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معلومات عامة
شركة اتحاد الاليج للتأمين التعاوني ("الشركة") هي شـركة مساهمة سعوديةا سةلن في السةــل التةــارم بتاريــخ  13شعبان 1428هـ
الموافق  26أغسطس 2007م بموج السةل التةارم رقم  .2050056228إن العنوان المسةل للمكت الرئيسي للشركة هو كما يلي:
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
المركز الرئيسي
مركز المعجل التجاري – شارع األمير محمد تقاطع شارع الظهران
ص  .ب 5719 :
الدمام  – 31432المملكة العربية السعودية
إن الهدف من تأسيس الشركة هو مزاولة امليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة .وتشمل األنشطة الرئيسية مةال التأمين
الطبي ا و تأمين المركبات ا و التأمين البحرم ا و تامين الحريق ا و التأمين الهندسي .
وبتاريخ  2جمادم الثاني  1424هـ ا الموافق ( 31يوليو  2003م) ا لدر قانون الرقابة الى شركات التأمين التعاوني ('قانون التأمين')
بموج المرسوم الملكي رقم (م  .)32 /بتاريخ  29شعبان  1428هـ ا الموافق  11سبتمبر  2007ا منحن منسسة النقد العربي السعودم
('ساما') ا بااتبارها السلطة الرئيسية المسنولة ان تطبيق قانون التأمين وإدارته ولئحته التنفيوية ا للشركة رخصة القيام بمزاولة أنشطة
التأمين في المملكة العربية السعودية وحصلن الشركة بتاريخ  27جمادم الثاني 1435هـ ( الموافق  27إبريل 2014م) الى الموافقة من
منسسة النقد العربي السعودم ('ساما') الى الطل بتغيير الترخيص بمزاولة التأمين وإاادة التأمين إلى امليات التأمين فقط.
إن الشركة مطالبة بتوزيع  ٪10من لافي الفائض من امليات التأمين لحاملي وثائق التأمين وتاصيص الـ  ٪90المتبقية لمساهمي الشركة
وفقا ً لنظام التأمين واللوائح التنفيوية الصادرة ان منسسة النقد العربي السعودم (' ساما') .يتم تحويل أم اةز ينشأ ان امليات التأمين
إلى امليات المساهمين بالكامل.
تتضمن هوم المعلومات المالية األولية الموجزة حسابات الشركة وفرواها ونقاا البيع (" النقاا") كما هو مولح في القوائم المالية السنوية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
التغيرات في رأس المال والوديعة النظامية
في البداية ا بل رأس مال الشركة  220مليون لاير سعودم .في  16جمادى األول  1438هـننن ( 13فبراير  )2017ا قامن الشركة بتقديم
البها إلى منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم للموافقة الى تافيض رأس مالها من أجل اسنننتيعاض الاسنننائر المتراكمة بمبل  70مليون لاير
سعودم .في  19جمادى األول  1438هـ ( 16فبراير  )2017ا حصلن الشركة الى موافقة منسسة النقد العربي السعودم الى تافيض
رأس مالها بمبل  70مليون لاير سعودم وفي  27رج  1438هـنننن ( 24أبريل  )2017حصلن الشركة الى موافقة هيئة السوق المالية.
وافق المسنننناهمون الى تافيض رأس المال في اجتماع الهيئة العامة غير العادم المنعقد في  22شننننعبان  1438هـنننننننننن (الموافق  18مايو
 .)2017وبعد ذلك تم الح صول الى الموافقات ال ضرورية األخرى وخف ضن ال شركة رأس مالها بمبل  70مليون لاير سعودم .ل يوجد
أم تأثير الى اللتزام المالي للشركة بسب هوا النافاا في رأس المال.
يبل رأس المال المصننندر والمدفوع للشنننركة  150مليون لاير سنننعودم في  30سنننبتمبر  31( 2018ديسنننمبر  2017م 150 :مليون لاير
سعودم) ويتكون من  15مليون ( 31ديسمبر  15 :2017مليون) سهم بقيمة  10ريالت سعودية لكل منهما.
البن الشركة من منسسة النقد العربي السعودم خالل خطاض رقم  DAM/CD/1705/403بتاريخ  2رمضان 1438هـننننننن ( 27مايو
2017م) تحرير الوديعة النظامية وذلك تماشننيا ً مع رأس المال الوم تمن الموافقة الى تافيضننه في اجتماع الةمعية العمومية غير العادية
في  22شعبان 1438هـنننننن ( 18مايو 2017م) .حصلن الشركة الى خطاض من منسسة النقد العربي السعودم في  20رمضان 1438هـ
( 14يونيو 2017م) تم السننننننما فيها بتحرير الوديعة النظامية بعد اام واحد من تاريخ تافيض رأس المال .وبنا ًا الى ذلكا تم تافيض
الوديعة النظامية من  33.000.000لاير سعودم إلى  22.500.000لاير سعودم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018م.
االندماج المحتمل
قرر مةلس إدارة الشركة في اجتمااهم المنعقد في  1جمادم الثاني  1438هـننننننن ( 28فبراير  )2017التوقيع الى موكرة تفاهم غير ملزمة
لحتمال الندمال مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني ("األهلية") ا وهي شركة مساهمة مسةلة في المملكة العربية السعودية .باحلافة إلى
ذلك ا في  1جمادى الثاني  1438هـننننننن ( 28فبراير  )2017ا أبرمن الشركة موكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني
لبدا المناقشات والدراسات حول الندمال المقتر  .في  25رمضان  1438هـ ( 20يونيو  2017م) وقعن الشركة موكرة تفاهم جديدة غير
ملزمة مع الشننركة األهلية للتأمين التعاوني حلننفاا الطابع الرسننمي الى شننروا الندمال المحتملة ووافقن الى بول العناية الواجبة المالية
والقانونية والفنية للشركات المعنية.
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معلومات عامة (تتمة)
االندماج المحتمل (تتمة)
تولل مةلس إدارة الشركة والشركة األهلية إلى اتفاق استحواذ في  24شعبان  1439هـ ن (الموافق  10مايو  )2018يتعلق بشروا لفقة
احسنننتحواذ الى الشنننركة األهلية ("الصنننفقة") .سنننتقوم الشنننركة بشنننراا  ٪100من أسنننهم الشنننركة األهلية من خالل تبادل سنننهم واحد لكل
 1.74035سننننهم من أسننننهم الشننننركة األهلية بقيمة اسننننمية تبل  10ريالت للسننننهم الواحد .وبنا ًا الى ذلك ا سننننتقوم الشننننركة بإلنننندار
 9.193.548سهم جديد وفقًا لسعر إغالق سهم الشركة البال  15.41لاير سعودم كما في  23شعبان  1439هـ (الموافق  9مايو )2018
ا والتي سنننننتشنننننكل  ٪38من إجمالي ادد أسنننننهم شنننننركة اتحاد الاليج للتأمين التعاوني بعد الزيادة .بمةرد الموافقة الى الصنننننفقة من قبل
المساهمين في الجتمااات العامة غير العادية المنعقدم للشركة واألهلية ا سيتم شط أسهم الشركة األهلية من تداول وستكون شركة تابعة
مملوكة بالكامل لشركة اتحاد الاليج للتأمين التعاوني حتى شط السةل التةارم للشركة األهلية .حصلن الشركة الى موافقة منسسة النقد
العربي السعودم في  28شعبان 1439هـ الموافق ( 14مايو 2018م).
تاضع هوم الصفقة لموافقة المساهمين في اجتماع الةمعية العمومية غير العادية لكل شركةا وموافقة هيئة السوق المالية الى مستند العرا
للصفقة وموافقة تداول الى ال إدرال األسهم الةديدة للشركةا باحلافة إلى متطلبات قانونية أخرى.
نسبة المساهمين
نسبة المساهمين في الشركة في  30سبتمبر  2018و  31ديسمبر  2017كانن الى النحو التالي:
 30سبتمبر 2018م
٪97
٪3
٪100

نسبة المساهمين التي تاضع للزكاة
نسبة المساهمين التي تاضع لضريبة الدخل
-2

 31ديسمبر 2017
٪96
٪4
٪100

أسس اإلعداد
أ) أسس العرض
تم إاداد المعلومات المالية األولية الموجزة للشننننركة وفقا ً "للمعيار المحاسننننبي الدولي رقم  - 34التقارير المالية األولية (" المعيار المحاسننننبي
الدولي  )" 34المعدل من قبل من س سة النقد العربي ال سعودم لح ساض الزكاة و لريبة الدخل" ا والوم يتطل ا ااتماد جميع المعايير الدولية
حاداد التقارير المالية .كما لدرت ان مةلس معايير المحا سبة الدولية ("معايير المحا سبة الدولية") با ستثناا تطبيق معيار المحا سبة الدولي
(" - )12لننننريبة الدخل" ومعيار "لةنة تفسننننيرات المعايير الدولية حاداد التقارير المالية " - "21الضننننرائ " فيما يتعلق بالزكاة ولننننريبة
الدخل .حس ن تعميم منسننسننة النقد العربي السننعودم رقم 381000074519 .بتاريخ  11أبريل  2017والتعديالت الالحقة من خالل بعض
التو ليحات المتعلقة بمحا سبة الزكاة و لريبة الدخل ("تعميم من س سة النقد العربي ال سعودم") ا سيتم ا ستحقاق الزكاة و لريبة الدخل الى
أساس ربع سنوم من خالل حقوق المساهمين تحن األربا المحتةزة .
يتم إاداد المعلومات المالية األولية الموجزة الﯽ أساس مبدأ الستمرارية ومبدأ التﮐلفة التاريخية ا باستثناا القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع ومكافأة نهاية الخدمة .ل يتم تقديم قائمة المركز المالي األولية الموجزة باسننننتادام تصنننننيف متداول  /غير متداول .مع ذلك ا يتم
تصنيف األرلدة التالية بصفة اامة كمتداولة :النقدية وما في حكمها والودائع قصيرة األجل وأقساا التأمين ومستحقات معيدم التأمين المدينة
 ال صافي وأق ساا تأمين مدينة – جهات ذات االقةا بال صافي خ سارة أق ساا التأمين المنجلة والم صاريف المدفواة مقد ًماا إيرادات م ستحقةالى الوديعة القانونية ا مطالبات حاملي وثيقة التأمين ا خصوم مستحقة ومطلوبات أخرى ا أرلدة معيدم الضمان ا الزكاة ولريبة الدخل.
يتم تصنننيف األرلنندة التالية بصننفة اامة الى أنها غير متداولة :السننتثمارات والودائع اويلة األجل والممتلكات والمعدات والموجودات غير
الملموسننة والوديعة القانونية وحصننة معيدم التأمين من األقسنناا غير المكتسننبة وحصننة معيدم التأمين من المطالبات القائمة وحصننة معيدم
التأمين من المطالبات المتكبدة ولكن غير المبل انهاا تكاليف احكتتاض المنجلة ا األقساا غير المكتسبة ا امولة إاادة التأمين غير المكتسبةا
المطالبات المسننتحقة ا المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم احبالغ انها ا احتياايات أقسنناا إلننافية ا احتياايات فنية أخرى ا مسننتحقة لةهة ذات
للة ا تعويضات نهاية الادمة ا إيرادات امولة مستحقة الدفع إلى منسسة النقد العربي السعودم .
كما تقتضي لوائح التأمين السعودية ا تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وامليات المساهمين وتقدم المعلومات المالية وفقا ً
لولك .يتم تسننةيل الموجودات والمطلوبات واحيرادات والنفقات المنسننوبة بولننو ألم نشنناا في الحسننابات المعنية .يتم تحديد أس ناس توزيع
المصاريف من العمليات المشتركة والموافق اليها من قبل احدارة ومةلس احدارة ا (راجع إيضا .)17
يتم ارا قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقوائم الدخل والدخل الشننننننامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وامليات المسنننننناهمين في
الصننننننفحات  28إلى  37من المعلومات المالية األولية الموجزة التي تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية إمتثالً لمتطلبات المبادئ التوجيهية
الصنننادرة ان منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم .تتطل اللوائح التنفيوية الصنننادرة ان منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم الفصنننل الوالنننح بين
الموجودات والمطلوبات واحيرادات والمصننننناريف لعمليات التأمين وامليات المسننننناهمين .وبالتالي ا فإن المعلومات األولية الموجزة للمركز
المالي ا وبيانات الدخل ا والدخل الشننننننامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وامليات المسنننننناهمين المشننننننار إليها أاالم ا تعكس فقط
الموجودات والمطلوبات واحيرادات والمصاريف واألربا أو الاسائر الشاملة لعمليات كل منها.
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أسس اإلعداد (تتمة)
أ) أسس العرض (تتمة)
اند إاداد هوم المعلومات المالية الى مسنننتوى الشنننركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ا يتم دمج أرلننندة ومعامالت امليات التأمين مع
تلك الاالننننة بعمليات المسنننناهمين .يتم حوف األرلنننندة والمعامالت المتداخلة واألربا والاسننننائر غير المحققة ا إن وجدت ا بالكامل أثناا
المدمج .إن السننياسننات المحاسننبية المعتمدة لعمليات التأمين وامليات المسنناهمين موحدة بالنسننبة للمعامالت واألحدا المشننابهة في الظروف
المماثلة.
إن إدرال معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل
الشنننننامل وقائمة التدفقات النقدية وكولك بعض احيضننننناحات ذات الصنننننلة بالمعلومات المالية يمثل معلومات إلنننننافية كما هو مطلوض بموج
اللوائح التنفيوية.
إن المعلومات المالية األولية الموجزة ل تتضننننننمن جميع المعلومات المطلوبة للحصننننننول الى معلومات مالية سنننننننوية كاملة وية قرااتها
بالقتران مع المعلومات المالية السنوية كما في السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
يتم ارا هوم المعلومات المالية األولية الموجزة بالريال السعودم.
ب) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطل إاداد المعلومات المالية األولية الموجزة من احدارة إسنننتادام أحكام وتقديرات وافترالنننات تنثر الى تطبيق السنننياسنننات المحاسنننبية
ومبال األلول واللتزامات واحيرادات والمصاريف المفصح انها .قد تاتلف النتائج الفعلية ان هوم التقديرات.
اند إاداد هوم المعلومات المالية األولية الموجزة ا كانن األحكام الهامة التي اتاوتها احدارة في تطبيق السننننننياسننننننات المحاسننننننبية للشننننننركة
والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المااار هي نفسها تلك المطبقة الى المعلومات المالية السنوية كما في
السنة وفيها المنتهية في  31ديسمبر .2017
ج) موسمية العمليات
ل توجد تغييرات موسمية قد تنثر الى امليات التأمين في الشركة.
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السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية والتقديرات والفترالات المستادمة في إاداد هوم المعلومات المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك المستادمة في
إاداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017باستثناا ما هو مولح أدنام:
أ) المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية ،لجنة تفسرررررريرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتعديالتها  ،التي اعتمدتها
الشركة
إن تطبيق هوم المعايير الةديدة ليس له أم تأثير جوهرم الى المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة.
• المعيار الدولي حاداد التقارير المالية رقم " - 15احيرادات من العقود مع العمالا" المابق من  1يناير  2018يقدم نموذجاً من خمس
خاوات لتحديد وقت ومبل الاتراف باحيرادات .يمكن أن يكون لتطبيق هوا المعيار تأثيرا ً كبيرا ً الى كيفية ومواد تسننننننةيل احيرادات
(باسنننتثناا العقود التي تقع لنننمن نطاق المعايير الاالنننة بعقود تأمين احيةار واألدوات المالية) ا مع تقديرات وأحكام جديدة ا وإحتمالية
التقديم أو التأجيل اند احاتراف باحيراد.
• تصنيف وقياس معامالت الدفع المستندة إلى األ سهم (تعديالت الى المعيار الدولي للتقارير المالية  )2والتي تكون سارية المفعول للفترات
السنوية في أو بعد  1يناير .2018
• نقل األستثمارات العقارية (تعديالت الى المعيار المحاسبي الدولي رقم  )40سارم المفعول للفترات السنوية في أو بعد  1يناير .2018
• التحسينات السنوية الﯽ دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  2016 - 2014معايير مختلفة (تعديالت الﯽ المعيار الدولي للتقارير
المالية  1ومعيار المحاسبة الدولي  )28سارم المفعول للفترة السنوية في أو بعد  1يناير .2018
• لةنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( )22معامالت العمالت األةنبية والمبل المندفوع مقندمنا ً للفترة السنوية في أو بعند  1يناير
2018م.
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السياسات المحاسبية (تتمة)
ب) المعايير والتفسررريرات والتعديالت على المعايير المنشرررورة التي سرررتكون سرررارية المفعول للفترات التي تبدأ بعد  1يناير  2019ولم يتم
اعتمادها مبكرا ً من قبل الشركة
إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إلدار المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة مولحة أدنام.
تنوم الشركة ااتماد هوم المعايير ا إن وجدت ا اندما تصبح سارية المفعول.
قررت إدارة الشننركة ادم اختيار احاتماد المبكر للمعايير والتفسننيرات الةديدة والمعدلة الصننادرة والتي سننوف تصننبح سننارية المفعول للفترة
التي تبدأ بعد  1يناير .2019
• من المتوقع أن يؤدم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9إلﯽ إاننادة تلنيف جزا ﮐبير من الموجودات المالية الملنفة حاليا
كمتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اﻵخر .يتوقع أن تزيد البدلت الئتمانية
للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسنننننندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة ا مع احاتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لها في
الدخل الشننامل اﻵخر ا نتيةة إسننتادام منهةية خسائر الئتمان المتوقعة .سننوف تسننتفيد الشننركة من احافااات المتاحة لشننركات التأمين
وتدرس تأجيل تنفيو المعيار الدولي حاداد التقارير المالية رقم  9حتى تاريخ لحق ا ولكن في مواد أقصام  1يناير  .2021وسوف يندم
تأثير ااتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الى المعلومات المالية للشننننركة إلى حد كبيرا مع األخو في الاتبار التفاال مع معايير
اقود التأمين القادمة .في تاريخ نشر هوم المعلومات المالية ا لم يﮐن من الممﮐن املياً تحديد ﮐمية األثر المحتمل الﯽ المعلومات المالية
بعد ااتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " - 16اقود احيةار" ا المطبق في الفترة التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يسنننننتبعد المعيار الةديد
نموذل المحاسننبة المالي المزدول المسننتادم بموج المعيار المحاسننبي الدولي رقم  17ا والوم يميز بين اقود احيةار التمويلي في قائمة
المركز المالي واقود احيةار التشغيلي خارل قائمة المركز المالي .وبدلً من ذلك ا يقتر المعيار الدولي للتقارير المالية  16إدرال جميع
اقود التاجير لننننننمن قائمة المركز المالي .تعتقد احدارة أن ااتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  16لن يكون له أم تأثير مادم الى
المعلومات المالية للشركة.
• تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )17اقود التأمين" بتاريخ  18مايو  2017مع تاريخ نفاذ في  1يناير  .2021يقدم المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )17توجيهات شننناملة حول المحاسنننبة لعقود التأمين واقود احسنننتثمار مع ميزات الشنننركة التقديرية في اقود
التأمين الى غير الحياة وقصنيرة األجل يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )17الاصنم احلزامي ححتيااي الاسنائر باحلنافة إلى
تعديل المااار بالنسنننننبة للمااار غير الماليةا وإلى أم مدة يمكن فيه احفصنننننا ان المعلومات .االوة الى ذلكا سنننننوف يغير المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )17من ارا إيرادات اقد التأمينا حيث لم يتم ارا إجمالي األقساا المكتسبة في الربح أو الاسارة .في
تاريخ نشننننننر هوم المعلومات األولية الموجزةا لم يكن من الممكن امليا ً تحديد األثر المحتمل اند إنعقاد المعيار الدولي للتقاريرالمالية رقم
(.)17
• معيار لةنة التقارير المالية الدولية والتفسنننننيرات  23ادم التيقن من معامالت لريبة الدخل سارية المفعول للفترة السنوية في أو بعد 1
يناير ا .2019
• الفوائد اويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة (تعديالت الى المعيار المحاسبي الدولي رقم  )28السارم المفعول للفترة
السنوية في أو بعد  1يناير .2019
• خاط التعديالت أو التقييد أو التسوية (تعديالت الﯽ المعيار المحاسبي الدولي رقم  )19سارم المفعول للفترة السنوية في أو بعد  1يناير
.2019
• التحسينات السنوية الﯽ دورة المعايير الدولية ( 2017 - 2015تعديالت الﯽ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3ا المعيار الدولي
للتقارير المالية  11ا معيار المحاسبة الدولي  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )23سارم المفعول للفترة السنوية في أو بعد  1يناير
.2019
• بيع أو مسننننناهمة الموجودات بين المسنننننتثمر وزميله أو مشنننننرواه المشنننننترك (تعديالت الى المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  )28والمتا للتطبيق المبكر  /تاريخ النفاذ منجل ألجل غير مسمى.
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الموجودات والمطلوبات التي تم شراءها لبداية مزاولة النشاط
بدأت الشنننركة امليات التأمين في  29ديسنننمبر  .2008وافق مسننناهمي الشنننركة في  21ديسنننمبر  2008الى أن تقوم الشنننركة بإبرام اتفاقية
ااتبارا من 29
تحصل بموجبها الى محفظة التأمين ولافي ألول شركة الاليج للتأمين وإدارة المااار ("جويرمك ")ا ارف ذو االقة ا
ً
ديسنمبر  2008ا مقابل  65.7مليون لاير سنعودم بنا ًا الى تعليمات منسنسنة النقد العربي السنعودم .بموج التعليمات األولية المسنتلمة من
منسننسننة النقد العربي السننعودم ا تم تسننةيل الزيادة في قيمة الشننراا الى لننافي الموجودات القابلة للتحديد والمكتسننبة ا والتي بلغن 47.1
مليون لاير سعودم ا كشهرة مع تحمل نفس المبل المقابل كإلتزام .ل يمكن إجراا أم تعديل الى هوم الشهرة وتسوية اللتزامات ذات الصلة
إل اند استالم الموافقة النهائية من منسسة النقد العربي السعودم.
خالل شهر ديسمبر  2015ا تلقت الشرﮐة خااض من مؤسسة النقد العربي السعودم ("الخطاض") ا توفر توليحاً ان المدفواات التي ستقوم
بها الشرﮐة إلﯽ شننننركة الاليج للتأمين وإاادة المااارا مقابل محفظة التأمين ولافي الموجودات المنقولة من شننننركة الاليج للتأمين وإاادة
المااار إلﯽ الشرﮐة .وخفضن منسسة النقد العربي السعودم من التزامات الشركة ا المسةلة مبدئيا ً مقابل الشهرة البالغة  47.1مليون لاير
سنننعودم ا إلى  ٪50من لنننافي أربا الشنننركة خالل السننننوات المنتهية في  31ديسنننمبر  2009و  2010بمبل  8.46مليون لاير سنننعودم.
وبنا ًا الى ذلك ا قامن الشننننركة بعكس المطلوبات المتبقية والبالغة  38.6مليون لاير مقابل المبل المسننننةل في البداية كشننننهرة .نتج ان ذلك
رلنننيد شنننهرة قدرم  8.46مليون لاير سنننعودم ا والوم ااتبرته الشنننركة قد تم إافاؤم في  31ديسنننمبر  2015وتم تحميله الى قائمة الدخل
الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015
االوة الﯽ ذلك ا سجلت الشرﮐة مبدئياً مالوبات تبل  18.64مليون ريال سنننننعودم ا مقابل لافي الموجودات المنقولة من شرﮐة الاليج
للتأمين وإاادة المااار للتأمين في اام  .2008البن منسسة النقد العربي السعودم من الشركة خفض احلتزامات لتصبح  8.21مليون لاير
سنننعودم حيث لم تقم الشنننركة بتحصنننيل بعض األلنننول المنقولة حتى  31ديسنننمبر  .2015وبناا الى ذلك ا قامن الشنننركة بتعديل الرلنننيد
المستحق لشركة الاليج للتأمين وإدارة المااار جويرمك.
ألدرت منسسة النقد العربي السعودم تعليماتها إلى الشركة بأن المدفواات المتعلقة بالشهرة البالغة  8.46مليون لاير ا والرليد المستحق
ل شركة الاليج للتأمين وإدارة المااار جويرمك مقابل تحويل لافي األ لول البال  8.21مليون لاير سعودم ( 16.67مليون لاير سعودم
في المةمل) ية أن يتم فقط اند استيفاا الشروا التالية:
• أكملن الشركة إلدارا كما هو مولح في احيضا رقم  1ا وتحتفظ الشركة بالنقد الوم يتم جمعه.
• جميع األرلدة المستحقة من شركة الاليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة ش.م.ك( .جويبمك) قد تم استالمها من قبل الشركة بالكامل
نقدا ً .انظر احيضا ( 12ض) ( )2؛ و
• حللت الشرﮐة الﯽ خطاض ادم ممانعة خام من مؤسسة النقد العربي السعودم لسداد المدفواات المذﮐورة أاالم.
االوة الﯽ ذلك ا قامت الشرﮐة أيلا بعمل بعا التعديالت ا ااتبارا من  31ديسمبر  2015ا للمبال المستحقة من شنننننركة الاليج للتأمين
وإاادة المااار بناا الﯽ تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودم ا والتي أدت إلﯽ ارتفاع الرليد من  22.29مليون ريال إلﯽ  31.43مليون
ريال.
تم ارا لنننافي الرلنننيد بالريال السنننعودم والبال  14.47مليون لاير ( الرلنننيد المدين بمبل  31.43مليون لاير سنننعودم والدائن بمبل
 16.67مليون لاير سعودم) في معلومات تكميلية في إيضا  17لمن ألول امليات التأمين .انظر أيضا ً إيضا ( 12ض) (.)2
 -5نقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه الموجود في قائمة التدفقات النقدية الى ما يلي:
عمليات التأمين
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
57.209.916
7.081.929

أرلدة لدى البنوك ونقد بالصندوق

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
894.630
40.882
60.200.000
--61.094.630
40.882
118.304.546
7.122.811

أرلدة لدى البنوك ونقد بالصندوق
ودائع تستحق خالل  3أشهر من تاريخ احقتناا
مجموع النقد وما في حكمه
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 -6أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة ،بالصافي
تشمل الومم المدينة المبال المستحقة من التالي:
 30سبتمبر 2018م
(غير مراجعة)
حاملي وثائق التأمين
وسطاا تأمين
ذمم مدينة من معيدم التأمين
ماصص ذمم مشكوك في تحصيلها
ماصص مقابل ذمم التأمين المدينة
ماصص مقابل ذمم معيدم التأمين المدينة
أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة بالصافي

 31ديسمبر 2017م
(مراجعة)

83.604.512
11.761.921
32.994.987
128.361.420

82.199.908
6.845.619
25.346.765
114.392.292

()37.793.442
()9.656.208
()47.449.650
80.911.770

()36.881.211
()5.273.055
()42.154.266
72.238.026

 -7االستثمارات
عمليات التأمين
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
7.037.883
16.353.723

استثمارات متاحة للبيع

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
24.072.736
10.376.037
23.064.698
33.934.513
47.137.434
44.310.550
54.175.317
60.664.273

استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ احستحقاق
مجموع االستثمارات

الحركة على رصيد اإلستثمار كما يلي:
عمليات التأمين
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
6.946.407
7.037.883
--16.034.050
--()5.173.948
91.476
()1.544.262
7.037.883
16.353.723

الرليد احفتتاحي
مشتريات
إستبعادات
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
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االستثمارات (تتمة)

الحركة في رليد احستثمار كما يلي:
عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2017م
 30سبتمبر 2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
43.459.264
47.137.434
299.190.057
89.345.613
()295.707.929
()92.115.076
196.042
()57.421
47.137.434
44.310.550

الرليد احفتتاحي
المشتريات
استبعادات
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
 -8االحتياطات الفنية
 1-8صافي المطالبات واالحتياطات تحت التسوية
يشمل لافي المطالبات والحتيااات تحن التسوية الى ما يلي:
مطالبات تحن التسوية
ناقصاً :القيمة القابلة للتحقق من احستبعاد وحلول التعويضات
المطالبات المتكبدة و لم يتم احبالغ انها
احتيااات اقساا التأمين احلافية
احتيااات فنية أخرى
ناقصاً:
حصة معيدم التأمين من المطالبات تحن التسوية
حصة معيدم التأمين من المطالبات المتكبدة و لم يتم احبالغ انها
صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

 30سبتمبر 2018م
(غير مراجعة)
106.017.080
()368.333
105.648.747
59.867.071
1.552.098
3.609.755
170.677.671

 31ديسمبر 2017م
(مراجعة)
89.300.928
()679.431
88.621.497
65.580.237
4.220.267
3.954.557
162.376.558

71.465.926
31.257.275
102.723.201
67.954.470

55.755.038
31.272.933
87.027.971
75.348.587

 2-8الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة
كانن الحركة في أقساا التأمين غير المكتسبة كما يلي :
الرليد في بداية الفترة
أقساا تأمين مكتتبة خالل الفترة
أقساا تأمين مكتسبة خالل الفترة
الرليد في نهاية الفترة

 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
صافي
معيدي التأمين
اجمالي
85.211.043
()46.791.671
132.002.714
105.074.439
()73.821.173
178.895.612
()123.864.218
82.907.036
()206.771.254
66.421.264
()37.705.808
104.127.072

- 12 -

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -8االحتياطات الفنية (تتمة)
 2-8الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة (تتمة)
 31ديسمبر 2017م (مراجعة)

-9

اجمالي
133.888.357

()55.643.958

78.244.399

أقساا تأمين مكتتبة خالل السنة

359.627.378

()143.477.360

216.150.018

أقساا تأمين مكتسبة خالل السنة

()361.513.021

152.329.647

()209.183.374

الرليد في نهاية السنة

132.002.714

()46.791.671

85.211.043

الرليد في بداية السنة

معيدم التأمين

لافي

التزامات وتعهدات
 )1تاضننع الشننركةا مع الغالبية العظمى من شننركات التأمينا للتقالنني في السننياق العادم ألامالها .إن الشننركةا بنا ًا الى نصننيحة قانونية
مستقلة ا ل تعتقد أن نتائج هوم القضايا سيكون لها تأثير جوهرم الى األداا المالي للشركة.
 )2في  30سبتمبر  2018ا ليس لدى الشركة أم التزامات رأسمالية ( 31ديسمبر  :2017ل شيا).

 -10القيمة العادلة لألدوات المالية
ان القيمة العادلة هي السعر المتوقع استالمه لبيع ألل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة الى افتراا أن المعاملة تتم إما:
-

في السوق الرئيسي الوم يمكن الولول إليه لأللل أو اللتزام ا أو
في غياض السوق الرئيسيا في السوق األكثر مالامة للولول لأللل أو اللتزام.

ل تختلف القيم العادلة لألدوات المالية الموجودات في قائمة المركز المالي بشكل جوهرم ان قيمتها الدفترية المدرجة في المعلومات المالية
األولية الموجزة.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستادم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واحفصا انها:
المستوى  :1األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية ألداة مالية مماثلة والتي يمكن للكيان الولول إليها في تاريخ القياس ؛
المستوى  :2األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أسالي تقييم أخرى والتي تكون فيها جميع المدخالت
الهامة مبنية الى بيانات السوق القابلة للمالحظة.
المستوى  :3أسالي تقييم ل تسند أم من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -10القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
أ) القيمة الدفترية والقيمة العادلة
القيمة الدفترية

المستوى 1

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

المجموع

 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة
العادلة
إستثمارات متاحة للبيع
لناديق استثمار
إستثمارات األسهم
مجموع اإلستثمارات
موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
ودائع قصيرة األجل
ودائع اويلة األجل
إستثمارات مقتناة حتى تاريخ
االستحقاق
لكوك وسندات
مجموع االستثمارات

8.155.167
18.574.593
26.729.760

8.155.167
16.651.515
24.806.682

-------

--1.923.078
1.923.078

8.155.167
18.574.593
26.729.760

144.263.861
35.511.875

-----

144.263.861
35.511.875

-----

144.263.861
35.511.875

33.934.513
213.710.249

-----

33.934.513
213.710.249

-----

33.934.513
213.710.249

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

القيمة الدفترية

المستوى 1

المجموع

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)
موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة
العادلة
إستثمارات متاحة للبيع
لناديق استثمار
إستثمارات األسهم
مجموع اإلستثمارات

26.434.284
4.676.335
31.110.619

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
69.895.664
ودائع قصيرة األجل
35.210.439
ودائع اويلة األجل
إستثمارات مقتناة حتى تاريخ
اإلستحقاق
23.064.698
لكوك وسندات
128.170.801
مجموع اإلستثمارات

21.536.423
2.753.257
24.289.680

4.897.861
--4.897.861

--1.923.078
1.923.078

26.434.284
4.676.335
31.110.619

-----

69.895.664
35.210.439

-----

69.895.664
35.210.439

-----

23.064.698
128.170.801

-----

23.064.698
128.170.801

تتألف إستثمارات المستوى الثال من إستثمارات أسهم في نةم لادمات التامين (نةم) وقد بلغن 308ا 192سهم (308 :2017ا 192سهم) حي
أن التكلفة قريبة من القيمة العادلة.
يتم إاتبار المطلوبات المالية التي ل يتم قياسها بالقيمة العادلة كمستوى .2
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -10القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
ب) قياس القيم العادلة
يولح الةدول التالي أسالي التقييم المستادمة في قياس القيم العادلة للمستوى  2والمستوى  3في  30سبتمبر 2018و  31ديسمبر 2017ا
باحلافة إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستادمة.
صناديق اإلستثمار
يتم تقدير القيمة العادلة بنا ًا الى تقييم الموجودات األسنناسننيةا ويتم التقييم الى أسنناس يومي لتحديد سننعر الوحدة الوم يتم اسننتادامه بعد ذلك
لحساض القيمة السوقية للوحدات التي يمتلكها المستثمرون.
الصكوك والسندات
تسنننتند القيم العادلة الى أسنننعار الوسنننيط .يتم تداول اقود مماثلة في سنننوق نشنننط وتعكس اروا األسنننعار المعامالت الفعلية في الصنننكوك
المماثلة.
ودائع قصيرة األجل وودائع طويلة األجل
يتم إحتساض لافي القيمة الحالية باستادام معدل خصم مشتق من اوائد األوراق المالية المدرجة المشابهة في إستحقاقها وتصنيفها احئتماني
والمتداولة في األسواق النشطة.
نقل بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى 3
لم تكن هناك تحويالت بين الم ستويات خالل فترة ال ستة أ شهر المنتهية في  30سبتمبر  2018ولم يتم إجراا تحويالت في أم من التةاهين
شهرا المنتهية في  31ديسمبر .2017
خالل فترة الثني اشر
ً
تعديل بين القيم العادلة للمستوى 3
ل يوجد أم تغيير في قياسات القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة لمن المستوى  3من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 -11القطاعات التشغيلية
يتم تحديد قاااات التشغيل الﯽ أساس التقارير الداخلية حول مﮐونات الشرﮐة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشرﮐة
لمن وظيفته ﮐلانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخليم الموارد للقاااات وتقييم أدائها.
تتم المعامالت بين القطااات التشغيلية وفقًا للشروا واألحكام التةارية العادية .تقاس احيرادات الناتةة ان امليات مع أاراف خارجية
باريقة تتوافق مع تلك في قائمة الدخل األولية الموجزة .تشكل موجودات ومطلوبات القطااات الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
لم تطرأ أم تغييرات الى أساس تشكيل القطااات أو أساس القياس ألربا أو خسائر القطاع منو  31ديسمبر .2017
ل تشنننننتمل الموجودات القطااية الى النقد ومافي حكمة ول الى الودائع قصنننننيرة األجل ول الى أقسننننناا التأمين معيدم التأمين المدينة
بالصننننننافي ول أقسنننننناا التأمين المدينة – أاراف ذات االقة بالصننننننافي ول الى المصنننننناريف المدفواة مقدما والموجودات األخرى
ول السنننننتثمارات والمبال المسنننننتحقة من أاراف ذات االقة بالصنننننافي والودائع اويلة األجل والممتلكات والمعدات والموجودات غير
الملموسنننننة  -برامج الحاسننننن اللي والوديعة النظامية والدخل المسنننننتحق من الوديعة النظامية وبالتالي يتم إظهارها في الموجودات غير
المصنفة .بينما المطلوبات القطااية ل تشمل المطالبات المستحقة لحاملي وثائق التأمين والمبال المستحقة والمطلوبات الخرى والفائض
المتراكم من امليات التأمين والزكاة ولننننننريبة الدخل والمبال المسننننننتحقة لطرف ذو اال قة ومكافاة نهاية الادمة والحتيااي لألربا
والاسائر الكتوارية وامولة الدخل المستحقة لمنسسة النقد العربي السعودم وبالتالي يتم ادراجها لمن مطالبات غير مصنفة.
ل يتم احبالغ ان هوم الموجودات والمطلوبات غير المصنفة إلى لانع القرار التشغيلي الرئيسي في القطااات ذات الصلة ويتم مراقبتها
الى أساس مركزم.
فيما يلي معلومات قطااات التشغيل المقدمة إلى مةلس إدارة الشركة والتي تاص إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة بتاريخ  30سبتمبر
2018م و  31ديسمبر 2017م وإجمالي احيرادات والمصاريف ولافي الدخل لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ:
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
-11

القطاعات التشغيلية (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات التأمين
الصحي

الموجودات
حصنننة معيدم التأمين من أقسننناا التأمين
غير المكتسبة
9.049.878
حصننة معيدم التأمين من المطالبات تحن
3.703.576
التسوية
حصننننننننة معينندم التننأمين من المطننالبننات
المتكبدة ولكن لم يتم احبالغ انها
4.267.289
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين منجلة
3.097.775
فاا خسارة أقساا التأمين المنجلة
192.500
موجودات غير مصنفة
--20.311.018
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
أقساا تأمين غير مكتسبة
45.203.389
امولت إاادة تأمين غير مكتسبة
--مطالبات تحن التسوية
12.345.253
المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم احبالغ
14.242.096
انها
إحتيااي قسط تأمين إلافي
--إحتياايات فنية أخرى
2.685.150
مطلوبات غير مصنفة
--مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 74.475.888

المركبات

البحري

الممتلكات

17.840.515

2.235.736

2.425.725

1.766.845

37.705.808

13.910.351

2.625.723 25.688.741 19.296.352

6.241.183

71.465.926

9.175.639
2.930.372
616.487
--44.473.364

--31.257.275 2.671.485 4.847.140 7.452.593 2.843.129
--6.734.821
178.557
124.226
264.538
139.353
-1.091.997
----224.566
58.444
161.842.714 230.710.851
--------161.842.714 378.966.678 10.858.070 10.022.814 38.017.547 24.573.014

44.264.779
3.178.615
30.854.063

4.387.109

الهندسي

حوادث عامة

مجموع عمليات
التأمين

عمليات المساهمين

3.146.248 5.115.228 3.210.466
827.936 1.109.598
476.786
3.159.127 28.215.712 20.439.451

104.127.072 3.186.962
6.275.323
682.388
105.648.747 10.635.141

-----

-------

59.867.071 4.457.082 5.914.695 8.049.348 4.496.425 22.410.425
----1.552.098
--571.735
290.087
--690.276
--3.609.755
90.641
74.943
221.572
147.162
390.287
161.842.714 97.886.612
----------161.842.714 378.966.678 19.349.214 13.694.684 43.001.545 28.770.290 101.788.445

المجموع

37.705.808
71.465.926
31.257.275
6.734.821
1.091.997
392.553.565
540.809.392
104.127.072
6.275.323
105.648.747
59.867.071
1.552.098
3.609.755
259.729.326
540.809.392

يشمل مةموع ألول امليات المساهمين ومةموع المطلوبات لعمليات التأمينا المستحق من امليات التأمين والمستحق لعمليات المساهمين مبل  183.348لاير سعودم الى التوالي .تم استبعاد هوم األرلدة بالكامل أثناا إاداد
قائمة المركز المالي للشركة (إيضا -2أ).
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
-11

القطاعات التشغيلية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م (مراجعة)
عمليات التأمين
الصحي

الموجودات
ح صة معيدم التأمين من أق ساا التأمين
12.466.098
غير المكتسبة
حصنننننننة معيدم التأمين من المطالبات
2.642.060
تحن التسوية
حصنننننننة معيدم التأمين من المطالبات
4.087.687
المتكبدة ولكن لم يتم احبالغ انها
4.620.871
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين منجلة
موجودات غير مصنفة
--23.816.716
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
62.361.464
أقساا تأمين غير مكتسبة
امولت إاادة تأمين غير مكتسبة
8.806.868
مطالبات تحن التسوية
المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم احبالغ
13.822.726
انها
إحتيااي قسط تأمين إلافي
2.475.614
إحتياايات فنية أخرى
مطلوبات غير مصنفة
--87.466.672

المركبات

البحري

الممتلكات

4.703.555

الهندسي

حوادث عامة

مجموع عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

المجموع

20.427.591

4.505.142

2.793.472

1.895.813

46.791.671

---

46.791.671

12.631.489

4.214.969 10.410.518 18.712.655

7.143.347

55.755.038

---

55.755.038

15.207.965
4.096.746
--52.363.791

4.816.370 2.924.908 1.867.645 2.368.358
173.285
120.092
214.513
318.769
--------14.028.815 10.053.441 17.196.231 25.904.924

31.272.933
9.544.276
241.291.217
384.655.135

----181.185.737
181.185.737

31.272.933
9.544.276
422.476.954
565.840.872

50.827.308
3.432.257
28.416.753

3.518.011 5.749.419 6.353.698
944.662 1.244.547 1.110.904
5.394.265 13.871.112 20.394.765

3.192.814
671.527
11.737.734

132.002.714
7.403.897
88.621.497

-------

132.002.714
7.403.897
88.621.497

33.530.683
4.127.820
1.298.208
--121.633.029

7.995.417 3.647.262 2.559.988 4.024.161
92.447
----36.004
144.731
------------23.597.492 13.632.651 23.569.797 31.883.528

65.580.237
4.220.267
3.954.557
82.871.966
384.655.135

------181.185.737
181.185.737

65.580.237
4.220.267
3.954.557
264.057.703
565.840.872

يشمل مةموع موجودات املية التأمين ومةموع مطلوبات امليات المساهمين ا المبل المستحق من امليات المساهمين والمستحق لعمليات التأمين والوم يبل 064ا558ا 2لاير سعودم الى التوالي .تم استبعاد هوم األرلدة
بالكامل أثناا إاداد قائمة المركز المالي للشركة (إيضا -2أ).
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
-11

القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
الصحي

اإليرادات
إجمالي أقساا التأمين المكتتبة
أقساا إاادة التأمين المسندة – محلي
أقساا إاادة التأمين المسندة – أجنبي
فائض خسارة للمصاريف
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسبة ا بالصافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
امولت إاادة التأمين
إيرادات رسوم من التأمين
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفواة
المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات
حصة معيدم التأمين من المطالبات المدفواة
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحن التسويةا بالصافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة لم يتم احبالغ انها – بالصافي
صافي المطالبات المتكبدة
إحتيااي قسط تامين إلافي
إحتيااات فنية اخرى
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين
مصاريف إكتتاض اخرى
مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
صافي دخل اإلكتتاب

البحري

المركبات

الممتلكات

الهندسي

حوادث عامة

المجموع

10.059.054
70.937.225 69.875.911
()289.178
()2.936.135
--()7.044.282( )25.438.955( )14.288.720
()175.331
()1.849.461
()577.499
2.550.263
40.712.674 55.009.692
873.825
3.975.454 13.741.854
3.424.088
44.688.128 68.751.456
2.412.045
6.054.103
--32.090
723.097
4.500
5.868.223
51.465.328 68.756.046

11.210.263
()760.030
()9.163.030
()673.698
612.728
317.745
930.473
2.470.735
11.990
3.413.198

7.321.538
()475.654
()5.082.295
--1.763.589
4.016
1.767.605
1.907.218
4.730
3.679.553

9.491.621
()301.281
()4.764.847
--4.425.493
()123.115
4.302.378
850.540
22.651
5.175.569

178.895.612
()4.760.278
()65.782.906
()3.275.439
105.074.439
18.789.779
123.864.218
13.694.641
799.058
138.357.917

()3.655.212
--2.838.217
()816.995
539.012
2.507
()275.476
--()147.162
()470.578
()95.177
()988.393
4.879.830

()5.599.631
--3.375.701
()2.223.930
933.622
95.588
()1.194.720
()290.087
()76.841
()621.098
()114.692
()2.297.438
1.115.760

()2.760.112
--2.493.618
()266.494
645.892
()345.201
34.197
()479.288
()38.939
()557.061
()62.569
()1.103.660
2.575.893

()919.957
--487.437
()432.520
157.152
1.096.450
821.082
--()90.641
()315.927
()95.448
319.066
5.494.635

()133.525.237
()2.754.555
51.327.217
()84.952.575
()1.316.363
5.697.508
()80.571.430
2.668.169
344.802
()13.364.242
()1.667.111
()92.589.812
45.768.105

()60.604.797
()2.754.555
18.179.283
()45.180.069
()2.476.870
()239.768
()47.869.707
--()209.536
()5.835.052
()651.404
()54.592.699
14.163.347

()59.985.528
--23.952.961
()36.032.567
()1.115.171
5.087.932
()32.059.806
3.437.544
907.921
()5.564.526
()647.821
()33.926.688
17.538.640

(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مصاريف إدارية وامومية
ماصص ديون مشكوك في تحصيلها
امولت دخل من ودائع  -لكوك
توزيعات أربا وأربا محققة من إستثمارات
إيرادات أخرى
مجموع المصاريف التشغيلية األخرى
صافي العجز
تغطية المساهمين للعةز
صافي الناتج بعد تغطية المساهمين للعجز

()59.785.232
()5.954.882
2.829.882
2.576.322
2.476.651
()57.857.259
()12.089.154
12.089.154
---
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
-11

القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (غير مراجعة)
الصحي

المركبات

البحري

الممتلكات

الهندسي

حوادث عامة

المجموع

اإليرادات

89.871.041
إجمالي أقساا التأمين المكتتبة
--أقساا إاادة التأمين المسندة – محلية
()17.326.245
أقساا إاادة التأمين المسندة – أجنبية
()577.500
فائض خسارة المصاريف
71.967.296
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسبة ا بالصافي ()14.509.348
57.457.948
صافي أقساط التامين المكتسبة
--امولت إاادة التأمين
2.500
إيرادات رسوم من التأمين
57.460.448
مجموع اإليرادات

128.469.315
()6.814.808
()44.588.877
()1.236.668
75.828.962
4.215.969
80.044.931
10.985.602
4.204.430
95.234.963

19.652.745
()833.835
()14.184.785
()174.083
4.460.042
1.183.175
5.643.217
4.220.662
54.790
9.918.669

14.461.884
()1.213.606
()11.404.325
()522.449
1.321.504
883.918
2.205.422
3.315.907
16.930
5.538.259

7.654.016
()730.634
()5.093.624
--1.829.758
298.423
2.128.181
1.954.454
5.205
4.087.840

12.017.681
()652.281
()6.149.600
--5.215.800
()113.178
5.102.622
1.287.649
28.970
6.419.241

272.126.682
()10.245.164
()98.747.456
()2.510.700
160.623.362
()8.041.041
152.582.321
21.764.274
4.312.825
178.659.420

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

إجمالي المطالبات المدفواة ومصاريف تسوية
()20.652.691
الاسائر
()1.586.996
المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات
حصة معيدم التأمين من إجمالي المطالبات المدفواة 5.895.251
()16.344.436
صافي المطالبات المدفوعة
()1.246.165
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،بالصافي
()1.478.398
لافي التغير في المطالبات تحن التسوية
()19.068.999
لافي المطالبات المتكبدة
--إحتياطي قسط تأمين إضافي
()294.980
إحتياطيات فنية أخرى
()5.043.859
تكاليف اكتتاب وثيقة تأمين
مصاريف إكتتاب أخرى
()496.997
()24.904.835
مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
32.555.613
صافي دخل االكتتاب

()92.312.706
--36.483.972
()55.828.734
()4.182.127
()5.324.958
()65.335.819
499.486
--()9.572.079
()710.450
()75.118.862
20.116.101

()5.784.338
--4.706.993
()1.077.345
()68.968
()123.051
()1.269.364
----()769.934
()108.681
()2.147.979
7.770.690
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()4.314.377
--3.925.543
()388.834
()1.625.544
()114.897
()2.156.275
----()936.108
()79.976
()3.172.359
2.365.900

()10.367.122
--10.028.662
()338.460
()445.376
()316.040
()1.099.876
24.243
--()487.049
()42.328
()1.605.010
2.482.830

()2.001.089
--1.215.490
()785.599
()622.154
()1.655.777
()3.063.530
----()515.152
()66.460
()3.645.142
2.774.099

()135.432.323
()1.586.996
62.255.911
()74.763.408
()8.217.334
()9.013.121
()91.993.863
523.729
()294.980
()17.324.181
()1.504.892
()110.594.187
68.065.233

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
-11

القطاعات التشغيلية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (غير مراجعة) (تتمة)
68,065,233

صافي دخل االكتتاب
(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى

()49.933.254
()11.266.270
3.767.397
1.825.569
3.668.624
()51.937.934
16.127.299
()14.372.723
1.754.576

مصاريف إدارية وامومية
ماصص ديون مشكوك في تحصيلها
امولت دخل من لكوك – ودائع
توزيعات أربا وأربا محققة من احستثمارات
إيرادات أخرى
مجموع المصاريف التشغيلية األخرى
صافي الفائض

الفائض المحول إلى المساهمين
صافي دخل بعد تحويل الفائض إلى المساهمين
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
القطاعات التشغيلية (تتمة)
-11
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2018غير مراجعة)
اإليرادات
إجمالي أقساا التأمين المكتتبة
أقساا إاادة التأمين المسندة – محلي
أقساا إاادة التأمين المسندة – أجنبي
فائض خسارة للمصاريف
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسبة ا بالصافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
امولت إاادة التأمين
إيرادات رسوم من التأمين
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفواة
المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات
حصة معيدم التأمين من المطالبات المدفواة
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحن التسويةا بالصافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة لم يتم احبالغ انها  -بالصافي
صافي المطالبات المتكبدة
إحتياا قسط تامين إلافي
إحتيااات فنية اخرى
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين
مصاريف إكتتاض اخرى
مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
صافي دخل اإلكتتاب

الصحي
18.913.806
--()3.461.779
()192.499
15.259.528
5.075.304
20.334.832
--700
20.335.532

المركبات
20.765.979
()854.024
()7.452.368
()741.435
11.718.152
2.491.049
14.209.201
1.947.660
5.940
16.162.801

2.559.817
()72.580
()1.517.733
()211.476
758.028
()392.447
365.581
452.283
10.040
827.904

()1.109.502( )16.485.851( )20.922.358
----()973.628
859.580
6.589.138
6.276.660
()249.922
()9.896.713( )15.619.326
674.903
(1.089.327 )2.214.287
()38.839
2.071.294
450.406
386.142
()6.736.092( )17.383.207
--1.301.141
--30.843
38.054
()135.361
()75.541
()1.719.392( )1.543.100
()30.593
()215.742
()212.514
310.851
()7.332.031( )19.274.182
1.138.755
8.830.770
1.061.350

(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مصاريف إدارية وامومية
ماصص ديون مشكوك في تحصيلها
امولت دخل من لكوك  -ودائع
توزيعات أربا وأربا محققة من إستثمارات
إيرادات أخرى
مجموع المصاريف التشغيلية األخرى
صافي (العجز)  /الفائض
تغطية المساهمين للعةز
صافي الناتج بعد تغطية المساهمين للعجز
-11

البحري

الممتلكات

الهندسي

حوادث عامة

المجموع

1.851.466
()148.343
()1.415.235
()71.533
216.355
235.626
451.981
814.178
3.145
1.269.304

2.641.840
()178.444
()1.847.160
--616.236
207.170
823.406
772.279
805
1.596.490

1.760.497
()56.520
()757.723
--946.254
339.802
1.286.056
286.523
5.121
1.577.700

48.493.405
()1.309.911
()16.451.998
()1.216.943
29.514.553
7.956.504
37.471.057
4.272.923
25.751
41.769.731

()49.760
--35.540
()14.220
33.068
()39.397
()20.549
76.636
()16.418
()214.736
()34.093
()209.160
1.060.144

()347.406
--315.297
()32.109
190.070
()274.615
()116.654
()458.219
()9.174
()237.723
()22.267
()844.037
752.453

()672.117
--361.701
()310.416
564.537
127.176
381.297
--21.021
()94.074
()28.867
279.377
1.857.077

()39.586.994
()973.628
14.437.916
()26.122.706
337.618
2.296.025
()23.489.063
919.558
()71.035
()3.884.566
()544.076
()27.069.182
14.700.549
()20.316.462
()4.129.113
866.585
1.076.669
715.498
()21.786.823
()7.086.274
7.086.274
---

القطاعات التشغيلية (تتمة)
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبال بالريـال السعودم ما لم يوكر غير ذلك)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة)
اإليرادات
إجمالي أقساا التأمين المكتتبة
أقساا إاادة التأمين المسندة – محلي
أقساا إاادة التأمين المسندة – أجنبي
فائض خسارة للمصاريف
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسبة ا بالصافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
امولت إاادة التأمين
إيرادات رسوم من التأمين
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفواة ومصاريف تسوية الاسائر
المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات
حصة معيدم التأمين من المطالبات المدفواة
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحن التسويةا بالصافي
التغيرات في المطالبات المتكبدة لم يتم احبالغ انها  -بالصافي
صافي المطالبات المتكبدة
إحتياا قسط تامين إلافي
إحتيااات فنية اخرى
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين
مصاريف إكتتاض اخرى
مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
صافي دخل اإلكتتاب

الصحي

البحري

المركبات

الممتلكات

الهندسي

حوادث عامة

المجموع

9.118.060
--()1.808.507
()192.500
7.117.053
15.137.343
22.254.396
--1.150
22.255.546

13.452.327
()972.129
()4.408.777
()412.223
7.659.198
20.027.991
27.687.189
3.673.506
456.195
31.816.890

4.503.596
()355.925
()3.002.149
216.149
1.361.671
()153.672
1.207.999
861.905
16.450
2.086.354

2.673.279
()307.698
()2.041.799
()216.216
107.566
449.049
556.615
1.121.367
4.205
1.682.187

1.274.601
()218.008
()775.000
--281.593
434.401
715.994
608.528
775
1.325.297

1.455.176
()113.240
()698.993
--642.943
773.921
1.416.864
449.617
8.350
1.874.831

32.477.039
()1.967.000
()12.735.255
()604.790
17.170.024
36.669.033
53.839.057
6.714.923
487.125
61.041.105

()8.469.510
()474.844
2.527.018
()6.417.336
348.368
()1.064.916
()7.133.884
--()72.679
()2.175.301
10.095
()9.371.769
12.883.777

()30.912.438
--12.241.427
()18.671.011
()1.838.403
401.296
()20.108.118
()1.331.461
--()3.302.129
11.805
()24.729.903
7.086.987

()1.092.083
--914.599
()177.484
()211.807
80.921
()308.370
----()175.167
()13.551
()497.088
1.589.266

()183.689
--122.589
()61.100
()2.007.361
1.449
()2.067.012
----()312.327
()5.949
()2.385.288
()703.101

()8.988.225
--8.739.933
()248.292
()54.844
()138.784
()441.920
()35.090
--()155.855
()2.268
()635.133
690.164

()235.258
--134.555
()118.703
197.404
()562.510
()483.809
----()164.588
()132
()648.529
1.226.302

()49.899.203
()474.844
24.680.121
()25.693.926
()3.566.643
()1.282.544
()30.543.113
()1.366.551
()72.679
()6.285.367
--()38.267.710
22.773.395

(مصاريف)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مصاريف إدارية وامومية
ماصص ديون مشكوك في تحصيلها
امولت دخل من ودائع  -لكوك
توزيعات أربا وأربا محققة من إستثمارات
إيرادات اخرى
مجموع المصاريف التشغيلية األخرى
صافي الفائض
الفائض المحول إلى المساهمين
صافي دخل بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

()16.234.713
()7.434.453
1.421.686
350.051
1.441.917
()20.455.512
2.317.883
()2.008.927
308.956
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
-12

معامالت وأرصدة مع الجهة ذات العالقة
تمثل األاراف ذات العالقة كبار المساهمين والمديرين وكبار موظفي احدارة في الشركة والشركات التي هم ألحابها ومالكها األساسيين
وأم شركات أخرى مسيطر اليها مباشرة أو بضورة مشتركة أو كحارس اليها هوم األاراف تأثير جوهريا ً .يتم ااتماد سياسات التسعير
وشروا هوم المعامالت من قبل إدارة الشركة ومةلس احدارة .فيما يلي تفاليل المعامالت لألاراف الرئيسية ذات العالقة خالل الفترة
واألرلدة المرتبطة بها
طبيعة المعاملة

العمليات للفترة المنتهية
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017م
2018م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

المساهمين الرئيسيين
أقساا التأمين المكتتبة
المطالبات المدفواة

8.870.496
()4.523.850

12.084.885
()6.019.596

أخرى
اليةار المحمل
خدمات

()41.025
()306.587

()669.665
()202.580

الرصيد مدين ( /دائن) كما في
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2017م
2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
4.564.651
()26.614
-

1.392.467
()42.608
-

فيما يلي تعويضات كبار موظفي احدارة خالل الفترة:
 30سبتمبر 2018م
(غير مراجعة)
6.098.774
3.157.405

روات وبدلت أخرى
رسوم اجتماع مةلس احدارة ولةان مةلس احدارة

 30سبتمبر2017م
(غير مراجعة)
5.045.944
1.085.236

أ) أقساط التأمين المدينة – جهات ذات عالقة ،بالصافي
 30سبتمبر 2018م
(غير مراجعة)
4.564.561
()1.363.762
3.200.889

أقساا تأمين مدينة من جهات ذات االقة
ناقصاً :ماصص الديون المشكوك في تحصيلها

 31ديسمبر 2017م
(مراجعة)
1.392.467
()725.163
667.304

ت) مستحق من جهة ذات عالقة بالصافي
 30سبتمبر 2018م
(غير مراجعة)
31.431.318
()16.669.172
14.762.146

مستحق من ارف ذو االقة (أ)
مستحق إلى ارف ذو االقة (ض)

 31ديسمبر 2017م
(مراجعة)
31.431.318
()16.669.172
14.762.146

 )1مستحق من جهة ذات االقة
كان لدى ال شركة لافي ر ليد م ستحق بمبل  22.29مليون لاير سعودم من شركة الاليج للتأمين وإدارة المااارا وهو م ساهم في
الشركة يمتلك  ٪23.24من أسهم الشركة ا كانن تحن النزاع حتي سبتمبر .2015اند حل النزاع واألخو بالتعديالت حس المطلوض
في خطاض منسننسننة النقد العربي السننعودم (كما هو موكور في إيضننا  )4ا تم تافيض لننافي الرلننيد المسننتحق إلى  14.76مليون
لاير سعودم (رليد مدين  31.43مليون لاير سعودم ورليد دائن  16.67مليون لاير سعودم).
أكدت شنننركة الاليج للتأمين وإدارة المااار في وقن سنننابق أنه سنننيتم تسنننوية الرلنننيد بحلول  30سنننبتمبر  2017ا ومع ذلك ا لم يتم
تسنننوية المبال حتى تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة .تدرس شنننركة الاليج للتأمين وإدارة المااار بيع أسنننهمها في الشنننركة
لتسوية لافي الرليد .لقد حصلن شركة الاليج للتأمين وإدارة المااار الى الموافقة الالزمة من الةهات التنظيمية للمضي قدما في
بيع أسهمها في الشركة وهي في اور تحديد مسار العمل المناس لبيع هوم األسهم .ووفقًا لولك ا تعتقد إدارة الشركة أن هوا المبل سيتم
تحصيله في الوقن المناس .
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
-12

معامالت وأرصدة مع الجهة ذات العالقة (تتمة)
إن الرلنننيد الموكور أاالم  14.76مليون لاير سنننعودم يتم ارلنننه في المعلومات المالية احلنننافية في إيضنننا  17لنننمن ألنننول
امليات التأمين .
 )2مستحق إلى جهة ذات االقة – امليات التأمين
مسننننتحق إلى جهة ذات االقة يشمل بشننننكل رئيسنننني األرلدة المستحقة الدفع لشرﮐة الاليج للتأمين وإدارة المااار في ما يتعلق بنقل
المحفظة .انظر أيضا احيضا رقم .4

 -13الزكاة وضريبة الدخل
حالة التقييمات
قدمن الشركة إقرارات الزكاة ولريبة الدخل للهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") حتى اام .2017
حصلن الشركة الى شهادات الزكاة وضريبة الدخل من قبل الهيئة خالل السنوات حتى اام  .2017لم تقم الهيئة بعد بزيادة تقديرات
الزكاة ولريبة الدخل للسنوات حتى .2017
 -14رأس المال
بل رأس مال الشركة المصر به والمصدر والمدفوع  150مليون لاير سعودم في  30سبتمبر  31( 2018ديسمبر  2017م150 :
مليون لاير سعودم) يتكون من  15مليون سهم ( 31ديسمبر  15 :2017مليون سهم) بقيمة  10ريالت للسهم الواحد.
حصة المساهمين بالشركة الى النحو التالي .ياضع المساهمين في الشركة للزكاة ولريبة الدخل.
 30سبتمبر ( 2018غير مراجعة)
المصرح به والمصدر
لاير سعودم
عدد األسهم
شركة اتحاد الاليج للتأمين وإدارة
المشاريع القابضة.
الخرى

35.235.000
114.765.000
150.000.000

3.523.500
11.476.500
15.000.000

35.235.000
114.765.000
150.000.000

 31ديسمبر ( 2017مراجعة)
المصر به والمصدر
لاير سعودم
ادد األسهم
شركة اتحاد الاليج للتأمين وإدارة
المشاريع القابضة.
الخرى

35.235.000
114.765.000
150.000.000

3.523.500
11.476.500
15.000.000

المدفوع

المدفوع

35.235.000
114.765.000
150.000.000

 -15إدارة رأس المال
يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ الى نس رأس المال سليمة من أجل دام أهداف أامالها وزيادة القيمة للمساهمين.
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصر بها والمطلوبة الى أساس منتظم .يتم
إجراا تعديالت الى مسننتويات رأس المال الحالية في لننوا التغيرات في ظروف السننوق وخصننائص مااار أنشننطة الشننركة .من أجل
الحفاظ الى هيكل رأس المال أو تعديله ا يةوز للشركة تعديل مبل توزيعات األربا المدفواة للمساهمين أو إلدار األسهم.
ويرى مةلس احدارة أن الشركة قد إستةابن بالكامل لمتطلبات رأس المال المفرولة من الاارل خالل الفترة المالية الموكورة.
هامش المالاة للشركة أقل من الحد األدنى للمتطلبات .وتتاو احدارة احجرااات التصحيحية الالزمة لتلبية هوا المطل .
 -16ربحية السهم األساسي والمخفض
يتم احتساض ربحية السهم للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2018و  2017بتقسيم لافي الدخل للفترة المنسوبة إلى حاملي األسهم بواقع
 15مليون سهم.
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية
المعلومات المالية األولية الموجزة
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
عمليات التأمين
المساهمين
الموجودات
نقد وما في حكمه
ودائع قصيرة األجل
أقساا وأرلدة إاادة تأمين
80.911.770
مدينةا بالصافي
أقساا تأمين مدينة  -جهات
3.200.889
ذات االقةا بالصافي
حصة معيدم التأمين من
37.705.808
أقساا تأمين غير المكتسبة
حصة معيدم التأمين من
71.465.926
المطالبات تحن التسوية
حصة معيدم التأمين من
المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم
31.257.275
احبالغ انها
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين
6.734.821
منجلة
فائض خسارم اقساا التأمين
المنجلة
1,091,997
16.353.723
إستثمارات
مطلوض من جهات ذات االقةا
14.762.146
بالصافي
مصاريف مدفواة مقدما ً
12.107.290
وموجودات أخرى
35.511.875
ودائع اويلة األجل
5.828.531
ممتلكات ومعدات
2.519.348
موجودات غير ملموسة
--وديعة نظامية
إيراد مستحق من الوديعة
--النظامية
مستحق من امليات التأمين /
--المساهمين
378.966.678
مجموع الموجودات

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين

40.882
7.081.929
118.304.546 61.094.630 57.209.916
7.122.811
37.514.450
32.381.214
91.830.511
52.433.350
69.895.664
144.263.861
---

80.911.770

72.238.026

---

72.238.026

---

3.200.889

667.304

---

667.304

---

37.705.808

46.791.671

---

46.791.671

---

71.465.926

55.755.038

---

55.755.038

---

31.257.275

31.272.933

---

31.272.933

---

6.734.821

9.544.276

---

9.544.276

1,091,997
--60.664.273 44.310.550
---

14.762.146

38.645
12.145.935
35.511.875
--5.828.531
--2.519.348
--22.500.000 22.500.000
2.938.778

2.938.778

--7.037.883
14.762.146

----54.175.317 47.137.434
---

14.762.146

22.452 11.905.375
11.927.827
--35.210.439
35.210.439
--3.591.038
3.591.038
--3.729.812
3.729.812
--33.000.000 33.000.000
---

2.416.771

2.416.771

2.558.064
2.558.064
--183.348
183.348
565.840.872 181.185.737 384.655.135 540.809.392 161.842.714
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
المعلومات المالية األولية الموجزة (تتمه)
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات التأمين

عمليات المساهمين

المطلوبات
ذمم دائنة
--48.919.983
مستحقات ومطلوبات أخرى 313.290 12.404.365
--ارلدة ااادة تأمين دائنة 14.305.866
--أقساا تأمين غير مكتسبة 104.127.072
امولنننة إانننادة تنننأمين غير
--6.275.323
مكتسبة
مطالبات تحن التسوية
--105.648.747
الم طال بات المتك بدة ولكن لم
--59.867.071
يتم احبالغ انها
احتيااي اقساا الافية
--1.552.098
احتياايات فنية أخرى
--3.609.755
مكافأة نهاية الادمة
--12.100.023
الزكاة ولريبة الدخل
5.201.734
--إيرادات العمولت مسننننتحقة
الدفع إلى منسننننننسنننننننة النقد
2.938.778
--العربي السعودم
المسنننننننتحق إلى املينننات
--183.348
التامين  /مساهمين
مجموع المطلوبات باستثناء
8.453.802 368.993.651
فائض عمليات التأمين
فائض عمليات التأمين
الفائض المتراكم من امليات
--10.769.286
التأمين
احتيااي األربا أو الاسائر
--341.619
الكتوارية
احتينننااي القيمنننة العنننادلنننة
(للاسنننننننننارة)  /الربح من
--()1.137.878
احستثمارات
مجموع فرررائض عمليرررات
--9.973.027
التأمين
مجموع المطلوبررات بمررا في
ذلك فائض عمليات التأمين 8.453.802 378.966.678
حقوق المساهمين
رأس المال
--150.000.000
احتيااي القيمة العادلة للربح
--314.411
من احستثمارات
إحتيااي نظامي
--4.998.634
أربا مبقاة

---

المجموع
48.919.983
12.717.655
14.305.866
104.127.072

--25.338.614
3.213.748 13.257.622
--20.910.766
--132.002.714

6.275.323
105.648.747

7.403.897
88.621.497

59.867.071
1.552.098
3.609.755
12.100.023
5.201.734

65.580.237
4.220.267
3.954.557
11.846.468
---

-----

25.338.614
16.471.370
20.910.766
132.002.714
7.403.897
88.621.497

--------5.103.031

65.580.237
4.220.267
3.954.557
11.846.468
5.103.031

2.938.778

---

2.416.771

2.416.771

183.348

---

2.558.064

2.558.064

377.447.453

13.291.614 373.136.639

386.428.253

10.769.286

10.770.493

---

10.770.493

341.619

341.619

---

341.619

()1.137.878

406.384

---

406.384

9.973.027

11.518.496

---

11.518.496

387.420.480

13.291.614 384.655.135

150.000.000

---

397.946.749

150.000.000 150.000.000

314.411

---

371.832

371.832

4.998.634

---

4.377.360

4.377.360

()1.924.133

()1.924.133

---

13.144.931

13.144.931

153.388.912

153.388.912

---

167.894.123 167.894.123

540.809.392

---

565.840.872 181.185.737

مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلو بات وحقوق
161.842.714 378.966.678
المساهمين
---

غ

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
عمليات التأمين المساهمين
االيرادات
إجمالي أقساا التأمين المكتتبة
أقسنننناا إاادة تامين المسننننندة -
محلي
أقسنننناا إاادة تامين المسننننندة -
أجنبي
فائض خسارة المصاريف
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقسنننننننناا التننأمين
غير المكتسبةا بالصافي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
امولت ااادة تأمين
دخل إيرادات رسوم من التأمين
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفواة
المصننننننناريف المتكبدة المتعلقه
بالمطالبات
حصنننننننننة معيننندم التنننأمين من
إجمالي المطالبات المدفواة
صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا
المدفوعة األخرى
التغيرات في المطننالبننات تحننن
التسوية  -بالصافي
الننتننغننيننرات فنني الننمننطنننالننبنننات
المتكبننندة والتي لم يتم البالغ
انها  -بالصافي
صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا
المتكبدة األخرى

178.895.612

---

178.895.612

272.126.682

---

272.126.682

()4.762.278

---

()4.762.278

()10.245.164

---

()10.245.164

()65.782.906
()3.275.989
105.074.439

-------

()65.782.906
()3.275.989
105.074.439

()98.747.456
()2.510.700
160.623.362

-------

()98.747.456
()2.510.700
160.623.362

18.789.779
123.864.218
13.694.641
799.058
138.357.917

-----------

18.789.779
123.864.218
13.694.641
799.058
138.357.917

()8.041.041
152.582.321
21.764.274
4.312.825
178.659.420

-----------

()8.041.041
152.582.321
21.764.274
4.312.825
178.659.420

()133.525.237

---

()133.525.237

()135.432.323

---

()135.432.323

()2.754.555

---

()2.754.555

()1.586.996

---

()1.586.996

51.327.217

---

51.327.217

62.255.911

---

62.255.911

()84.952.575

---

()84.952.575

()74.763.408

---

()74.763.408

()1.316.363

---

()1.316.363

()8.217.334

---

()8.217.334

5.697.508

---

5.697.508

()9.013.121

---

()9.013.121

()80.571.430

---

()80.571.430

()91.993.863

---

()91.993.863

2.668.169
344.802
()13.364.242
()1.667.111

---------

2.668.169
344.802
()13.364.242
()1.667.111

523.729
()294.980
()17.324.181
()1.504.892

---------

523.729
()294.980
()17.324.181
()1.504.892

---

()92.589.812

()110.594.187

---

()110.594.187

---

45.768.105

68.065.233

---

68.065.233

احتيااات اقساا تأمين الافية
احتيااات فنية اخرى
تكاليف بوليصة التأمين
مصاريف اكتتاض اخرى
مجموع تكرراليف ومصررررررراريف
()92.589.812
اإلكتتاب
صافي الدخل

 30سبتمبر 2017م (غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين

45.768.105
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في (تتمة)

صافي الدخل
(مصرررررررررار يف) /
إيرادات التشررررغيل
األخرى
ماصننننننص ديون
مشنننننننننكنننوك فننني
تحصيلها
مصننناريف ادارية
وامومية
إيننننننننننننننننننننننننرادات
النننعنننمنننولت منننن
الودائع
توزيعات األربا
واألربا المحققة
من الستثمارات
ايرادات اخرى
مررررررررجررررررررمرررررررروع
(مصرررررررررار يف) /
إبرادات التشررررغيل
األخرى
مررررررررجررررررررمرررررررروع
(الرررخسرررررررررارة) /
الدخل للفترة
مجموع الررردخرررل
ا ل منسررررررروب إ لى
عمليات التأمين
حصة المساهمين
مررررن الررررعررررجررررز /
صررررررررافي الرردخررل
للفترة المنسرررروب
للمساهمين
(خسارة)  /ربحية
السهم
السننننننننننناسننننننننننني
والمافض

 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
المساهمين
عمليات التأمين
45.768.105
--45.768.105

()5.954.882

---

()5.954.882

 30سبتمبر 2017م (غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين
68.065.233
--68.065.233

()11.266.270

---

()11.266.270

()49.933.254( )3.195.568( )46.737.686( )59.785.232( )2.320.489( )57.464.743
2.829.882
448.952
2.476.651

--2.127.370
---

()193.119( )57.664.140
()193.119( )11.896.035
)11.896.035( 11.896.035

---

2.892.882

3.767.397

2.576.322
2.476.651

48.460
3.668.624

--1.777.109
---

3.767.397
1.825.569
3.668.624

()51.937.934( )1.418.459( )50.519.475( )57.857.259
(17.545.758 )12.089.154
---

(15.791.182 )15.791.182

(1.754.576 )12.089.154( )12.089.154

()0.81
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(16.127.299 )1.418.459
---

16.127.299 14.372.723

0.96

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
المساهمين
عمليات التأمين
مةموع (الاسنننننارة)  /الدخل
للفترة
(الخسرررارة)  /الدخل الشرررامل
اآلخر
ا ل ب نود ا ل تي ي م كن إعرررادة
تصنيفها إلى دخل مساهمين
الحقا ً
تغييرات القيمننة العننادلننة غير
المحققة الى السننننننتثمارات
المتاحة للبيع ا الصافي
()1.601.683( )57.421( )1.544.262
مجموع (الخسرررارة)  /الدخل
()13.690.837( )250.540( )13.440.297
الشامل للفترة
()12.089.154( )193.119( )11.896.035

مجموع (الخسرررارة)  /الدخل
الشررررررررامرررل المنسرررررروب الى
عمليات التأمين
مجموع (الخسرررارة)  /الدخل
الشامل للفترة المنسوب الى
عمليات المساهمين

 30سبتمر 2017م (غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين
1.754.576

16.127.299 14.372.723

156.153

69.189

86.964

1.823.765

16.283.452 14.459.687

()1.544.262

1.823.765

()12.146.575

14.459.687
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
عمليات التأمين المساهمين
االيرادات
إجمالي أقساا التأمين المكتتبة
أقسنننناا إاادة تامين المسننننندة -
محلي
أقسنننناا إاادة تامين المسننننندة -
أجنبي
فائض خسارة المصاريف
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقسنننننننناا التننأمين
غير المكتسبةا بالصافي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
امولت ااادة تأمين
إيرادات الرسوم من التأمين
مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفواة
المصننننننناريف المتكبدة المتعلقه
بالمطالبات
حصنننننننننة معيننندم التنننأمين من
إجمالي المطالبات المدفواة
صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا
األخرى المدفوعة
التغيرات في المطننالبننات تحننن
التسوية  -بالصافي
الننتننغننيننرات فنني الننمننطنننالننبنننات
المتكبننندة والتي لم يتم البالغ
انها  -بالصافي
صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا
األخرى المتكبدة

48.493.405
()1.309.911
()16.451.998
()1.216.943
29.514.553

-----------

7.956.504
37.471.057
4.272.923
25.751
41.769.731

---------

()39.586.994

---

()973.628
14.437.916
()26.122.706
337.618

---------

48.493.405

32.477.039

()1.309.911

()1.967.000

()16.451.998
()1.216.943
29.514.553

()12.735.225
()604.790
17.170.024

7.956.504
37.471.057
4.272.923
25.751
41.769.731

36.669.033
53.839.057
6.714.923
487.125
61.041.105

---------

()39.586.994

()49.899.203

---

()973.628

()474.844

14.437.916

24.680.121

()26.122.706

()25.693.926

337.618

()3.566.643

2.296.025

()1.282.544

()23.489.063

()30.543.113

919.558
()71.035
()3.884.556
()544.076

()1.366.551
()72.679
()6.285.367
---

()27.069.182

()38.267.710

14.700.549

22.773.395

--2.296.025
()23.489.063

احتيااات اقساا تأمين الافية
احتيااات فنية اخرى
تكاليف بوليصة التأمين
مصاريف اكتتاض اخرى
مجموع تكرراليف ومصررررررراريف
()27.069.182
اإلكتتاب
919.558
()71.035
()3.884.556
()544.076

صافي الدخل العائد

---

 30سبتمبر 2017م (غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين

14.700.549

---------------

-------------

---------

32.477.039
()1.967.000
()12.735.225
()604.790
17.170.024
36.669.033
53.839.057
6.714.923
487.125
61.041.105
()49.899.203
()474.844
24.680.121
()25.693.926
()3.566.643

---
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()1.282.544
---------------

()30.543.113
()1.366.551
()72.679
()6.285.367
--()38.267.710
22.773.395

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في (تتمة)
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
المساهمين
عمليات التأمين
14.700.549
--صافي الدخل العائد 14.700.549
(مصررررررررراريررررف) /
إيرادات تشررررررغيرررل
اخرى
ماصنننننننص ديون
مشننننننننننكننننوك فنننني
تحصيلها
مصنننننناريف ادارية
وامومية
إيرادات العمولت
من الودائع
توزيعننات األربننا
واألربننا المحققننة
من الستثمارات
ايرادات اخرى
اجررررررررررمررررررررررالرررررررررري
(مصررررررررراريررررف) /
إيرادات تشررررررغيرررل
اخرى
مرررررررررجرررررررررمررررررررروع
(الخسارة)  /الدخل
للفترة
مررجررمرروع الررردخرررل
الررمررنسرررررررروب إلررى
عمليات التأمين
حصررة المسرراهمين
من العجز  /صررافي
الررردخرررل لررلررفررترررة
الررررررمررررررنسرررررررررررروب
للمساهمين
(خسرررارة)  /ربحية
السهم
السننننننننننننناسنننننننننننني
والمافض

()4.129.113

---

()564.296( )19.752.166
866.585
288.612
715.498

--788.057
---

()4.129.113

 30سبتمبر 2017م (غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين
22.773.395
--22.773.395

()7.434.453

---

()1.073.273( )15.161.440( )20.316.462

()7.434.453
()16.234.713

866.585

1.421.686

---

1.421.686

1.076.669
715.498

48.460
1.441.917

301.591
---

350.051
1.441.917

(223.761 )22.010.584

()771.682( )19.683.830( )21.786.823

(223.761 )7.310.035

3.089.565

()771.682

()2.780.609

2.780.609

---

308.956

2.008.927

2.317.883

7.310.035

---

()7.310.035

)(7,086,274
---

()7.086.274( )7.086.274

()0.47
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()20.455.512
2.317.883

0.13

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
المجموع
المساهمين
عمليات التأمين
مةموع (الاسننننارة)  /الدخل
للفترة
(الخسرررارة)  /الدخل الشرررامل
اآلخر
ا ل ب نود ا ل تي ي م كن إعرررادة
تصنيفها إلى دخل مساهمين
الفترات الالحقة
تغيرات القيمننة العننادلننة غير
المحققة الى السننننننتثمارات
المتاحة للبيع ا الصافي
()546.386
مجموع (الخسرررارة)  /الدخل
()7.856.421
الشامل للفترة
()7.310.035

مجموع (الخسرررارة)  /الدخل
الشررررررررامرررل المنسرررررروب إلى
عمليات التأمين
مجموع الدخل الشامل للفترة
المنسوب الى المساهمين

 30سبتمبر 2017م (غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين

223.761

()7.086.274

308.956

2.008.927

2.317.883

16.132

()530.254

22.326

()66.767

()44.441

239.893

()7.616.528

331.282

1.942.160

2.273.442

()546.386

331.282

()7.070.142

1.942.160
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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات
عمليات
المجموع
المساهمين
التأمين
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
لافي (خسارة)  /ربح الفترة
تعديالت على البنود غير النقدية :
استهالك الممتلكات والمعدات
981.904
اافاا األلول غير الملموسة
1.210.464
ماصننص (اكس) الديون المشننكوك في
تحصيلها
5.954.882
(أربنننا )  /خسنننننننننائر غير محققنننة من
احستثمارات
--ايراد امولت
--ماصص مكافات نهاية الادمة
1.242.512
9.389.762
التغيرات في الموجودات والمطلوبرررات
التشغيلية:
اقسننننناا وأرلننننندة مدينة وااادة التأمين
المستحقة
()14.628.626
أقسنننننننناا تننأمين منندينننة – ااراف ذات
االقة
()2.533.585
حصننة معيدم التأمين من أقسنناا التأمين
غير المكتسبة
9.085.863
حصنننننننة مع يدم ال تأمين من الم طالبات
تحن التسوية
()15.710.888
حصنننننننة مع يدم ال تأمين من الم طالبات
المتكبدة ولكن لم يتم احبالغ انها
15.658
تكاليف اكتتاض وثائق تأمين منجلة
2.809.455
فائض خسارم أقساا التأمين المنجلة ()1.091.997
مصننننننناريف مدفواة مقدما وموجودات
أخرى
()201.915
دائنة
وحسابات
وثائق
حاملي
23.581.369
مستحقات ومطلوبات اخرى
()853.257
ارلدة معيدم التأمين الدائنة
()6.604.900
اقساا تأمين غير مكتسبة
()27.875.642
امولت إاادة التأمين غير المكتسبة ()1.128.574
المطالبات تحن التسوية
17.027.250
الم طال بات المتك بدة ولكن لم يتم احبالغ
انها
()5.713.166
احتيااات اقساا الافية
()2.668.169
احتيااات فنية اخرى
()344.802
()17.446.164
مكافات نهاية الادمة المدفواة
()988.957
الزكاة ولريبة الدخل المدفواة
--الفائض المدفوع لحاملي الوثائق
()1.207
صرررررررافي النقد (المسررررررتخدم في)  /من
()18.436.328
األنشطة التشغيلية
---

 30سبتمبر ( 2017غير مراجعة)
امليات
امليات
المةموع
المساهمين
التأمين
1.754.576

16.127.299 14.372.723

-----

981.904
1.210.464

797.498
1.224.994

-----

797.498
1.224.994

---

5.954.882

11.266.270

---

11.266.270

()12.089.154( )12.089.154

()57.421
()57.421
()2.127.370( )2.127.370
1.242.512
--()4.884.183( )14.273.945

----1.418.246
16.461.584

86.964
86.964
()1.777.109( )1.777.109
1.418.246
--29.144.162 12.682.578

---

()14.628.626

()4.575.394

---

()4.575.394

---

()2.533.585

3.953.264

---

3.953.264

---

9.085.863

2.127.280

---

2.127.280

---

()15.710.888

()11.527.877

---

()11.527.877

-------

15.658
2.809.455
()1.091.997

()6.209.782
()1.295.365
2.510.700

-------

()6.209.782
()1.295.365
2.510.700

()218.108
23.581.369
()3.753.715
()6.604.900
()27.875.642
()1.128.574
17.027.250

187.533
5.628.759
()5.599.907
7.381.946
5.913.759
()2.884.381
19.745.213

107.740
--45.442
---------

()5.713.166
--()2.668.169
--()344.802
--()34.636.760( )17.190.596
()988.957
--()2.259.927( )2.259.927
()1.207
---

15.222.902
()523.729
294.980
46.811.485
()567.433
--()2.099.124

15.222.902
--()523.729
--294.980
--59.647.245 12.835.760
()567.433
--()3.214.406( )3.214.406
()2.099.124
---

()37.886.851( )19.450.523

44.144.928

()16.193
--()2.900.458
---------
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9.621.354

295.273
5.628.759
()5.554.465
7.381.946
5.913.759
()2.884.381
19.745.213

53.766.282

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 -17معلومات إضافية (تتمه)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في (تتمة)
 30سبتمبر 2018م (غير مراجعة)
عمليات التأمين
لافي النقد (المستادم
فنننني)  /الننننوارد مننننن
األنشطة التشغيلية
الترردفقررات النقررديررة من
األنشطة االستثمارية
استثمارات
()10.860.102
إينننرادات النننعنننمنننولت
المستلمة
--ودائع قصيرة األجل ()20.052.136
ودائع اويلة األجل ()301.436
إلنننافات  /إسنننتبعادات
انننلنننى النننمنننمنننتنننلنننكنننات
والمعدات
()3.219.397
النظامية
الوديعة
--إلافات الى األلول
غير الملموسة
--صافي النقد (المستخدم
في)  /من األنشررررررطررة
()34.433.071
االستثمارية
الترردفقررات النقررديررة من
األنشطة التمويلية
مسنننننننتنحنق منن  /إلنى
امليات المساهمين
2.741.412
صرررررررررافي النقرررد من /
(الررمسررررررررتررخررردم فرري)
2.741.412
األنشطة التمويلية
لننننافي التغير في النقد
وما في حكمه
()50.127.987
نقد وما في حكمه كما
في بداية الفترة
57.209.916
نقد وما في حكمه كما
7.081.929
في نهاية الفترة

عمليات المساهمين

2.826.878

المجموع

()8.033.224

2.127.370
2.127.370
()74.368.197( )54.316.061
()301.436
----10.500.000
---

()3.219.397
10.500.000
---

()73.294.884( )38.861.813

 30سبتمبر ( 2017غير مراجعة)
امليات
المةموع
امليات التأمين
المساهمين

----()12.328.333
()35.511.875

2.666.874

2.666.874

1.027.397 1.027.397
)773.049( 11.555.284
()35.511.875
---

()618.686
---

-----

()618.686
---

()69.941

---

()69.941

()48.528.835

)33.279.280( 15.249.555

()2.741.412

---

()3.632.724

3.632.724

---

()2.741.412

---

()3.632.724

3,632,724

---

()8.016.631

20.487.002 28.503.633

61.094.630

118.304.546

13.660.056

51.610.052 37.949.996

40.882

7.122.811

5.643.425

72.097.054 66.453.629

()111.181.735( )61.053.748

 -18أرقام المقارنة
تم إاادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع ارا الفترة الحالية.
 -19الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة
تمن الموافقة الى هوم المعلومات المالية األولية الموجزة من قبل مةلس احدارة في  22لفر 1440هـ الموافق  31أكتوبر 2018م.
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