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 عامة معلومات -1
هـ 1428شعوان  13  ــا م بتا يــل التجــشركة اتحاد الصليج للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شـركة مساهمة سعودية  سجلا في السج

 :إن العنوان المسجل للمكتأل الرئيسي للشركة هو كما يلي .2050056228السجل التجا م  قم  بموجأل م2007أغسطس  26الموافق 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 المركز الرئيسي 

 شارع األمير محمد تقاطع شارع الظهران  –مركز المعجل التجاري 

 5719ص . ب : 

 المملكة العربية السعودية  – 31432، الرمز البريدي الدمام 
 

التأمين مجال  إن ال دف من تأسيس الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة تات الصلة. وتشمل األنشطة الرئيسية 
 .ي ال ندسالتأمين  الحريق   وتامين  الوحرم   والتأمين    و تأمين المركوات الطوي   و

 
م(   لد  قانون الرقابة على شركات التأمين التعاوني )'قانون التأمين'(  2003يوليو  31هـ   الموافق ) 1424 الثانيجمادم  2وبتا ي    

  منحا منسسة النقد العربي السعودم  2007سوتمور  11هـ   الموافق  1428شعوان    29(. بتا ي  32بموجأل المرسوم الملكي  قم )م / 
باعتوا ها السلطة الرئيسية المسنولة عن تطويق قانون التأمين وإدا ته ولئحته التنفيذية   للشركة  خصة القيام بمزاولة أنشطة  )'ساما'(  

 م( على الموافقة من 2014إبريل  27هـ ) الموافق 1435 الثانيجمادم  27التأمين في المملكة العربية السعودية وحصلا الشركة بتا ي  
 عربي السعودم )'ساما'( على الطلأل بتغيير الترخيص بمزاولة التأمين وإعادة التأمين إلى عمليات التأمين فقط. منسسة النقد ال

 
٪ المتوقية لمساهمي الشركة 90٪ من لافي الفائض من عمليات التأمين لحاملي وثائق التأمين وتصصيص الـ 10إن الشركة مطالوة بتو يع 

أم عجز ينشأ عن عمليات التأمين  تحويل لتنفيذية الصاد ة عن منسسة النقد العربي السعودم )' ساما'(. يتم وفقاً لنيام  التأمين واللوائح ا
 إلى عمليات المساهمين بالكامل.

 
السنوية تتضمن هذه المعلومات المالية  األولية الموجزة حسابات الشركة وفروع ا ونقاا الويع )" النقاا"( كما هو مولح في القوائم المالية 

 .2017ديسمور  31للسنة المنت ية في 
 

 والوديعة النظامية التغيرات في رأس المال
 بتقديم(   قاما الشركة 2017فوراير  13هـننن ) 1438جمادى األول  16في  .مليون لاير سعودم 220في الوداية   بلغ  أس مال الشركة 

مليون لاير  70 أس مال ا من أجل اسنننتيعاض الصسنننائر المتراكمة بمولغ  لى منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم للموافقة على تصفيضإالو ا 
(   حصلا الشركة على موافقة منسسة النقد العربي السعودم على تصفيض 2017فوراير  16هـ ) 1438 جمادى األول 19في  .سعودم

 .حصلا الشركة على موافقة هيئة السوق المالية (2017أبريل  24هـنننن ) 1438 جأل  27 وفيمليون لاير سعودم  70 أس مال ا بمولغ 
مايو  18هـنننننننننن )الموافق  1438شننننعوان  22في  ال يئة العامة غير العادم المنعقدوافق المسنننناهمون على تصفيض  أس المال في اجتماع 

شركة  أس مال ا بمولغ  .(2017 سعودممليون لاير 70وبعد تلر تم الحصول على الموافقات الضرو ية األخرى وخفضا ال ل يوجد  . 
 .أم تأثير على اللتزام المالي للشركة بسوأل هذا النصفاض في  أس المال

 

مليون لاير  150م:  2017ديسننننمور  31) 2018 يونيو 30مليون لاير سننننعودم في  150يولغ  أس المال المصنننند  والمدفوع للشننننركة 
 . يالت سعودية لكل من ما 10مة مليون( س م بقي 15: 2017ديسمور  31مليون ) 15سعودم( ويتكون من 

 
 مايو 27هـننننننن  )1438  مضان 2 بتا ي  DAM/CD/1705/403خطاض  قم  خاللمنسسة النقد العربي السعودم  نم الشركة الوا
ً  وتلر النيامية يعةالود تحريرم( 2017 المال الذم تما الموافقة على تصفيضنننه في اجتماع ال يئة العامة غير العادم في   أس مع تماشنننيا

 14هـ )1438 مضان  20من منسسة النقد العربي السعودم في  خطاض. حصلا الشركة على م(2017مايو  18هـ )1438سعوان  22
 الوديعة تصفيض تم تلر  على وبنااً . المال  أس تصفيض تا ي  من واحد عام بعد النيامية الوديعة بتحرير ي اف السنننما  تمم( 2017 يونيو

 م.2018 يونيو 30 في المنت ية الفترة اللخ سعودم لاير 22.500.000 إلى عودمس لاير 33.000.000 من النيامية
 

 االندماج المحتمل
( التوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة 2017فوراير  28هـننننننن ) 1438جمادم الثاني  1قر  مجلس إدا ة الشركة في اجتماع م المنعقد في 

افة إلى باال .  وهي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية التعاوني )"األهلية"( شركة األهلية للتأمينالالندما  مع لحتمال 
(   أبرما الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني 2017فوراير  28هـننننننن ) 1438 جمادى الثاني 1في تلر   

م( وقعا الشركة مذكرة تفاهم جديدة غير  2017يونيو  20هـ ) 1438 مضان  25في  .المقتر الندما  لودا المناقشات والد اسات حول 
المحتملة ووافقا على بذل العناية الواجوة المالية الندما  ة للتأمين التعاوني الننفاا الطابع الرسننمي على شننروا ملزمة مع الشننركة األهلي

 .والقانونية والفنية للشركات المعنية
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 معلومات عامة )تتمة(   -1
 

 االندماج المحتمل )تتمة(
 

لفقة  يتعلق بشروا ( 2018مايو  10هـنن )الموافق  1439شعوان  24في تولل مجلس إدا ة الشركة والشركة األهلية إلى اتفاق استحوات 
٪ من أسننن م الشنننركة األهلية من خالل توادل سننن م واحد لكل 100الشنننركة األهلية )"الصنننفقة"(. سنننتقوم الشنننركة بشنننراا  على ااسنننتحوات
 يالت للسنننن م الواحد. وبناًا على تلر   سننننتقوم الشننننركة بإلنننندا   10األهلية بقيمة اسننننمية تولغ الشننننركة سنننن م من أسنننن م  1.74035

( 2018مايو  9هـ )الموافق  1439شعوان  23كما في لاير سعودم  15.41الشركة الوالغ  س مس م جديد وفقًا لسعر إغالق  9.193.548
بعد الزيادة. بمجرد الموافقة على الصنننننفقة من قول د الصليج للتأمين التعاوني اتحاأسننننن م شنننننركة  ٪ من إجمالي عدد38  والتي سنننننتشنننننكل 

للشركة واألهلية   سيتم شطأل أس م الشركة األهلية من تداول وستكون شركة تابعة  المنعقده المساهمين في الجتماعات العامة غير العادية
حصلا الشركة على موافقة منسسة النقد  .للشركة األهليةسجل التجا م ال حتى شطألاتحاد الصليج للتأمين التعاوني مملوكة بالكامل لشركة 
 م(.2018مايو  14هـ الموافق )1439شعوان  28العربي السعودم في 

 

وموافقة هيئة السوق المالية على مستند العرض   العادم لكل شركةغير تصضع هذه الصفقة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة  

 .أخرى متطلوات قانونيةللشركة  باالافة إلى األس م الجديدة للصفقة وموافقة تداول على الأل إد ا  

 

 المساهمين نسبة

 كانا على النحو التالي: 2017ديسمور  31و  2018 يونيو 30لمساهمين في الشركة في انسوة 
 

 2017ديسمور  31  م2018 يونيو 30  

 ٪96  ٪97  نسوة المساهمين التي تصضع للزكاة 

 ٪4  ٪3  نسوة المساهمين التي تصضع لضريوة الدخل 

  100٪  100٪ 

 

 أسس اإلعداد     -2

 أ( أسس العرض
)" المعيا  المحاسننننوي  األوليةالتقا ير المالية  - 34للشننننركة وفقاً "للمعيا  المحاسننننوي الدولي  قم  الموجزة األوليةتم إعداد المعلومات المالية 

سعودم ل 34الدولي  تطلأل   اعتماد جميع المعايير الدولية يم ذحساض الزكاة ولريوة الدخل"   وال"( المعدل من قول منسسة النقد العربي ال
سوة الدولي  تكما لد  .اعداد التقا ير المالية ستثناا تطويق معيا  المحا سوة الدولية"( با سوة الدولية )"معايير المحا عن مجلس معايير المحا

"الضننننرائأل" فيما يتعلق بالزكاة ولننننريوة  -" 21"لجنة تفسننننيرات المعايير الدولية اعداد التقا ير المالية  معيا "لننننريوة الدخل" و -( 12)
بعض خالل من والتعديالت الالحقة  2017أبريل  11بتا ي   381000074519 .بي السننعودم  قممنسننسننة النقد العر تعميمحسننأل  .الدخل

ستحقاق الزكاة ولري سيتم ا سعودم"(    سوة الزكاة ولريوة الدخل )"تعميم منسسة النقد العربي ال وة الدخل على التوليحات المتعلقة بمحا
 .دو ة با  المألا ل حقوق المساهمين تحاالأساس  بع سنوم من خ

 
  اتلالستثما لةدلعاا بالقيمة سلقياا اباستثنا   يخية لتاا لتکلفةاومودأ  ية ا لستما دأمب سساأ علی الموجزة األولية لماليةا تماولمعلا دادعإ ميت
مع تلر   يتم  .غير متداول /متداول باسننننتصدام تصنننننيف  الموجزة األوليةالمركز المالي  قائمةل يتم تقديم  .مةدلخا ن ايةكافأة مو للبيع لمتاحةا

 المدينةوالودائع قصيرة األجل وأقساا التأمين ومستحقات معيدم التأمين  حكم ا في وما: النقدية كمتداولة تصنيف األ لدة التالية بصفة عامة
سااالصافي  - ساا خسا ة ج ات تات عالقة  بالصافي –تأمين مدينة  وأق إيرادات مستحقة   المدفوعة مقدًما مصا يفوال المنجلة التأمين أق

 .على الوديعة القانونية   مطالوات حاملي وثيقة التأمين   خصوم مستحقة ومطلوبات أخرى   أ لدة معيدم الضمان   الزكاة ولريوة الدخل
ات والمعدات والموجودات غير يتم تصنننيف األ لنندة التالية بصننفة عامة على أن ا غير متداولة: السننتثما ات والودائع اويلة األجل والممتلك

وحصننة معيدم التأمين من األقسنناا غير المكتسننوة وحصننة معيدم التأمين من المطالوات القائمة وحصننة معيدم  القانونية والوديعةالملموسننة 
  إعادة التأمين غير المكتسوةمولة   تكاليف ااكتتاض المنجلة   األقساا غير المكتسوة   ععن ا المولغ غيرالتأمين من المطالوات المتكودة ولكن 

  احتياايات فنية أخرى   مسننتحقة لج ة تات  أقسنناا إلننافية تالمطالوات المسننتحقة   المطالوات المتكودة ولكن لم يتم اابالغ عن ا   احتياايا
 .للة   تعويضات ن اية الصدمة   إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى منسسة النقد العربي السعودم 

 
قاً تقتضي لوائح التأمين السعودية   تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم المعلومات المالية وفكما 
يتم تحديد أسنناس تو يع  .يتم تسننجيل الموجودات والمطلوبات واايرادات والنفقات المنسننوبة بولننو  ألم نشنناا في الحسننابات المعنية .لذلر
 .(17 إيضا ا يف من العمليات المشتركة والموافق علي ا من قول اادا ة ومجلس اادا ة   ) اجع المص

 

الدخل والدخل الشننننننامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المسنننننناهمين في  وقوائم الموجزة األوليةالمركز المالي  قائمةيتم عرض 
لمتطلوات الموادئ التوجي ية  إمتثالً التي تم تقديم ا كمعلومات مالية تكميلية  ألولية الموجزةا من المعلومات المالية 34إلى  25الصننننننفحات 

تتطلأل اللوائح التنفيذية الصننناد ة عن منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم الفصنننل الوالنننح بين  .عن منسنننسنننة النقد العربي السنننعودم ةصننناد ال
للمركز  الموجزة األولية المعلوماتوبالتالي   فإن  .لعمليات التأمين وعمليات المسننننناهمين مصنننننا يفالموجودات والمطلوبات واايرادات وال

قط المالي   وبيانات الدخل   والدخل الشننننننامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المسنننننناهمين المشننننننا  إلي ا أعاله   تعكس ف
 . اكل من عمليات با  أو الصسائر الشاملة لألوا مصا يفالموجودات والمطلوبات واايرادات وال
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 أسس اإلعداد )تتمة(     -2

 س العرض )تتمة(أ( أس
 

على مسنننتوى الشنننركة وفقًا للمعايير الدولية للتقا ير المالية   يتم دمج أ لننندة ومعامالت عمليات التأمين مع  عند إعداد هذه المعلومات المالية
واأل با  والصسننننائر غير المحققة   إن وجدت   بالكامل أثناا المتداخلة يتم حذف األ لنننندة والمعامالت  .تلر الصالننننة بعمليات المسنننناهمين

يروف الإن السننياسننات المحاسننوية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المسنناهمين موحدة بالنسننوة للمعامالت واألحدا  المشنناب ة في  .المدمج
 .مماثلةال
 

الدخل  وقائمةالدخل  وقائمة األولية الموجزةالمركز المالي  قائمةمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في إن إد ا  معلومات منفصلة لع
كما هو مطلوض بموجأل  إلنننننافية معلوماتمثل يالمعلومات المالية بتات الصنننننلة  اايضننننناحاتالتدفقات النقدية وكذلر بعض الشنننننامل وقائمة 
 .اللوائح التنفيذية

ل تتضننننننمن جميع المعلومات المطلوبة للحصننننننول على معلومات مالية سنننننننوية كاملة ويجأل قراات ا  الموجزة األوليةإن المعلومات المالية 
 .2017ديسمور  31بالقتران مع المعلومات المالية السنوية كما في السنة المنت ية في 

 

 .بالريال السعودم الموجزة األوليةهذه المعلومات المالية  عرضيتم 

 

 ب( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

أحكام وتقديرات وافترالنننات تنثر على تطويق السنننياسنننات المحاسنننوية  إسنننتصداممن اادا ة  األولية الموجزةيتطلأل إعداد المعلومات المالية 

 .قد تصتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .المفصح عن ا مصا يفوموالغ األلول واللتزامات واايرادات وال

 

  كانا األحكام ال امة التي اتصذت ا اادا ة في تطويق السننننننياسننننننات المحاسننننننوية للشننننننركة  الموجزة األوليةعند إعداد هذه المعلومات المالية 

المطوقة على المعلومات المالية السنوية كما في  والمصاد  الرئيسية لعدم اليقين في التقدير بما في تلر سياسات إدا ة المصاار هي نفس ا تلر

 .2017ديسمور  31السنة وفي ا المنت ية في 

 

 ج( موسمية العمليات

 .ل توجد تغييرات موسمية قد تنثر على عمليات التأمين في الشركة

 

 المحاسبية  السياسات     -3

سوية والتقديرات والفترالات المستصدمة في إعداد هذه المعلومات المالية  سياسات المحا تتوافق مع تلر المستصدمة في  الموجزة األوليةإن ال

 باستثناا ما هو مولح أدناه: 2017ديسمور  31إعداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنت ية في 

 

وتعديالتها ، التي اعتمدتها  إلعداد التقارير المالية الدولية المعايير تفسرررررريرات لجنة، إلعداد التقارير الماليةلجديدة المعايير الدولية ا  أ( 

 الشركة

 

 سخم نم جاًوتنميقدم  2018  يناي 1 نم قبالما" العمالا مع ودلعقا نمادات  اي"ا - 15 مق  لماليةا  ي لتقاا داداع ليدولا  لمعياا •  

اايرادات  تسننننننجيلعلى كيفية وموعد  اً كوير يمكن أن يكون لتطويق هذا المعيا  تأثيراً  . اداتبااي  افلعتا ومولغ تقو ديدلتح اواتخ

 وإحتماليةواألدوات المالية(   مع تقديرات وأحكام جديدة    اايجا  تأمين)باسنننتثناا العقود التي تقع لنننمن نطاق المعايير الصالنننة بعقود 

 األولية الموجزةالمالية  المعلوماتإن تطويق هذا المعيا  الجديد ليس له أم تأثير جوهرم على  .باايراد اعترافا عند التأجيل أو التقديم

 .للشركة
 

( والتي تكون سا ية المفعول للفترات 2ت على المعيا  الدولي للتقا ير المالية الس م )تعدياألتصنيف وقياس معامالت الدفع المستندة إلى  •  

 .2018يناير  1أو بعد  السنوية في

 

 .2018يناير  1( سا م المفعول للفترات السنوية في أو بعد 40ت على المعيا  المحاسوي الدولي  قم الستثما ات العقا ية )تعدينقل األ •  
 

  ي للتقا ليدولا  لمعياا علی تيالدتع) مختلفة  معايي  2016 - 2014 لماليةا  ي للتقا ليةدولا  لمعاييا دو ة علی يةولسنا تلتحسيناا •  

 .2018  يناي 1 دبع أو في يةولسنا  ةللفت وللمفعا  مسا( 28 ليدولا لمحاسبةا  معياو 1 لماليةا
 

ً  المنندفوع والمولغ ألجنويةا تلعمالا تمعامال( 22) مق  ليةدولا لماليةا  ي لتقاا  اتتفسي لجنة •     يناي 1دوعأو  في يةولسنا  ةللفت مقنندمننا

 .م2018
  



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

  األولية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
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 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 السياسات المحاسبية )تتمة(      -3
 

ولم يتم  2019يناير  1ب( المعايير والتفسررريرات والتعديالت على المعايير المنشرررورة التي سرررتكون سرررارية المفعول للفترات التي تبدأ بعد 

 من قبل الشركة مبكرا   اعتمادها

 .للشركة مولحة أدناه الموجزة األوليةالمالية  المعلوماتإلدا   إن المعايير والتفسيرات الصاد ة ولكن لم تصوح سا ية المفعول حتى تا ي 

 .تنوم الشركة اعتماد هذه المعايير   إن وجدت   عندما تصوح سا ية المفعول
 

الموكر للمعايير والتفسننيرات الجديدة والمعدلة الصنناد ة والتي سننوف تصننوح سننا ية المفعول للفترة  ااعتمادقر ت إدا ة الشننركة عدم اختيا  

 .2019يناير  1التي تودأ بعد 
 

 حاليا لملنفةا لماليةا وداتجولما نم  کبي  اج فتلني إعننادة لیإ 9 مق  لماليةا  ي للتقا ليدولا  لمعياا تطويق ؤدميأن  قعولمتا نم  • 

 لئتمانيةا تلودلا تزيدأن  يتوقع . آلخا للشاما لخدلا لخال نم لةدلعاا بالقيمةأو   لخسائأو ا  با ألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة للبيع كمتاحة

 في ل ا لةدلعاا لقيمةا في اتلتغيراب ااعتراف مع   لةدلعاا بالقيمة جة لمدا الدين وسنننننندات ةلمطفأا بالتكلفة جة لمدا لماليةا داتللموجو

سننوف تسننتفيد الشننركة من ااعفااات المتاحة لشننركات التأمين  .لمتوقعةا نلئتماا خسائر من جية إسننتصدام نتيجة   اآلخر الشننامل الدخل

وسوف يندم  .2021يناير  1حتى تا ي  لحق   ولكن في موعد أقصاه  9التقا ير المالية  قم اعداد وتد س تأجيل تنفيذ المعيا  الدولي 

في العتوا  التفاعل مع معايير األخذ  مععلى المعلومات المالية للشننننركة إلى حد كوير   9المعيا  الدولي للتقا ير المالية  قم تأثير اعتماد 

 لماليةالمعلومات ا علی للمحتما  ألثا کمية ديدتح عملياً نلممکا نم نيک مل   لماليةهذه المعلومات ا  نش ي  تا في .عقود التأمين القادمة

 .9 مق  لماليةا  ي للتقا ليدولا  لمعياا دعتماا دبع

 

المعيا  الجديد  يسنننننتوعد .2019يناير  1"عقود اايجا "   المطوق في الفترة التي تودأ في أو بعد  - 16المعيا  الدولي للتقا ير المالية  قم   • 

 قائمة في  والذم يميز بين عقود اايجا  التمويلي  17بموجأل المعيا  المحاسننوي الدولي  قم المحاسننوة المالي المزدو  المسننتصدم  نموت 

 جميع إد ا  16ا  الدولي للتقا ير المالية وبدلً من تلر   يقتر  المعي .المالي المركز قائمة خا   التشغيلي اايجا  وعقود المالي المركز

لن يكون له أم تأثير مادم على  16تقد اادا ة أن اعتماد المعيا  الدولي للتقا ير المالية تع .المالي المركز قائمة لننننننمن التاجير عقود

 .المالية للشركة المعلومات

 

يقدم المعيا   .2021  يناي 1 في نفات ي  تا مع 2017 وماي 18 بتا ي " نلتأميا ودعق" (17) مق  لماليةا للتقا ير ليدولا  لمعياا  نش مت  • 

 عقود في التقديرية الشنننركة ميزات مع ااسنننتثما  وعقود التأمين لعقود المحاسنننوة حول شننناملة توجي ات (17)الدولي للتقا ير المالية  قم 

 إلى باالنافة الصسنائر احتيااي االزامي الصصنم( 17)  قم المالية للتقا ير الدولي المعيا  يقدم األجل وقصنيرة الحياة غير على التأمين

 المعيا  يغير سنننننوف تلر  على عالوة. المعلومات عن اافصنننننا  فيه يمكن مدة أم وإلى المالية  غير للمصاار بالنسنننننوة المصاار تعديل

 في. الصسا ة أو الربح في المكتسوة األقساا إجمالي ضعر يتم لم حيث التأمين  عقد اداتإير عرض من( 17)  قم المالية للتقا ير الدولي

ً  الممكن من يكن لم الموجزة  األولية المعلومات هذه نشننننننر تا ي    قم للتقا يرالمالية الدولي المعيا  إنعقاد عند المحتمل األثر تحديد عمليا

(17.) 

 

 1 بعد أو في لسنويةا ةللفتر للمفعوا ية سا لدخلا لريوة تمعامال من لتيقنا معد 23لجنة التقا ير المالية الدولية والتفسنننننيرات   معيا  • 

 .2019   يناير

 

( السا م المفعول للفترة 28الفوائد اويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشا يع المشتركة )تعديالت على المعيا  المحاسوي الدولي  قم   • 

 .2019يناير  1السنوية في أو بعد 

 

  يناي 1 دبع أو في يةولسنا  ةللفت وللمفعا  مسا( 19 مق  ليدولا لمحاسبيا  لمعياا علی تيالدتع) يةولتسا أو دلتقييا أو تيالدلتعا اطخ    •

2019. 

 

  ليدولا  لمعياا   3 مق  لماليةا  ي للتقا ليدولا  لمعياا علی تيالدتع) 2017 - 2015المعايير الدولية   دو ة علی يةولسنا تلتحسيناا   •

  يناي 1 دبع أو في يةولسنا  ةللفت وللمفعا  مسا( 23 مق  ليدولا لمحاسبةا  معياو 12 ليدولا لمحاسبةا  معيا   11 لماليةا  ي للتقا

2019. 

 

ومعيا   10أو مشنننننروعه المشنننننترك )تعديالت على المعيا  الدولي للتقا ير المالية  و ميلهبيع أو مسننننناهمة الموجودات بين المسنننننتثمر    •

 .مسمى غير ألجل منجل النفات تا ي /  الموكر للتطويق والمتا ( 28المحاسوة الدولي  قم 
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على أن تقوم الشنننركة بإبرام اتفاقية  2008ديسنننمور  21وافق مسننناهمي الشنننركة في  .2008ديسنننمور  29بدأت الشنننركة عمليات التأمين في 

 29  اعتواً ا من  عالقة  ارف تو "(  مريوج)" تحصل بموجو ا على محفية التأمين ولافي ألول شركة الصليج للتأمين وإدا ة المصاار
بموجأل التعليمات األولية المسنتلمة من  .منسنسنة النقد العربي السنعودممليون لاير سنعودم بناًا على تعليمات  65.7  مقابل  2008ديسنمور 

 47.1منسننسننة النقد العربي السننعودم   تم تسننجيل الزيادة في قيمة الشننراا على لننافي الموجودات القابلة للتحديد والمكتسننوة   والتي بلغا 
إجراا أم تعديل على هذه الش رة وتسوية اللتزامات تات الصلة  ل يمكن .كإلتزام مليون لاير سعودم   كش رة مع تحمل نفس المولغ المقابل

 .إل عند استالم الموافقة الن ائية من منسسة النقد العربي السعودم

 
 ومستق لتيا تعاوفدلما نع ليحاًوت  فوت"(   خطاضل)"ا ودملسعا بي لعا دلنقا سسةؤم نم ضااخ کة لشا تتلق   2015  يسمبد  ش  لخال
 وإعادة للتأمين الصليج شننننركة نم لةولمنقا وداتجولما لافيو نلتأميا ةظمحف لمقاب  المصاار وإعادة للتأمين الصليج شننننركة لیإ کة لشا ب ا

مليون لاير  47.1مسجلة مودئياً مقابل الش رة الوالغة الوخفضا منسسة النقد العربي السعودم من التزامات الشركة    .کة لشا لیإ المصاار
 .مليون لاير سنننعودم 8.46بمولغ  2010و  2009ديسنننمور  31من لنننافي أ با  الشنننركة خالل السننننوات المنت ية في  ٪50سنننعودم   إلى 

نتج عن تلر  .شنننن رةكمليون لاير مقابل المولغ المسننننجل في الوداية  38.6وبناًا على تلر   قاما الشننننركة بعكس المطلوبات المتوقية والوالغة 
وتم تحميله على قائمة الدخل  2015ديسنننمور  31في  إافاؤه تم قدسنننعودم   والذم اعتورته الشنننركة مليون لاير  8.46 لنننيد شننن رة قد ه 

 .2015ديسمور  31الشامل للسنة المنت ية في 
 

 الصليج کة ش نم لةولمنقا وداتجولما لافي لمقاب  سنننننعودم  ليا  ونملي 18.64 تبلغ تباولام ئياًدمب کة لشا تسجل   كلت علی وةعال
مليون لاير  8.21الوا منسسة النقد العربي السعودم من الشركة خفض االتزامات لتصوح  .2008 معا في نللتأمي المصاار وإعادة للتأمين

وبناا على تلر   قاما الشنننركة بتعديل الرلنننيد  .2015ديسنننمور  31حتى بعض األلنننول المنقولة  تحصنننيلب الشنننركة تقمسنننعودم حيث لم 
 . مريوجالمستحق لشركة 

 

مليون لاير   والرليد المستحق  8.46منسسة النقد العربي السعودم تعليمات ا إلى الشركة بأن المدفوعات المتعلقة بالش رة الوالغة  ألد ت
( يجأل أن يتم فقط في المجمل مليون لاير سننعودم 16.67مليون لاير سننعودم ) 8.21مقابل تحويل لننافي األلننول الوالغ   مريوجلشننركة 

 التالية: استيفاا الشروا عند
 

 .  وتحتفظ الشركة بالنقد الذم يتم جمعه 1 قم يضا  ا  كما هو مولح في اأكملا الشركة إلدا   • 
قد تم استالم ا من قول الشركة بالكامل  (مربيوج) .ك.م. لدة المستحقة من شركة الصليج للتأمين وإدا ة المشا يع القابضة شألجميع ا  • 

 ( ؛ و2))ض(  12اايضا  انير  .نقداً 

 .هعالأ و ةکتلما تعاوفدلما دادلس ودملسعا بي لعا دلنقا سسةؤم نم اخا ممانعة دمع خطاض علی کة لشا تحلل  • 

 
 للتأمين الصليج شنننننركة نم لمستحقةا للمبالغ   2015  يسمبد 31 نم  اعتبا  ا تيالدلتعا ضبع لبعم يلاأ کة لشا تقام   كلت علی وةعال

 ونملي 31.43 لیإ ليا  ونملي 22.29 نم دلي لا عتفاا  لیإ أدت لتيوا   ودملسعا بي لعا دلنقا سسةؤم تتعليما علی ابنا المصاار وإعادة
 .(2)ض( ) 12 اايضا   قمانير  .ليا 

 
تحا بند التزامات عمليات التأمين  17 اايضا تكميلية في المعلومات المليون لاير سعودم في  16.67الرليد الوا د أعاله الوالغ  عرض تم

 .مليون لاير سعودم 2.36المساهمين بمولغ  التزاماتمليون لاير سعودم وفي  14.31 بمولغ
 

 نقد وما في حكمه     -5
 التدفقات النقدية على ما يلي: قائمة في الموجوديشمل النقد وما في حكمه 

 

 التأمين عمليات 
 2017 ديسمبر 31  م2018 يونيو 30 
 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

 57.209.916   15.602.231 ونقد بالصندوق الونوك لدى أ لدة
 

 المساهمين عمليات 
 2017 ديسمبر 31  م2018 يونيو 30 
 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

 894.630  7.685.126 ونقد بالصندوق الونوك لدى أ لدة
 60.200.000  35.000.000 ااقتناا تا ي  من أش ر 3 خالل تستحق ودائع

 42.685.126  61.094.630 

 118.304.546  58.287.357 النقد وما في حكمه  مجموع
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 وأرصدة إعادة تأمين مدينة، بالصافي تأمين أقساط -6

 :التالي من المستحقة الموالغ المدينة الذمممل تش       

 م2017ديسمور  31  م2018 يونيو 30 

 )مراجعة(  مراجعة()غير  

    

 89.045.527  106.723.343 حاملي وثائق التأمين

 25.346.765  25.659.889 تمم مدينة من معيدم التأمين

 132.383.232  114.392.292 

    مصصص تمم مشكوك في تحصيل ا

 (36.881.211)  (36.604.726) مدينة التأمين التمم مقابل  مصصص

 (5.273.055)  (6.775.127) مقابل تمم معيدم التأمين المدينة  مصصص

 (43.379.853)  (42.154.266) 

 72.238.026  89.003.379 وأرصدة إعادة تأمين مدينة بالصافي تأمين أقساط

 

 االستثمارات -7

 

 التأمين عمليات 
 2017 ديسمبر 31  م2018 يونيو 30 
 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

  22.074.057 متاحة للويع  استثما ات
7.037.883 

 

 

 المساهمين عمليات 
 2017 ديسمبر 31  م2018 يونيو 30 
 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

  22.323.333 متاحة للويع  استثما ات
24.072.736 

  33.934.513 ب ا حتى تا ي  ااستحقاق  محتفظ استثما ات
23.064.698 

 56.257.846  
47.137.434 

  78.331.903 االستثمارات  مجموع
54.175.317 

 

 رصيد اإلستثمار كما يلي:  على الحركة
 

 عمليات التأمين 

 2017ديسمور  31  م2018يونيو  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 6.946.407  7.037.883 اافتتاحي  الرليد

 ---  16.034.050 إلافات

 91.476  (997.876) لالستثما ات العادلة القيمة في التغير

 22.074.057  7.037.883 
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 االستثمارات )تتمة(    -7
 

 الحركة في رصيد اإلستثمار كما يلي:  
 

 عمليات التأمين 

 2017ديسمور  31  م2018يونيو  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 43.459.264  47.137.434 اافتتاحي  الرليد

 299.190.057  89.106.986  المشتريات

 (295.707.929)  (79.913.021)  استوعادات

 196.042  (73.553) لالستثما ات العادلة القيمة في التغيرات

 56.257.846  47.137.434 
 

 فنيةاالحتياطات ال     -8

 صافي المطالبات واالحتياطات تحت التسوية   8-1

 ما يلي:يشمل لافي المطالوات والحتيااات تحا التسوية على 

 م2017ديسمور  31  م2018 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 89.300.928  112.448.680 مطالوات تحا التسوية

 (679.431)  (462.323)  وحلول التعويضات ااستوعادناقصاً: القيمة القابلة للتحقق من 

 111.986.357  88.621.497 

 65.580.237  62.348.782 عن االمطالوات المتكودة و لم يتم اابالغ 

 4.220.267  2.471.656 اقساا التأمين اتاحتياا

 3.954.557  3.538.720 أخرى فنيةاحتيااات 

 180.345.515  162.376.558 

    ناقصاً:

 55.755.038  77.465.917 حصة معيدم التأمين من المطالوات تحا التسوية

 31.272.933  31.442.961 المتكودة و لم يتم اابالغ عن احصة معيدم التأمين من المطالوات 

 108.908.878  87.027.971 

 75.348.587  71.436.637 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

 

 الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة  8-2

 

 كما يلي : أقساا التأمين غير المكتسوةكانا الحركة في 

 م  )غير مراجعة(2018 يونيو 30 

 صافي  معيدي التأمين  اجمالي 

 85.211.043  (46.791.671)  132.002.714 الفترةالرليد في بداية 

 75.559.886  (54.842.321)  130.402.207 الفترةخالل  مكتتوةأقساا تأمين 

 (86.393.161)  57.281.195  (143.674.356) الفترةخالل  مكتسوةأقساا تأمين 

 74.377.768  (44.352.797)  118.730.565 الفترةالرليد في ن اية 
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 االحتياطات الفنية )تتمة(     -8

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

 م )مراجعة(2017ديسمور  31 

 لافي  معيدم التأمين  اجمالي 

 78.244.399  (55.643.958)  133.888.357 الفترةالرليد في بداية 

 216.150.018  (143.477.360)  359.627.378 الفترةخالل  مكتتوةأقساا تأمين 

 (209.183.374)  152.329.647  (361.513.021) الفترةخالل  مكتسوةأقساا تأمين 

 85.211.043  (46.791.671)  132.002.714 الفترةالرليد في ن اية 

 

 وتعهدات التزامات   -9

بناًا على نصننيحة قانونية  .ان الشننركة .الشننركة  مع الغالوية العيمى من شننركات التأمين  للتقالنني في السننياق العادم ألعمال اتصضننع  ( 1

 .سيكون ل ا تأثير جوهرم على األداا المالي للشركة القضايامستقلة   ل تعتقد أن نتائج هذه 

 

 .(ل شيا: 2017ديسمور  31  ليس لدى الشركة أم التزامات  أسمالية ) 2018 يونيو 30في  ( 2

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -10

 .بين المشا كين في السوق في تا ي  القياس نياميةلتحويل التزام في معاملة  هاستالمه لويع ألل أو دفع المتوقعان القيمة العادلة هي السعر 

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 

 في السوق الرئيسي الذم يمكن الولول إليه لأللل أو اللتزام   أو   -

 ل أو اللتزام.في غياض السوق الرئيسي  في السوق األكثر مالامة للولول لألل   -

 

 لماليةا تماولمعلا في جةد لما ية فتدلا قيمت ا نع جوهرم بشكل المالي المركز قائمة في الموجودات لماليةا دواتلأل لةدلعاا ملقيا فتختل ل

 .الموجزة األولية

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 

 :واافصا  عن ا تحديد القيمة العادلة لألدوات الماليةلتستصدم الشركة التسلسل ال رمي التالي 

 

 التي يمكن للكيان الولول إلي ا في تا ي  القياس ؛و مماثلة مالية ألداة المالية في األسواق النشطة لنفس األداة المتداولة: األسعا  1المستوى 

 

 المدخالت جميع في ا تكون والتي أخرى تقييم أساليأل أو المماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق في المتداولة: األسعا  2المستوى 

 .للمالحية القابلة السوق بيانات على مونية ال امة

 

 .للمالحية القابلة السوق بيانات إلى ال امة مدخالت ا من أم تسند ل تقييم أساليأل: 3  وىلمستا
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -10

 

 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 العادلة والقيمة الدفترية القيمة (أ

 

 القيمة العادلة 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   الدفتريةالقيمة  

          م  )غير مراجعة(2018 يونيو 30

          

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

    

 

 

   

          ستثمارات متاحة للبيعإ

 25.102.743  -  5.159.143  19.943.600  25.102.743 لناديق استثما 

 19.294.647  1.923.078  -  17.371.569  19.294.647 ستثما ات األس مإ

 44.397.390  1.923.078  5.159.143  37.315.169  44.397.390 ستثماراتمجموع اإل

          

بالقيمة لم يتم قياسها موجودات مالية 

 العادلة

    

 

 

   

 77.381.000  -  77.381.000  -  77.381.000 ودائع قصيرة األجل

 35.511.875  -  35.511.875  -  35.511.875 ودائع اويلة األجل

ستثمارات مقتناة حتى تاريخ إ

 االستحقاق

    

 

 

   

 33.934.513  -  33.934.513  -  33.934.513 لكوك وسندات

 146.827.388  -  146.827.388  -  146.827.388 مجموع االستثمارات

 

 القيمة العادلة 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   الدفتريةالقيمة  

          م )مراجعة(2017ديسمبر  31
          

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

    

 

 

   

          ستثمارات متاحة للبيعإ

 26.434.284  -  4.897.861  21.536.423  26.434.284 لناديق استثما 

 4.676.335  1.923.078  -  2.753.257  4.676.335 ستثما ات األس مإ

 31.110.619  1.923.078  4.897.861  24.289.680  31.110.619 ستثماراتمجموع اإل

          

بالقيمة  لم يتم قياسهاموجودات مالية 

 العادلة

    

 

 

   

 69.895.664  -  69.895.664  -  69.895.664 ودائع قصيرة األجل

 35.210.439  -  35.210.439  -  35.210.439 ودائع اويلة األجل

ستثمارات مقتناة حتى تاريخ إ

 ستحقاقاإل

    

 

 

   

 23.064.698  -  23.064.698  -  23.064.698 لكوك وسندات

 128.170.801  -  128.170.801  -  128.170.801 ستثماراتمجموع اإل
 

  حي( مس  308 192: 2017) مس  308 192 بلغا وقد)نجم(  التامين لصدمات نجم فيأس م   اتستثماإ نم  لثالا وىلمستا  اتستثماإ فتتأل

 .لةدلعااالتكلفة قريوة من القيمة  أن
 

 

 .2المطلوبات المالية التي ل يتم قياس ا بالقيمة العادلة كمستوى  إعتوا يتم 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -10

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

 

 العادلة القيم قياس  (ب

  2017ديسمور  31و  2018 يونيو 30في  3والمستوى  2يولح الجدول التالي أساليأل التقييم المستصدمة في قياس القيم العادلة للمستوى 

 .باالافة إلى المدخالت ال امة غير القابلة للمالحية المستصدمة

 

 ستثمارصناديق اإل

سننعر الوحدة الذم يتم اسننتصدامه بعد تلر  لتحديديتم تقدير القيمة العادلة بناًا على تقييم الموجودات األسنناسننية  ويتم التقييم على أسنناس يومي 

 .لحساض القيمة السوقية للوحدات التي يمتلك ا المستثمرون

 

 الصكوك والسندات

يتم تداول عقود مماثلة في سنننوق نشنننط وتعكس عروض األسنننعا  المعامالت الفعلية في الصنننكوك  .تسنننتند القيم العادلة على أسنننعا  الوسنننيط

 .المماثلة

 

 ودائع قصيرة األجل وودائع طويلة األجل

 اائتماني وتصنيف ا إستحقاق ا في المشاب ةمشتق من عوائد األو اق المالية المد جة باستصدام معدل خصم لافي القيمة الحالية إحتساض  يتم

 .النشطة األسواق في املتداولةو 

 

 3والمستوى  2والمستوى  1نقل بين المستوى 

ولم يتم إجراا تحويالت في أم من التجاهين  2018 يونيو 30أشننن ر المنت ية في  السنننتةلم تكن هناك تحويالت بين المسنننتويات خالل فترة 

 .2017ديسمور  31خالل فترة الثني عشر ش ًرا المنت ية في 

 

 3بين القيم العادلة للمستوى  تعديل

 .من التسلسل ال رمي للقيمة العادلة 3ل يوجد أم تغيير في قياسات القيمة العادلة لالستثما ات المصنفة لمن المستوى 

 

 يةقطاعات التشغيلال -11

 کة لشإدا ة ا سمجل لقب نم ماظبانت جعت ا ام ميت لتيا کة لشا تناومک ولح خليةدالا  ي لتقاا سساأ علی للتشغيا تاعااق ديدتح ميت

 .ئ اأدا متقييو تاعااللق وا دلما اتخلي لجأ نم ئيسي لا لتشغيليا  ا لقا کلانع وظيفته لمن

 

 جية خااراف أ مع عمليات عن الناتجة  اداتياا ستقا .تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروا واألحكام التجا ية العادية

 .موجودات ومطلوبات القطاعات الموجودات والمطلوبات التشغيلية تشكل .األولية الموجزة لخدلا قائمة في تلر مع قفواتت يقةارب

 

 .2017ديسمور  31القطاعات أو أساس القياس أل با  أو خسائر القطاع منذ  تشكيل لم تطرأ أم تغييرات على أساس

 

 المدينة ول على الودائع قصنننننيرة األجل ول على أقسننننناا التأمين معيدم التأمينل تشنننننتمل الموجودات القطاعية على النقد ومافي حكمة 

                     ول على المصننننننا يف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى  أاراف تات عالقة بالصننننننافي –التأمين المدينة  أقسنننننناابالصننننننافي ول 

بالصنننننافي والودائع اويلة األجل والممتلكات والمعدات والموجودات غير ول السنننننتثما ات والموالغ المسنننننتحقة من أاراف تات عالقة 

 ا ها في الموجودات غير إظالمسنننننتحق من الوديعة النيامية وبالتالي يتم ة النيامية والدخل عبرامج الحاسنننننأل اللي والودي -الملموسنننننة 

طلوبات الخرى والفائض مئق التأمين والموالغ المستحقة والبينما المطلوبات القطاعية ل تشمل المطالوات المستحقة لحاملي وثا .المصنفة

المتراكم من عمليات التأمين والزكاة ولننننننريوة الدخل والموالغ المسننننننتحقة لطرف تو عالقة ومكافاة ن اية الصدمة والحتيااي لأل با  

 .من مطالوات غير مصنفةلم اد اج ا ي السعودم وبالتالي يتوالصسائر الكتوا ية وعمولة الدخل المستحقة لمنسسة النقد العرب

 

إلى لانع القرا  التشغيلي الرئيسي في القطاعات تات الصلة ويتم مراقوت ا  المصنفةل يتم اابالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير 

 .على أساس مركزم
 

يونيو  30إدا ة الشركة والتي تصص إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة بتا ي   مجلس إلى المقدمةيلي معلومات قاااعا التشغيل  فيما

 :م وإجمالي اايرادات والمصا يف ولافي الدخل لفترة الثالثة والستة أش ر المنت ية في تلر التا ي 2017ديسمور  31م و 2018
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11  
 

 

تم استوعاد هذه األ لدة بالكامل أثناا إعداد  .لاير سعودم على التوالي 999.336 مولغ المساهمين لعمليات والمستحقألول عمليات المساهمين ومجموع المطلوبات لعمليات التأمين  المستحق من عمليات التأمين  مجموعيشمل 

 .أ(-2)إيضا   للشركة المركز المالي قائمة

 م )غير مراجعة(2018 يونيو 30كما في  

 عمليات التأمين 

 
 حوادث عامة يالهندس الممتلكات البحري المركبات الصحي

مجموع عمليات 

 التأمين
 عمليات المساهمين

 
 المجموع

    

           الموجودات 

مين أحصنننة معيدم التأمين من أقسننناا الت

 44.352.797  --- 44.352.797 2.433.406 2.919.384 6.185.244 2.304.373 19.554.067 10.956.323 غير المكتسوة

حصننة معيدم التأمين من المطالوات تحا 

 التسوية
2.754.595 14.610.005 25.257.202 24.181.792 2.862.792 7.799.531 77.465.917 

--- 
 77.465.917 

حصننننننننة معينندم التننأمين من المطننالوننات 

 31.442.961  --- 31.442.961 3.619.070 3.990.862 6.587.172 2.648.457 10.173.970 4.423.430 لم يتم اابالغ عن ا  ولكنالمتكودة 

 7.286.225  --- 7.286.225 198.790 155.876 395.728 102.157 3.450.479 2.983.195 تكاليف اكتتاض وثائق تأمين منجلة 

 2.059.046  --- 2.059.046 --- --- 296.099 269.920 1.108.027 385.000 المنجة التأمين أقساا خسا ة فاض

 421.219.768  174.999.454 246.220.314 --- --- --- --- --- --- موجودات غير مصنفة 

 583.826.714  174.999.454 408.827.260 14.050.797 9.928.914 37.646.035 30.582.109 48.896.548 21.502.543 الموجودات  مجموع

           المطلوبات وحقوق المساهمين 

 118.730.565  --- 118.730.565 4.193.327 3.847.076 7.148.989 2.886.657 48.469.378 52.185.138 أقساا تأمين غير مكتسوة 

 7.351.059  --- 7.351.059 804.222 1.017.580 1.514.989 520.692 3.493.576 --- عمولت إعادة تأمين غير مكتسوة 

 111.986.357  --- 111.986.357 12.801.302 3.586.267 26.741.832 27.075.204 32.599.767 9.181.985 مطالوات تحا التسوية 

لم يتم اابالغ  ولكن المطالوات المتكودة

 عن ا 
14.848.643 25.480.050 4.262.914 7.144.530 4.783.802 5.828.843 62.348.782 

--- 
 62.348.782 

 2.471.656  --- 2.471.656 --- 113.516 366.723 --- 1.991.417 --- قسط تأمين إلافي  إحتيااي

 3.538.720  --- 3.538.720 111.662 65.769 205.154 178.005 428.341 2.549.789 إحتياايات فنية أخرى 

 277.399.575  174.999.454 102.400.121 --- --- --- --- --- --- مطلوبات غير مصنفة 

 583.826.714  174.999.454 408.827.260 23.739.356 13.414.010 43.122.217 34.923.472 112.462.529 78.765.555 المطلوبات وحقوق المساهمين  مجموع
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 التشغيلية )تتمة(القطاعات   -11  

 

 

تم استوعاد هذه األ لدة  .لاير سعودم على التوالي 064 558 2 يولغ والذم التأمين لعمليات والمستحقالمستحق من عمليات المساهمين  المولغمطلوبات عمليات المساهمين    ومجموعموجودات عملية التأمين  مجموعيشمل 

 .أ(-2)إيضا   للشركةالمركز المالي  قائمةبالكامل أثناا إعداد 

 

 

 م )مراجعة(2017ديسمبر  31كما في  

 عمليات التأمين 

  
 حوادث عامة يالهندس الممتلكات البحري المركبات الصحي

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات  

 المساهمين

 
 المجموع

    

            الموجودات 

ساا الت مين أحصة معيدم التأمين من أق

 46.791.671  ---  46.791.671 1.895.813 2.793.472 4.703.555 4.505.142 20.427.591 12.466.098 غير المكتسوة

وات  تأمين من المطال حصنننننننة معيدم ال

 55.755.038  ---  55.755.038 7.143.347 4.214.969 10.410.518 18.712.655 12.631.489 2.642.060 تحا التسوية

وات  تأمين من المطال حصنننننننة معيدم ال

 31.272.933  ---  31.272.933 4.816.370 2.924.908 1.867.645 2.368.358 15.207.965 4.087.687 لم يتم اابالغ عن ا ولكنالمتكودة 

 9.544.276  ---  9.544.276 173.285 120.092 214.513 318.769 4.096.746 4.620.871 تكاليف اكتتاض وثائق تأمين منجلة

 439.146.126  183.544.929  255.601.197 --- --- --- --- --- --- موجودات غير مصنفة 

 582.510.044  183.544.929  398.965.115 14.028.815 10.053.441 17.196.231 25.904.924 52.363.791 23.816.716 الموجودات  مجموع

            المطلوبات وحقوق المساهمين 

 132.002.714  ---  132.002.714 3.192.814 3.518.011 5.749.419 6.353.698 50.827.308 62.361.464 أقساا تأمين غير مكتسوة 

 7.403.897  ---  7.403.897 671.527 944.662 1.244.547 1.110.904 3.432.257 - عمولت إعادة تأمين غير مكتسوة

 88.621.497  ---  88.621.497 11.737.734 5.394.265 13.871.112 20.394.765 28.416.753 8.806.868 مطالوات تحا التسوية 

وات المتكودة  لم يتم اابالغ  ولكنالمطال

 65.580.237  ---  65.580.237 7.995.417 3.647.262 2.559.988 4.024.161 33.530.683 13.822.726 عن ا 

 4.220.267  ---  4.220.267 --- 92.447 - --- 4.127.820 - قسط تأمين إلافي  إحتيااي

 3.954.557  ---  3.954.557 --- 36.004 144.731 --- 1.298.208 2.475.614 إحتياايات فنية أخرى 

 280.726.875  183.544.929  97.181.946 --- --- --- --- --- --- مطلوبات غير مصنفة 

 87.466.672 121.633.029 31.883.528 23.569.797 13.632.651 23.597.492 398.965.115  183.544.929  582.510.044 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018 يونيو 30 في المنتهيةوالستة أشهر  الثالثة تيلفتر

 )جميع الموالغ بالريـال السعودم ما لم يذكر غير تلر(
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11  

 م )غير مراجعة(2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة             
 المجموع حوادث عامة يالهندس الممتلكات البحري المركبات الصحي  
   

        اإليرادات 
 130.402.207 7.731.124 4.679.698 9.358.797 7.499.237 50.171.246 50.962.105 إجمالي أقساا التأمين المكتتوة

 (3.452.367) (244.762) (297.210) (611.687) (216.598) (2.082.110) --- محلي –أقساا إعادة التأمين المسندة 
 (49.330.908) (4.007.123) (3.235.135) (7.748.572) (5.526.549) (17.986.588) (10.826.941) أجنوي – أقساا إعادة التأمين المسندة

 (2.059.046) --- --- (602.165) 36.145 (1.108.026) (385.000) مصا يف للفائض خسا ة 
 75,559,886 3,479,239 1,147,353 396,373 1,792,235 28,994,522 39,750,164 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 10.833.275 (462.917) (203.154) 82.119 1.266.272 1.484.405 8.666.550 مين غير المكتسوة   بالصافي أيرات في أقساا التالتغ
 86,393,161 3,016,322 944,199 478,492 3,058,507 30,478,927 48,416,714 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 9.421.718 564.017 1.134.939 1.656.557 1.959.762 4.106.443 --- عمولت إعادة التأمين 

 773.307 17.530 3.925 8.845 22.050 717.157 3.800 إيرادات  سوم من التأمين
 96.588.186 3.597.869 2.083.063 2.143.894 5.040.319 35.302.527 48.420.514 اإليرادات  مجموع

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (93.938.243) (247.840) (2.412.706) (5.549.871) (2.545.710) (43.499.677) (39.682.439) إجمالي المطالوات المدفوعة ومصا يف تسوية الصسائر

 (1.780.927) --- --- --- --- --- (1.780.927) المصا يف المتكودة المتعلقة بالمطالوات
 36.889.301 125.736 2.178.321 3.340.161 1.978.637 17.363.823 11.902.623 حصة معيدم التأمين من المطالوات المدفوعة 

 (58.829.869) (122.104) (234.385) (2.209.710) (567.073) (26.135.854) (29.560.743) صافي المطالبات المدفوعة 
 (1.653.981) (407.385) 455.822 900.554 (135.891) (2.204.498) (262.583) التغيرات في المطالوات تحا التسوية  بالصافي 

 3.401.483 969.274 (70.586) 134.985 41.346 3.016.638 (690.174) بالصافي –التغيرات في المطالوات المتكودة لم يتم اابالغ عن ا 
 (57.082.367) 439.785 150.851 (1.174.171) (661.618) (25.323.714) (30.513.500) صافي المطالبات المتكبدة 

 1.748.611 --- (21.069) (366.723) --- 2.136.403 --- قسط تامين إلافي يإحتياا
 415.837 (111.662) (29.765) (60.423) (178.005) 869.867 (74.175) إحتيااات فنية اخرى

 (9.479.676) (221.853) (319.338) (406.362) (395.037) (3.845.134) (4.291.952) تكاليف اكتتاض وثائق تأمين 
 (1.123.035) (66.581) (40.302) (80.599) (64.584) (432.079) (438.890) مصا يف إكتتاض اخرى

 (65.520.630) 39.689 (259.623) (2.088.278) (1.299.244) (26.594.657) (35.318.517) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع
 31.067.556 3.637.558 1.823.440 55.616 3.741.075 8.707.870 13.101.997 صافي دخل اإلكتتاب 

        
        تشغيلية أخرى إيرادات  /)مصاريف( 

 (39.468.770)       إدا ية وعمومية  مصا يف
 (1.825.769)       مصصص ديون مشكوك في تحصيل ا 

 1.963.297       لكوك  -ودائع عمولت دخل من 
 1.499.653       وأ با  محققة من إستثما ات تو يعات أ با 

 1.761.153       خرىأإيرادات 
 (36.070.436)       خرى التشغيلية األ مصاريفال مجموع
 (5.002.880)       العجزصافي 
 5.002.880       المحول إلى المساهمين العجزلافي 

 ---       صافي دخل الفترة بعد التحويل إلى عمليات المساهمين



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018 يونيو 30 في المنتهيةوالستة أشهر  الثالثة تيلفتر

 )جميع الموالغ بالريـال السعودم ما لم يذكر غير تلر(
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في              

 المجموع  حوادث عامة  يالهندس  الممتلكات  البحري  المركبات  الصحي 
              اإليرادات 

 239.649.643  10.562.505  6.379.415  11.788.605  15.149.149  115.016.988  80.752.981 إجمالي أقساا التأمين المكتتوة

 (8.278.164)  (539.041)  (512.626)  (905.908)  (477.910)  (5.842.679)  --- محلية  –إعادة التأمين المسندة  أقساا

 (86.012.231)  (5.450.607)  (4.318.624)  (9.362.526)  (11.182.636)  (40.180.100)  (15.517.738) أجنوية  –إعادة التأمين المسندة  أقساا

 (1.905.910)  ---  ---  (306.233)  (390.232)  (824.445)  (385.000) المصا يففائض خسا ة 

 143,453,338  4,572,857  1,548,165  1,213,938  3,098,371  68,169,764  64,850,243 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (44.710.074)  (887.099)  (135.978)  434.869  1.336.847  (15.812.022)  (29.646.691)  في أقساا التأمين غير المكتسوة   بالصافي التغيرات

 98,743,264  3,685,758  1,412,187  1,648,807  4,435,218  52.357.742  35.203.552 صافي أقساط التامين المكتسبة

 15.049.351  838.032  1.345.926  2.194.540  3.358.757  7.312.096  --- إعادة التأمين  عمولت

 3.825.700  20.620  4.430  12.725  38.340  3.748.235  1.350 التأمين  من  سوم إيرادات

 117.618.315  4.544.410  2.762.543  3.856.072  7.832.315  63.418.073  35.204.902 اإليرادات مجموع

              اإلكتتاب ومصاريف تكاليف

 تسويةإجمالي المطالوات المدفوعة ومصا يف 
 (85.533.120)  (1.747.831)  (1.378.897)  (4.130.688)  (4.692.255)  (61.400.268)  (12.183.181) الصسائر

 (1.112.152)  ---  ---  ---  ---  ---  (1.112.152) المتكودة المتعلقة بالمطالوات  المصا يف

 37.575.790  1.080.935  1.288.729  3.802.954  3.792.394  24.242.545  3.368.233 إجمالي المطالوات المدفوعةحصة معيدم التأمين من 

 (49.069.482)  (666.896)  (90.168)  (327.734)  (899.861)  (37.157.723)  (9.927.100) صافي المطالبات المدفوعة 

 (4.650.691)  (819.558)  (390.532)  354.817  142.839  (2.343.724)  (1.594.533) بالصافي التسوية، تحت المطالبات في التغيرات

 (7.730.578)  (1.093.268)  (177.256)  (116.346)  (203.972)  (5.726.254)  (413.482) لافي التغير في المطالوات تحا التسوية

 (61.450.751)  (2.579.722)  (657.956)  (89.263)  (960.994)  (45.227.701)  (11.935.115) لافي المطالوات المتكودة 

 1.890.280  ---  59.333  ---  ---  1.830.947  --- إضافي تأمين قسط إحتياطي

 (222.301)  ---  ---  ---  ---  ---  (222.301) فنية أخرى  إحتياطيات

 (11.038.814)  (350.564)  (331.194)  (623.781)  (594.767)  (6.269.950)  (2.868.558) اكتتاب وثيقة تأمين  تكاليف

 (1.504.892)  (66.328)  (40.060)  (74.027)  (95.130)  (772.255)  (507.092) أخرىمصاريف إكتتاب 

 (72.326.478)  (2.996.416)  (969.877)  (787.071)  (1.650.891)  (50.388.959)  (15.533.066) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع

 45.291.837  1.547.796  1.792.666  3.069.001  6.181.424  13.029.114  19.671.836 االكتتاب دخلصافي 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018 يونيو 30 في المنتهيةوالستة أشهر  الثالثة تيلفتر

 )جميع الموالغ بالريـال السعودم ما لم يذكر غير تلر(
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11
             

 ( )تتمة(مراجعة)غير  م2018 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 45.291.837             االكتتاب دخلصافي 

              أخرى تشغيلية إيرادات /)مصاريف( 

 (33.698.563)             إدارية وعمومية  مصاريف

 (3.831.817)             ديون مشكوك في تحصيلها  مخصص

 2.345.711             ودائع  –دخل من صكوك  عموالت

 1.475.518             اإلستثمارات من محققة وأرباحأرباح  توزيعات

 2.226.707             أخرى  يراداتإ

 (31.482.444)             التشغيلية األخرى  مصاريفال مجموع

 13.809.393             الفائض  صافي

 (12.363.774)              المحول إلى المساهمين الفائض

 1.445.619             إلى المساهمين  الفائض تحويل بعددخل  صافي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018 يونيو 30 في المنتهيةوالستة أشهر  الثالثة تيلفتر

 )جميع الموالغ بالريـال السعودم ما لم يذكر غير تلر(
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 )غير مراجعة( 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة       
 المجموع حوادث عامة يالهندس الممتلكات البحري المركبات الصحي 

        اإليرادات 
 50.168.558 2.020.468 1.722.487 1.408.155 2.200.260 15.138.497 27.678.691 التأمين المكتتوةإجمالي أقساا 

 (983.150) (80.965) (105.423) (119.500) (71.992) (605.270) --- محلي –أقساا إعادة التأمين المسندة 
 (16.122.870) (1.020.666) (1.334.668) (1.078.035) (1.560.333) (5.450.129) (5.679.039) أجنوي –أقساا إعادة التأمين المسندة 

        
 (1.144.129) --- --- (602.165) 228.645 (444.053) (326.556) مصا يف للفائض خسا ة 

 31,918,409 918,837 282,396 )391,545( 796,580 8,639,045 21,673,096 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 5.647.445 331.511 220.162 311.826 547.384 4.519.694 (283.132) التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسوة   بالصافي 

 37,565,854 1,250,348 502,558 (79,719) 1,343,964 13,158,739 21,389,964 صافي أقساط التامين المكتسبة 
 4.263.923 274.944 595.222 772.270 838.266 1.783.221 --- عمولت إعادة التأمين 

 266.205 6.660 1.540 3.505 9.745 242.905 1.850 إيرادات  سوم من التأمين
 42.095.982 1.531.952 1.099.320 696.056 2.191.975 15.184.865 21.391.814 اإليرادات  مجموع

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (44.710.010) (144.379) (1.914.789) (5.194.221) (725.668) (18.291.107) (18.439.846) ومصا يف تسوية الصسائرإجمالي المطالوات المدفوعة 

 (934.927) --- --- --- --- --- (934.927) المصا يف المتكودة المتعلقة بالمطالوات
 18.256.559 72.162 1.801.455 3.124.345 420.080 7.306.780 5.531.737 حصة معيدم التأمين من المطالوات المدفوعة 

 (27.388.378) (72.217) (113.334) (2.069.876) (305.588) (10.984.327) (13.843.036) صافي المطالبات المدفوعة 
 (4.288.196) (302.580) 78.884 796.651 (105.145) (1.799.868) (2.956.138) التغيرات في المطالوات تحا التسوية  بالصافي 

 2.932.600 259.558 56.317 323.901 369.264 2.203.033 (279.473) بالصافي -التغيرات في المطالوات المتكودة لم يتم اابالغ عن ا 
 (28.743.974) (115.239) 21.867 (949.324) (41.469) (10.581.162) (17.078.647) صافي المطالبات المتكبدة 

 436.762 --- (21.069) (366.723) --- 824.554 --- إلافيإحتياا قسط تامين 
 (294.549) (5.582) 4.843 (98.660) 705 43.144 (238.999) إحتيااات فنية اخرى

 (3.917.747) (112.057) (170.321) (207.354) (93.224) (1.611.913) (1.722.878) تكاليف اكتتاض وثائق تأمين 
 (557.586) (26.340) (19.461) (24.567) (27.239) (185.183) (274.796) مصا يف إكتتاض اخرى

 (33.077.094) (259.218) (184.141) (1.646.628) (161.227) (11.510.560) (19.315.320) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع
 9.018.888 1.272.734 915.179 (950.572) 2.030.748 3.674.305 2.076.494 صافي دخل اإلكتتاب 

        
        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 (20.272.730)       مصا يف إدا ية وعمومية 
 (2.231.488)       مصصص ديون مشكوك في تحصيل ا 

 860.960       ودائع -عمولت دخل من لكوك 
 606.068       تو يعات أ با  وأ با  محققة من إستثما ات

 1.284.432       خرىأإيرادات 
 (19.752.758)       المصاريف التشغيلية األخرى  مجموع

 (10.733.870)        الفائضصافي )العجز( / 
 10.733.870       المحول إلى المساهمين العجزلافي 

 ---       صافي دخل الفترة بعد التحويل إلى عمليات المساهمين



 
    شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 (سعودية)شركة مساهمة 
 

 )تتمة( المالية األولية الموجزة المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018 يونيو 30 في المنتهيةوالستة أشهر  الثالثة تيلفتر

 )جميع الموالغ بالريـال السعودم ما لم يذكر غير تلر(
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 التشغيلية )تتمة(القطاعات   -11

 

 )غير مراجعة( 2017 يونيو 30أش ر المنت ية في  الثالثةلفترة             
 المجموع حوادث عامة يالهندس الممتلكات البحري المركبات الصحي 

        اإليرادات 
 78.956.096 2.944.625 2.132.589 2.368.110 6.284.945 10.973.724 54.252.103 إجمالي أقساا التأمين المكتتوة
 (954.449) (106.281) (116.727) (170.457) (128.215) (432.769) --- محلي –أقساا إعادة التأمين المسندة 
 (24.738.033) (1.521.278) (1.687.999) (1.791.400) (5.179.421) (3.957.556) (10.600.379) أجنوي –أقساا إعادة التأمين المسندة 

 (836.900) --- --- (142.600) (89.578) (412.222) (192.500) مصا يف للفائض خسا ة 
 52,426,714 1,317,066 327,863 263,653 887,731 6,171,177 43,459,224 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 3.738.207 286.483 356.014 548.815 1.492.184 22.739.709 (21.685.000) التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسوة   بالصافي 
 56,164,921 1,603,549 683,879 812,468 2,379,915 28,910,886 21,774,224 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 7.587.395 413.224 763.029 1.040.659 1.454.553 3.915.930 --- عمولت إعادة التأمين 
 201.349 7.475 1.545 4.880 18.450 168.149 850 إيرادات  سوم من التأمين

 63.953.665 2.024.248 1.448.453 1.858.007 3.852.918 32.994.965 21.775.074 اإليرادات  مجموع
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 (46.024.548) (1.314.430) (1.236.362) (695.660) (3.319.332) (32.794.047) (6.664.717) إجمالي المطالوات المدفوعة ومصا يف تسوية الصسائر
 (664.400) --- --- --- --- --- (664.400) المصا يف المتكودة المتعلقة بالمطالوات

 20.121.761 842.130 1.166.945 487.808 2.689.176 12.976.135 1.959.567 حصة معيدم التأمين من المطالوات المدفوعة 
 (26.567.187) (472.300) (69.417) (207.852) (630.156) (19.817.912) (5.369.550) صافي المطالبات المدفوعة 

 (2.610.045) (195.688) (239.985) 40.901 315.969 (1.752.655) (778.587) التغيرات في المطالوات تحا التسوية  بالصافي 
 (6.233.405) (423.591) (111.086) (168.296) (357.687) (3.802.213) (1.370.532) بالصافي -اابالغ عن ا التغيرات في المطالوات المتكودة لم يتم 

 (35.410.637) (1.091.579) (420.488) (335.247) (671.874) (25.372.780) (7.518.669) صافي المطالبات المتكبدة 
 2.119.498 --- --- --- --- 2.119.498 --- إحتياا قسط تامين إلافي

 (182.203) --- --- --- --- --- (182.203) إحتيااات فنية اخرى
 (6.193.413) (159.283) (193.590) (285.937) (234.159) (3.473.087) (1.847.357) تكاليف اكتتاض وثائق تأمين 

 (1.063.674) (45.412) (28.399) (48.161) (70.792) (436.582) (434.328) مصا يف إكتتاض اخرى
 (40.730.429) (1.296.274) (642.477) (669.345) (976.825) (27.162.951) (9.982.557) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع

 23.223.236 727.974 805.976 1.188.662 2.876.093 5.832.014 11.792.517 صافي دخل اإلكتتاب 
        

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 
 (15.852.078)       مصا يف إدا ية وعمومية 

 (4.200.039)       مصصص ديون مشكوك في تحصيل ا 
 1.292.565       لكوك  -عمولت دخل من ودائع 

 811.179       تو يعات أ با  وأ با  محققة من إستثما ات
 1.232.776       إيرادات اخرى

 (16.715.597)       المصاريف التشغيلية األخرى  مجموع
 6.507.639       صافي الفائض

 (5.783.655)       الفائض المحول إلى المساهمين
 723.984       صافي دخل بعد تحويل الفائض إلى المساهمين
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 ذات العالقة ةمعامالت وأرصدة مع الجه    -12

موظفي اادا ة في الشركة والشركات التي هم ألحاب ا  ومالك ا األساسيين  كوا المساهمين والمديرين و كوا تمثل األاراف تات العالقة 
ً  تأثير األاراف هذه علي ا كحا س أو مشتركة بضو ة أو مواشرة علي ا مسيطروأم شركات أخرى  يتم اعتماد سياسات التسعير  .جوهريا

اراف الرئيسية تات العالقة خالل الفترة لألمعامالت الفيما يلي تفاليل  .وشروا هذه المعامالت من قول إدا ة الشركة ومجلس اادا ة
 واأل لدة المرتوطة ب ا

  

 

 موظفي اادا ة خالل الفترة: كوا  فيما يلي تعويضات

 

 جهات ذات عالقة، بالصافي –المدينة  التأمينأقساط أ( 

 

 عالقة ذات جهةب( مستحق من وإلى 
 

 تات عالقة  ج ة( مستحق من 1

شركة لافي  ليد مستحق سعودم  22.29بمولغ  كان لدى ال   وهو مساهم في المصاار وإدا ة للتأمين الصليج شركةمن مليون لاير 

التعديالت حسأل المطلوض في ب واألخذعند حل النزاع  .2015الشركة   كانا تحا النزاع حتى يونيو ٪ من أس م 23.5الشركة يمتلر 

 مليون لاير 14.76(   تم تصفيض لننافي الرلننيد المسننتحق إلى 4خطاض منسننسننة النقد العربي السننعودم )كما هو مذكو  في إيضننا  

 .ليون لاير سعودم(م 16.67 دائن و ليدمليون لاير سعودم  31.43مدين   ليد) سعودم
 

  ومع تلر   لم يتم تسوية  2017يونيو  30في وقا سابق أنه سيتم تسوية الرليد بحلول  المصاار وإدا ة للتأمين الصليج شركةأكدت 

بيع أسنن م ا في الشننركة لتسننوية  المصاار وإدا ة للتأمين الصليج شننركةتد س  .الموجزة األولية المالي المركز قائمةالموالغ حتى تا ي  

على الموافقة الال مة من الج ات التنييمية للمضننني قدما في بيع  المصاار وإدا ة للتأمين الصليج شنننركةلقد حصنننلا  .لنننافي الرلنننيد

ووفقًا لذلر   تعتقد إدا ة الشننركة أن هذا المولغ سننيتم  .أسنن م ا في الشننركة وهي في او  تحديد مسننا  العمل المناسننأل لويع هذه األسنن م

 .جمعه في الوقا المناسأل
 

لمن ألول عمليات  17يتم تقديمه في المعلومات المالية االافية في إيضا  ن لاير سعودم وملي 31.43 إن الرليد المذكو  أعاله 

 .ليون لاير سعودمم 2.36مليون لاير وفي ألول المساهمين بمولغ  29.07التأمين بمولغ 
 

 تأمينال عمليات –تات عالقة  ج ة( مستحق إلى 2

 لبنق قيتعل ما في المصاار وإدا ة للتأمين الصليج کة لش فعدلا لمستحقةا دةل ألا بشننننكل  ئيسنننني ليشمتات عالقة  ج ةمسننننتحق إلى 

 .4  قم ضا يانير أيضا اا .ةظلمحفا

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

 

  يونيو 30

 م2018

 )غير مراجعة(

 

 يونيو 30

 م2017

 مراجعة(غير )

  يونيو 30

 م2018

 )غير مراجعة(

 

ديسمور  31

 م2017

 )مراجعة(

       المساهمين الرئيسيين

 667.304  3.747.593 11.137.703  7.456.281 أقساا التأمين المكتتوة

 (42.608)  (26.614) (4.752.336)  3.582.221 المطالوات المدفوعة
       

       أخرى

 -  - (437.024)  41.025 اليجا  المحمل

 -  - (133.100)  200.987 خدمات

 

 م2018  يونيو 30

 )غير مراجعة(

 م2017 يونيو 30 

 مراجعة(غير )

 2.944.331  4.885.847 أخرى وبدلت واتأل  

 40.298  140.105 اجتماع مجلس اادا ة ولجان مجلس اادا ة سوم 

 

 م2018  يونيو 30

 )غير مراجعة(

 م2017ديسمور  31 

 )مراجعة(

 1.392.467  5.072.938 ج ات تات عالقة منمدينة  تأمينأقساا 

 ً  (725.163)  (1.325.345) تحصيل ا في المشكوك الديون مصصص: ناقصا

 3.747.593  667.304 
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 الزكاة وضريبة الدخل   -13

 

 حالة التقييمات

 .2017حتى عام  )"ال يئة"( والدخل ولريوة  الدخل لل يئة العامة للزكاة الزكاة إقرا ات الشركة قدما

 

 اتتقدير دةبزيا بعد ال يئة تقم لم .2017 معا حتى اتلسنوا لخال ل يئةا قول من لدخلا يوةضرو ةلزكاا داتش ا على الشركة حصلا

 .2017 حتى اتللسنو لدخلا لريوةو ةلزكاا

 

 رأس المال   -14

مليون  150م:  2017ديسمور  31) 2018 يونيو 30مليون لاير سعودم في  150والمدفوع  والمصد  بلغ  أس مال الشركة المصر  به

 . يالت للس م الواحد 10مليون س م( بقيمة  15: 2017ديسمور  31مليون س م ) 15لاير سعودم( يتكون من 

 

 .ولريوة الدخلللزكاة يصضع المساهمين في الشركة  .التاليلشركة على النحو باحصة المساهمين 

 

 (مراجعة)غير  2018 يونيو 30   

 المدفوع  والمصدر  بهالمصرح  

 لاير سعودم  عدد األسهم  

شركة اتحاد الصليج للتأمين وإدا ة 

 35.235.000  35.235.000 3.523.500 .المشا يع القابضة

 114.765.000  114.765.000 11.476.500 الخرى

 15.000.000 150.000.000  150.000.000 

 

 )مراجعة( 2017 ديسمور  31   

 المدفوع  والمصد  به المصر  

 لاير سعودم  عدد األس م  

شركة اتحاد الصليج للتأمين وإدا ة 

.المشا يع القابضة  3.523.500 35.235.000  35.235.000 

 114.765.000  114.765.000 11.476.500 الخرى

 15.000.000 150.000.000  150.000.000 

 

 إدارة  رأس المال   -15

 .لمساهمينلقيمة اليتم تحديد األهداف من قول الشركة للحفاظ على نسأل  أس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمال ا و يادة 

 

يتم  . أس المال المصر  ب ا والمطلوبة على أساس منتيم تدير الشركة متطلوات  أس مال ا من خالل تقييم أوجه القصو  بين مستويات

من أجل  .إجراا تعديالت على مسننتويات  أس المال الحالية في لننوا التغيرات في ظروف السننوق وخصننائص مصاار أنشننطة الشننركة

 .األس مأو إلدا  المدفوعة للمساهمين األ با  الحفاظ على هيكل  أس المال أو تعديله   يجو  للشركة تعديل مولغ تو يعات 

 

 .بالكامل لمتطلوات  أس المال المفرولة من الصا   خالل الفترة المالية المذكو ةإستجابا ويرى مجلس اادا ة أن الشركة قد 

 

 .هامش المالاة للشركة أقل من الحد األدنى للمتطلوات. وتتصذ اادا ة ااجرااات التصحيحية الال مة لتلوية هذا المطلأل

 

 والمخفض األساسي السهم ربحية   -16

 بواقعبتقسننيم لننافي الدخل للفترة المنسننوبة إلى حاملي األسنن م  2017و  2018 يونيو 30يتم احتسنناض  بحية السنن م للفترة المنت ية في 

 .مليون س م 15
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 معلومات إضافية    -17

 المالية األولية الموجزة  المعلومات  

 

)غير مراجعة( م2018 يونيو 30  )مراجعة( م2017ديسمور  31    

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

        الموجودات 
 118.304.546 61.094.630 57.209.916  58.287.357 42.685.126 15.602.231 نقد وما في حكمه

 69.895.664 37.514.450 32.381.214  77.381.000 48.344.245 29.036.755 ودائع قصيرة األجل
تأمين  إعادة أقسنننننناا وأ لنننننندة

 72.238.026 - 72.238.026  89.003.379 - 89.003.379 مدينة  بالصافي

ج ات تات  -أقساا تأمين مدينة 
 عالقة  بالصافي

3.747.593 - 3.747.593  667.304 - 667.304 

 أقسااحصة معيدم التأمين من 
 46.791.671 - 46.791.671  44.352.797 - 44.352.797 غير المكتسوة تأمين

حصنننننننننة معيننندم التنننأمين من 
 55.755.038 - 55.755.038  77.465.917 - 77.465.917 المطالوات تحا التسوية 

حصنننننننننة معيننندم التنننأمين من 
ودة ولكن لم يتم  وات المتك المطال

 اابالغ عن ا
31.442.961 - 31.442.961  31.272.933 - 31.272.933 

تكننناليف اكتتننناض وثنننائق تنننأمين 
 منجلة

7.286.225 - 7.286.225  9.544.276 - 9.544.276 

خسنننننا ه اقسننننناا التأمين  فائض

 المنجلة
2.059.046 - 2.059.046  - - - 

 54.175.317 47.137.434 7.037.883  78.331.903 56.257.846 22.074.057 إستثما ات 
ج ات تات عالقة  مطلوض من 

 31.431.318 2.359.192 29.072.126  31.431.318 2.359.192 29.072.126 بالصافي
ً  منندفوعننة مصننننننننا يف  مقننندمننا

 وموجودات أخرى  
12.398.669 87.254 12.485.923  11.905.375 22.452 11.927.827 

 35.210.439 - 35.210.439  35.511.875 - 35.511.875 ودائع اويلة األجل 

 3.591.038 - 3.591.038  5.840.574 - 5.840.574 ممتلكات ومعدات
 3.729.812 - 3.729.812  2.933.719 - 2.933.719 موجودات غير ملموسة 

 33.000.000 33.000.000 -  22.500.000 22.500.000 - وديعة نيامية 
تحق من  إيراد لوديعنننة مسننننننن ا

 النيامية 
- 2.765.791 2.765.791  - 2.416.771 2.416.771 

تأمين / المسننننننتحق من عمليات 
 المساهمين

999.336 - 999.336  2.558.064 - 2.558.064 

 582.510.044 183.544.929 398.965.115  583.826.714 174.999.454 408.827.260 مجموع الموجودات
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 )تتمه(المعلومات المالية األولية الموجزة   

)غير مراجعة(م 2018 يونيو 30   )مراجعة( م2017ديسمور  31 غ 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

        المطلوبات
 25.338.614 --- 25.338.614  38.979.499 --- 38.979.499 تمم دائنة

 16.471.370 3.213.748 13.257.622  15.202.455 3.214.341 11.988.114 مستحقات ومطلوبات أخرى
 20.910.766 --- 20.910.766  14.958.008 --- 14.958.008 ا لدة اعادة تأمين دائنة
 132.002.714 --- 132.002.714  118.730.565 --- 118.730.565 أقساا تأمين غير مكتسوة

عمولنننة إعنننادة تنننأمين غير 
 7.403.897 --- 7.403.897  7.351.059 --- 7.351.059 مكتسوة

 88.621.497 --- 88.621.497  111.986.357 --- 111.986.357 مطالوات تحا التسوية
ودة ولكن لم  وات المتك المطال

 65.580.237 --- 65.580.237  62.348.782 --- 62.348.782 يتم اابالغ عن ا
 4.220.267 --- 4.220.267  2.471.656 --- 2.471.656 احتيااي اقساا الافية

 3.954.557 --- 3.954.557  3.538.720 --- 3.538.720 أخرى فنيةاحتياايات 
 16.669.172 2.359.192 14.309.980  16.669.172 2.359.192 14.309.980 مطلوض الى ج ة تات عالقة

 11.846.468 --- 11.846.468  11.645.107 --- 11.645.107 مكافأة ن اية الصدمة 
 5.103.031 5.103.031 ---  5.201.740 5.201.740 --- الزكاة ولريوة الدخل

إيرادات العمولت مسننننتحقة 
قد  لدفع إلى منسننننننسنننننننة الن ا

 2.416.771 2.416.771 ---  2.765.791 2.765.791 --- العربي السعودم
لينننات  لى عم تحق إ لمسننننننن ا

 2.558.064 2.558.064 ---  999.336 999.336 --- تامين / مساهمينال
 باستثناءمجموع المطلوبات 
 403.097.425 15.650.806 6.6194387.4  412.848.247 14.540.400 398.307.847 مين أفائض عمليات الت

        فائض عمليات التأمين
الفائض المتراكم من عمليات 

 10.770.493 --- 10.770.493  10.769.286 --- 10.769.286 التأمين
أل با  أو الصسائر ااحتيااي 
 341.619 --- 341.619  341.619 --- 341.619 الكتوا ية

احتينننااي القيمنننة العنننادلنننة 
 منلصسنننننننننا ة( / الربح ل)

 406.384 --- 406.384  (591.492) --- (591.492) ستثما اتاا
مجموع فرررائض عمليرررات 

 11.518.496 --- 11.518.496  10.519.413 --- 10.519.413 التأمين
        

مجموع المطلوبررات بمررا في 
 414.615.921 15.650.806 398.965.115  423.367.660 14.540.400 408.827.260 ذلك فائض عمليات التأمين

        حقوق المساهمين
 150.000.000 150.000.000 ---  150.000.000 150.000.000 ---  أس المال

ربح لل احتيااي القيمة العادلة
 371.832 371.832 ---  298.279 298.279 --- من ااستثما ات 

 4.377.360 4.377.360 ---  4.377.360 4.377.360 --- إحتيااي نيامي

 13.144.931 13.144.931 ---  5.783.415 5.783.415 --- أ با  موقاة 

 167.894.123 167.894.123 ---  160.459.054 160.459.054 --- المساهمينمجموع حقوق 
مجموع المطلوبات وحقوق 

 582.510.044 183.544.929 398.965.115  583.826.714 174.999.454 408.827.260 المساهمين

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

  األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

- 27 - 

   

 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 لفترة الستة أشهر المنتهية في الموجزة األوليةقائمة الدخل 

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  م )غير مراجعة(2017 يونيو 30    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

        االيرادات

 239.649.643 --- 239.649.643  130.402.207 --- 130.402.207 إجمالي أقساا التأمين المكتتوة

 -أقسنننناا إعادة تامين المسننننندة 

 (3.452.367) محلي
--- 

(3.452.367)  (8.278.164) 
--- 

(8.278.164) 

 -أقسنننناا إعادة تامين المسننننندة 

 (49.330.908) أجنوي
--- 

(49.330.908)  (86.012.231) 
--- 

(86.012.231) 

 (1.905.910) --- (1.905.910)  (2.059.046) --- (2.059.046) المصا يففائض خسا ة 

 143,453,338 --- 143,453,338  75,559,886 --- 75,559,886 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقسنننننننناا التننأمين 

 10.833.275 غير المكتسوة  بالصافي
--- 

10.833.275  (44.710.074) 
--- 

(44.710.074) 

 98,743,264 --- 98,743,264  86,393,161 --- 86,393,161 المكتسبةصافي أقساط التأمين 

 15.049.351 --- 15.049.351  9.421.718 --- 9.421.718 عمولت اعادة تأمين

 3.825.700 --- 3.825.700  773.307 --- 773.307  سوم من التأمين إيراداتدخل 

 117.618.315 --- 117.618.315  96.588.186 --- 96.588.186 مجموع اإليرادات

        

        اإلكتتاب تكاليف ومصاريف

 (85.533.120) --- (85.533.120)  (93.938.243) --- (93.938.243) إجمالي المطالوات المدفوعة 

المصنننننننا يف المتكودة المتعلقه 

 (1.780.927) بالمطالوات
--- 

(1.780.927)  (1.112.152) 
--- 

(1.112.152) 

حصنننننننننة معيننندم التنننأمين من 

 36.889.301 إجمالي المطالوات المدفوعة
--- 

36.889.301  37.575.790 
--- 

37.575.790 

صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا 

 (58.829.869) المدفوعة األخرى
--- 

(58.829.869)  (49.069.482) 
--- 

(49.069.482) 

في المطننالوننات تحننا  اتالتغير

 (1.653.981) بالصافي -التسوية 
--- 

(1.653.981)  (4.650.691) 
--- 

(4.650.691) 

الننمننطنننالننونننات فنني  اتالننتننغننيننر

المتكوننندة والتي لم يتم البالغ 

 3.401.483 بالصافي -عن ا 

--- 

3.401.483  (7.730.578) 

--- 

(7.730.578) 

صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا 

 (57.082.367) المتكبدة األخرى
--- 

(57.082.367)  (61.450.751) 
--- 

(61.450.751) 

        

 1.890.280 --- 1.890.280  1.748.611 --- 1.748.611 احتيااات اقساا تأمين الافية

 (222.301) --- (222.301)  415.837 --- 415.837 احتيااات فنية اخرى

 (11.038.814) --- (11.038.814)  (9.479.676) --- (9.479.676) تكاليف بوليصة التأمين

 (1.504.892) --- (1.504.892)  (1.123.035) --- (1.123.035) اكتتاض اخرى مصا يف

مجموع تكرراليف ومصررررررراريف 

 (65.520.630) اإلكتتاب
--- 

(65.520.630)  (72.326.478) 
--- 

(72.326.478) 

 31.067.556 صافي الدخل 
--- 

31.067.556  45.291.837 
--- 

45.291.837 

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

  األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في )تتمة( الموجزة األوليةقائمة الدخل 

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  م )غير مراجعة(2017 يونيو 30    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

 45.291.837 --- 45.291.837  31.067.556 --- 31.067.556 صافي الدخل 

        

)مصررررررررراريف( / 

 التشررررغيل إيرادات

        خرىاأل

 ديون مصصننننننص

 فننني مشنننننننننكنننوك

 (3.831.817) --- (3.831.817)  (1.825.769) --- (1.825.769) تحصيل ا

مصنننا يف ادا ية 

 (33.698.563) (2.122.315) (31.576.248)  (39.468.770) (1.756.193) (37.712.577) وعمومية

إيننننننننننننننننننننننننرادات 

 مننننالنننعنننمنننولت 

 2.345.711 --- 2.345.711  1.963.297 --- 1.963.297 الودائع

تو يعات األ با  

قة  واأل با  المحق

 1.475.518 1.475.518 ---  1.499.653 1.339.313 160.340 من الستثما ات

 2.226.707 --- 2.226.707  1.761.153 --- 1.761.153 ايرادات اخرى

 مررررررررجررررررررمرررررررروع

( / مصررررررررراريف)

التشررررغيل إبرادات 

 (31.482.444) (646.797) (30.835.647)  (36.070.436) (416.880) (35.653.556) خرى األ

مررررررررجررررررررمرررررررروع 

)الرررخسرررررررررارة( / 

 13.809.393 (646.797) 14.456.190  (5.002.880) (416.880) (4.586.000) الدخل للفترة

 الررربرر  مررجررمرروع

لى  منسررررررروب إ ل ا

 1.445.619 --- 1.445.619  --- --- --- عمليات التأمين

 المسررهمين حصررة

/  الررررعررررجررررز مررررن

في لرب  صرررررررررا  ا

 المنسرررروب للفترة

 --- (13.010.571) 13.010.571  --- (4.586.000) 4.586.000 للمساهمين

ربحية )خسارة( / 

        السهم

السننننننننننناسننننننننننني 

 0.82    (0.33)   والمصفض

  

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

  األولية الموجزة )تتمة( المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  الموجزة األولية الشاملقائمة الدخل 

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  م )غير مراجعة(2017 يونيو 30    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

الدخل )الخسررارة( /  مجموع 

 13.809.393 (646.797) 14.456.190  (5.002.880) (416.880) (4.586.000) للفترة

)الخسرررارة( / الدخل الشرررامل 

        اآلخر

كن إعرررادة  م ي تي  ل نود ا ب ل ا

مساهمين  دخلتصنيفها إلى 

        الحقا  

رات القيمننة العننادلننة غير يتغي

المحققة على السننننننتثما ات 

 200.594 153.731 46.863  (1.071.429) (73.553) (997.876) المتاحة للويع   الصافي

 الدخل)الخسرررارة( / مجموع 

 14.009.987 (493.066) 14.503.053  (6.074.309) (490.433) (5.583.876) للفترة الشامل

        

الدخل ( / الخسرررارة) مجموع

 المنسرررررروب الىالشررررررررامرررل 

 1.492.482    (997.876)   عمليات التأمين

 )الخسرررارة( / الدخل مجموع

 المنسوب الىالشامل للفترة 

 .17.505512    (5.076.433)   عمليات المساهمين



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )تتمة(المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30والستة أشهر المنتهية في لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  الموجزة األوليةقائمة الدخل 

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  م )غير مراجعة(2017 يونيو 30    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

        االيرادات

 78.956.096 --- 78.956.096  50.168.558 --- 50.168.558 إجمالي أقساا التأمين المكتتوة

 -أقسنننناا إعادة تامين المسننننندة 

 (983.150) محلي
--- 

(983.150)  (954.449) 
--- 

(954.449) 

 -أقسنننناا إعادة تامين المسننننندة 

 (16.122.870) أجنوي
--- 

(16.122.870)  (24.738.033) 
--- 

(24.738.033) 

        

 (836.900) --- (836.900)  (1.144.129) --- (1.144.129) المصا يففائض خسا ة 

 52,426,714 --- 52,426,714  31,918,409 --- 31,918,409 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقسنننننننناا التننأمين 

 5.647.445 غير المكتسوة  بالصافي
--- 

5.647.445  3.738.207 
--- 

3.738.207 

 56,164,921 --- 56,164,921  37,565,854 --- 37,565,854 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 7.587.395 --- 7.587.395  4.263.923 --- 4.263.923 عمولت اعادة تأمين

 201.349 --- 201.349  266.205 --- 266.205 الرسوم من التأمين إيرادات

 63.953.665 --- 63.953.665  42.095.982 --- 42.095.982 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (46.024.548) --- (46.024.548)  (44.710.010) --- (44.710.010) إجمالي المطالوات المدفوعة 

المصنننننننا يف المتكودة المتعلقه 

 (934.927) بالمطالوات
--- 

(934.927)  (664.400) 
--- 

(664.400) 

حصنننننننننة معيننندم التنننأمين من 

 18.256.559 إجمالي المطالوات المدفوعة
--- 

18.256.559  20.121.761 
--- 

20.121.761 

المطررالبررات والمزايررا صررررررررافي 

 (27.388.378) األخرى المدفوعة
--- 

(27.388.378)  (26.567.187) 
--- 

(26.567.187) 

في المطننالوننات تحننا  اتالتغير

 (4.288.196) بالصافي -التسوية 
--- 

(4.288.196)  (2.610.045) 
--- 

(2.610.045) 

الننمننطنننالننونننات فنني  اتالننتننغننيننر

المتكوننندة والتي لم يتم البالغ 

 2.932.600 بالصافي -عن ا 

--- 

2.932.600  (6.233.405) 

--- 

(6.233.405) 

صررررررررافي المطررالبررات والمزايررا 

 (28.743.974) األخرى المتكبدة
--- 

(28.743.974)  (35.410.637) 
--- 

(35.410.637) 

        

 2.119.498 --- 2.119.498  436.762 --- 436.762 احتيااات اقساا تأمين الافية

 (182.203) --- (182.203)  (294.549) --- (294.549) احتيااات فنية اخرى

 (6.193.413) --- (6.193.413)  (3.917.747) --- (3.917.747) تكاليف بوليصة التأمين

 (1.063.674) --- (1.063.674)  (557.586) --- (557.586) اكتتاض اخرى مصا يف

مجموع تكرراليف ومصررررررراريف 

 (33.077.094) اإلكتتاب
--- 

(33.077.094)  (40.730.429) 
--- 

(40.730.429) 

 9.018.888 صافي الدخل العائد
--- 

9.018.888  23.223.236 
--- 

23.223.236 

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )تتمة(المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30والستة أشهر المنتهية في لفترتي الثالثة 
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 

 أشهر المنتهية في )تتمة( الثالثةلفترة األولية الموجزة  قائمة الدخل

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  م )غير مراجعة(2017 يونيو 30    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

 23.223.236 --- 23.223.236  9.018.888 --- 9.018.888 صافي الدخل العائد

        

( / مصررررررررراريرررف)

تشررررررغيرررل  إيرادات

        اخرى

 ديون مصصنننننننص

 فنننني مشننننننننننكننننوك

 (4.200.039) --- (4.200.039)  (2.231.488) --- (2.231.488) تحصيل ا

مصنننننا يف ادا ية 

 (15.852.078) (1.543.376) (14.308.702)  (20.272.730) (999.758) (19.272.972) وعمومية

إيرادات العمولت 

 1.292.565 --- 1.292.565  860.960 --- 860.960 الودائع من

تو يعننات األ بننا  

واأل بننا  المحققننة 

 811.179 811.179 ---  606.068 445.728 160.340 من الستثما ات

 1.232.776 --- 1.232.776  1.284.432 --- 1.284.432 ايرادات اخرى

اجررررررررررمررررررررررالررررررررري 

)مصررررررررراريرررف( / 

تشررررررغيرررل  إيرادات

 (16.715.597) (732.197) (15.983.400)  (19.752.758) (554.030) (19.198.728) اخرى

 مرررررررررجرررررررررمررررررررروع

الدخل  )الخسارة( /

 6.507.639 (732.197) 7.239.836  (10.733.870) (554.030) (10.179.840) للفترة

 الررردخرررل مررجررمرروع

الررمررنسرررررررروب إلررى 

 723.984 --- 723.984  --- --- --- عمليات التأمين

المسرراهمين  حصررة

صافي  من العجز / 

لررلررفررترررة  الررردخرررل

الررررررمررررررنسرررررررررررروب 

 --- (6.515.852) 6.515.852  --- (10.179.840) 10.179.840 للماهسمين

ربحية )خسررارة( / 

        السهم

السنننننننننننناسنننننننننننني 

 0.39    (0.72)   والمصفض

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )تتمة(المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30والستة أشهر المنتهية في لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  الموجزة األولية الشاملقائمة الدخل 

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  م )غير مراجعة(2017 يونيو 30    

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

الدخل )الخسرارة( /  مجموع 

 (10.179.840) للفترة
(554.030) 

(10.733.870)  7.239.836 (732.197) 6.507.639 

)الخسرررارة( / الدخل الشرررامل 

        اآلخر

كن إعرررادة  م ي تي  ل نود ا ب ل ا

 مساهمين دخلتصنيفها إلى 

        الالحقة الفترات

تغيرات القيمننة العننادلننة غير 

المحققة على السننننننتثما ات 

 60.985 34.540 26.445  (247.558) 369.667 (617.225) المتاحة للويع   الصافي

 الدخل)الخسرررارة( /  مجموع

 6.568.624 (697.567) 7.266.281  (10.981.428) (184.363) (10.797.065) للفترة الشامل

        

/ الدخل  (الخسرررارة) مجموع

المنسرررررروب إلى  شررررررررامرررلال

 750.429    (617.225)   عمليات التأمين

 للفترةالدخل الشامل  مجموع

 5.818.195    (10.364.203)   المساهمين المنسوب الى

 

  



 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )تتمة(المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30والستة أشهر المنتهية في لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 في المنتهية أشهر الستة لفترة زةالموج األولية النقدية التدفقات قائمة  
 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  مراجعة(غير ) 2017 يونيو 30    

 

 عمليات

التأمين   

عمليات 

 المساهمين
  المجموع

 عمليات

 التأمين

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

التررردفقرررات النقرررديرررة من األنشررررررطرررة 

 التشغيلية
       

 13.809.393 12.363.774 1.445.619  (5.002.880) (5.002.880) --- الفترة  بح)خسا ة( /  لافي

        تعديالت على البنود غير النقدية :

 467.405 --- 467.405  627.910 --- 627.910 است الك الممتلكات والمعدات

 810.820 --- 810.820  796.093 --- 796.093 لول غير الملموسةاافاا األ

)عكس( الديون المشنننكوك مصصنننص 

 في تحصيل ا
1.825.769 --- 1.825.769  

3.831.817 
--- 

3.831.817 

 من محققننة غير خسنننننننائر)أ بنا ( / 

 ااستثما ات
--- (73.553) (73.553)  

--- 
153.731 153.731 

 (1.475.518) (1.475.518) ---  (1.339.313) (1.339.313) --- ايراد عمولت

 945.497 --- 945.497  718.636 --- 718.636 مكافات ن اية الصدمة مصصص

 3.968.408 (6.415.746) (2.447.338)  7.501.158 11.041.987 18.543.145 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 التشغيلية:
      

 

واعادة التأمين  مدينة وأ لندةاقسناا 

 المستحقة
(18.591.122) --- (18.591.122)  (1.670.604) --- (1.670.604) 

ااراف تات  –تأمين مدينة  أقسننننننناا

 عالقة
(3.080.289) --- (3.080.289)  

2.109.432 
--- 

2.109.432 

 أقسنننننننااحصنننننننة معيدم التأمين من 

 غير المكتسوة التأمين
2.438.874 --- 2.438.874  

(19.645.481) 
--- 

(19.645.481

) 

حصنننننة معيدم التأمين من المطالوات 

 تحا التسوية
(21.710.879) --- (21.710.879)  

(8.110.491) 
--- 

(8.110.491) 

حصنننننة معيدم التأمين من المطالوات 

 المتكودة ولكن لم يتم اابالغ عن ا
(170.028) --- (170.028)  

(5.557.637) 
--- 

(5.557.637) 

 (5.385.593) --- (5.385.593)  2.258.051 --- 2.258.051 تكاليف اكتتاض وثائق تأمين منجلة 

 (1.905.910) --- (1.905.910)  (2.059.046) --- (2.059.046) قساا التأمين المنجلةأخسا ه  فائض

مصننا يف مدفوعة مقدما وموجودات 

 أخرى
(493.294) (64.802) (558.096)  521.941 (17.257) 

504.684 

 (2.355.276) --- (2.355.276)  13.640.885 --- 13.640.885 حاملي وثائق وحسابات دائنة

 (1.550.090) (26.662) (1.523.428)  (1.268.915) 593 (1.269.805) مستحقات ومطلوبات اخرى

 29.253.998 --- 29.253.998  (5.952.758) --- (5.952.758) الدائنةا لدة معيدم التأمين 

 64.355.550 --- 64.355.550  (13.272.149) --- (13.272.149) غير مكتسوة تأميناقساا 

 945.729 --- 945.729  (52.838) --- (52.838) عادة التأمين غير المكتسوةإ عمولت

 10.208.330 --- 10.208.330  23.364.860 --- 23.364.860 المطالوات تحا التسوية

المطنننالونننات المتكوننندة ولكن لم يتم 

 اابالغ عن ا
(3.231.455) --- (3.231.455)  

15.841.068 
--- 

15.841.068 

 (1.890.280) --- (1.890.280)  (1.748.611) --- (1.748.611) احتيااات اقساا الافية

 222.301 --- 222.301  (415.837) --- (415.837) احتيااات فنية اخرى

 (26.376.736) (6.479.955) (32.856.691)  82.914.807 10.998.068 93.912.875 

 (388.349) --- (388.349)  (919.997) --- (919.997) مكافات ن اية الصدمة المدفوعة

 (3.214.406) (3.214.406) ---  (2.259.927) (2.259.927) --- المدفوعة الدخل ولريوة الزكاة

 (1.642.345) --- (1.642.345)  (1.207) --- (1.207) الوثائق لحامليالفائض المدفوع 

صررررافي النقد )المسررررتخدم في( / من 

 األنشطة التشغيلية
(27.297.940) (8.739.882) (36.037.822)  80.884.113 7.783.662 88.667.775 



 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

 

 األولية الموجزة )تتمة(المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 م2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات إضافية )تتمه(  -17

 )تتمة( في المنتهية أشهر الستة لفترة الموجزة األولية النقدية التدفقات قائمة  

 

م )غير مراجعة(2018 يونيو 30  مراجعة(غير ) 2017 يونيو 30    

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 

 المساهمين
 المجموع

النقد )المستصدم  لافي

في( / من األنشننننننطنننة 

 88.667.775 7.783.662 80.884.113  (36.037.822) (8.739.882) (27.297.940) التشغيلية

الترردفقررات النقررديررة من 

        األنشطة االستثمارية

 (7.146.074) (7.146.074) ---  (25.154.462) (9.120.412) (16.034.050) استثما ات

إينننرادات النننعنننمنننولت 

 725.518 725.518 ---  1.339.313 1.339.313 --- المستلمة 

 (36.952.680) 18.669.473 (55.622.153)  (7.485.336) (10.829.795) 3.344.459 األجل قصيرة ودائع

 (35.202.916) --- (35.202.916)  (301.436) --- (301.436) األجل اويلة ودائع

 / إسنننتوعادات إلنننافات

عنننلنننى النننمنننمنننتنننلنننكنننات 

 (419.772) --- (419.772)  (2.877.446) --- (2.877.446) والمعدات

 --- --- ---  10.500.000 10.500.000 --- النيامية الوديعة

 األلول على إلافات

 (60.545) --- (60.545)  --- --- --- الملموسة غير

صافي النقد )المستخدم 

في( / من األنشررررررطررة 

 (79.056.469) 12.248.917 (91.305.386)  (23.979.367) (8.110.894) (15.868.473) االستثمارية

الترردفقررات النقررديررة من 

        األنشطة التمويلية

لى مسنننننننتنحنق  من / إ

 --- (1.576.999) 1.576.999  --- (1.558.728) 1.558.728 عمليات المساهمين

صرررررررررافي النقرررد من / 

)الررمسررررررررتررخررردم فرري( 

 --- (1.576.999) 1.576.999  --- (1.558.728) 1.558.728 األنشطة التمويلية

لننننافي التغير في النقد 

 9.611.306 18.455.580 (844.274.83)  (60.017.189) (18.409.504) (41.607.685) وما في حكمه

قد وما في حكمه كما  ن

 51.610.052 37.949.996 13.660.056  118.304.546 61.094.630 57.209.916 في بداية الفترة

نقد وما في حكمه كما 

 61.221.358 56.405.576 4.815.782  58.287.357 42.685.126 15.602.231 في نهاية الفترة

 

 المقارنةأرقام    -18

 .الحاليةالفترة تم إعادة تصنيف بعض أ قام المقا نة لتتوافق مع عرض 

 

 المالية األولية الموجزة القوائمالموافقة على    -19

 م.2018يوليو  30 الموافقهـ 1439تو القعدة  17المالية األولية الموجزة من قول مجلس اادا ة في  المعلوماتتما الموافقة على هذه 
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