعليمات الصادرة عن هيئة  الخليجية العامة للتأمين التعاوني في استكمال اإلجراءات التنظيمية وتطبيق اإلجراء

٪ من رأس  20السوق المالية الخاصة بالشركات المدرج أسهمها عند وجود انخفاض في الخسائر المتراكمة عن نسبة 

المال. 

اإلجراءات المنفذة:

اتفقنا على تنفيذ اإلجراءات التالية: 

في القوائم المالية القوائم المالية المختصرة األولية غير   1األرصدة الواردة في الملحق  ومطابقة الحصول على  1

 م. 2020يونيو  30المراجعة  كما في  

، إن وجد. والتقرير عن اية اختالفات اوفروقات 1التحقق من الدقة الحسابية لألرقام كما هو موضح في الملحق   2

وإدراج ذلك في تقرير  1راكمة للشركة من رأس مالها بناء  على الملحق احتساب النسبة المئوية للخسائر المت 3

اإلجراءات المتفق عليها.

النتائج التي توصلنا إليها:

 (، لم نلحظ أي استثناءات؛1فيما يخص اإلجراء رقم ) . 1

 (، لم نلحظ أي استثناءات؛ 2فيما يخص اإلجراء رقم ) . 2

٪ من رأس المال. 15.64تمثل الخسائر المتراكمة (، 3فيما يتعلق باإلجراء رقم ) . 3

المذكور أعاله ال تشكل مراجعة أو فحص طبقا  للمعايير الدولية للمراجعة أو المعيار الدولي   اتنظرا  ألن اإلجراء

 . 1الرتباطات الفحص المعتمد في المملكة العربية السعودية، فإننا ال نصدر أي تأكيد على الملحق  

للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير  بتنفيذ إجراءات إضافية أو مراجعة أو فحص القوائم المالية وفقا   وفي حال قيامنا

الدولية لفحص االرتباطات والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، فقد يلفت انتباهنا أمور أخرى والتي يتعين علينا 

 إبالغكم بها. 
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إن تقريرنا هو للغرض المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذا التقرير ولمعلوماتكم وللتقديم إلى هيئة السوق المالية، وال  

ير فقط بالبنود المحددة أعاله وال يغطي يجوز استخدامه ألي غرض آخر أو توزيعه ألية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقر

أي قوائم مالية للشركة، والتي يتم التعامل معها كموضوع منفصل. لن نكون مسئولين عن النتائج المترتبة على مشاركة هذا  

التقرير مع أي طرف آخر غير الطرف المرسل إليه هذا التقرير. وعليه فإننا لن نتحمل أي مسئولية عن أي أضرار أو  

 يض الشركة عن أي مصروفات أخرى قد تتكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.تعو

عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري

 454رقم الترخيص 

 هـ 1442 محرم  1جدة في 

م 2020أغسطس   20الموافق 
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الملحق أ

م2020يونيو  30قائمة المركز المالي كما في 

ألف لاير سعودي
الموجودات

162,667 النقد وما في حكمه  
   -- استثمارات في ودائع مرابحة

82,417صافي ،اقساط تامين مدينة
17,576، صافيمطلوب من معيدي التأمين
40,689مكتسبةالقساط غير ألحصة معيدي التأمين في أ
 11,819قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 9,481حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
294فائض معيدي التأمين في خسائر مطالبات التأمين

 10,354تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
40,380استثمارات

15,569مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
5,310 ممتلكات ومعدات

3,203الحق في استخدام األصول 
 6,184 أصول غير ملموسة 

 36,260 الشهرة
 20,000 وديعة نظامية

 2,109  وديعة نظاميةعائد مستحق علي 
464,321الموجودات  مجموع

المطلوبات
10,509 حملة وثائق التأمينل مطلوب

15,240أخرىمصاريف مستحقة ومطلوبات 

12,283 معيدي التأمينلمطلوب 

 13,762 وسطاء التأمينلمطلوب 

 140,976اقساط تامين غير مكتسبة

8,004 عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

 32,067 المطالبات القائمة

 27,474 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 4,224 مخصص عجز اقساط التأمين 

 2,235 مخصصات فنية أخرى 

 5,301 المحددة الموظفين التزامات منافع

 2,634التزامات اإليجار 

11,083 الفائض المتراكم من عمليات التأمين

 5,222 مستحقةزكاة 

 2,109 ايرادات مستحقة دائنة لمؤسسة النقد العربي السعودي

293,123المطلوبات مجموع

حقوق الملكية 
200,000رأس المال 

2,165احتياطي نظامي

( 31,274)خسائر متراكمة

307احتياطي إعادة تقييم التزام المنافع المحددة 

171,198حقوق الملكية مجموع

464,321المطلوبات وحقوق الملكية مجموع


