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۱۰ 

  
 نشطة الرئیسیةواأل أسیسالت -۱

 رئیسیةواألنشطة ال أسیسالت أ)
الشركة") شركة مساھمة سعودیة تأسست في المملكة العربیة  وأشركة الخلیج الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني (" 

 )۲۰۱۰ینایر  ۳ـ (الموافق ھ۱٤۳۱محرم  ۱۷، بتاریخ ق/۱۲السعودیة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
نوان إن ع). ۲۰۱۰ینایر  ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۳۱صفر  ۹بتاریخ  ٤۰۳۰۱۹٦٦۲۰سجلت بموجب السجل التجاري رقم و

 :الشركة المسجل ھو
   
 الغیثي بالزا، الطابق الثاني 

 شارع أمیر الشعراء      
 جدة، المملكة العربیة السعودیة.       

 
 :اللذین یعمالن بموجب سجلین تجاریین السجل التجاري لفرعي الشركةفیما یلي تفاصیل ورقمي  
  

 التاریخ رقم السجل التجاري الفرع
 )۲۰۱۱سبتمبر  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳۲شوال  ۲۹ ۱۰۱۰۳۱٦۸۲۳ الریاض

 )۲۰۱۱أكتوبر  ۱۷ھـ (الموافق ۱٤۳۲ذو القعدة  ۱۹ ۲۰٥۱۰٤٦۸۳٦ الخبر
 
أمین في المملكة العربیة السعودیة وفق أنظمة التأمین التعاوني بموجب المرسوم التلمزاولة أعمال لشركة لترخیص التم  

 ۳بتاریخ  ۳٦٥) وقرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۰۸دیسمبر  ۳ھـ (الموافق ۱٤۲۹ حجةال يذ ٥بتاریخ  ۸٥الملكي رقم م/ 
مین في المملكة ). حصلت الشركة على ترخیص مزاولة أعمال التأ۲۰۰۸دیسمبر  ۱(الموافق ھـ ۱٤۲۹الحجة  يذ

 ).۲۰۱۰مارس  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۱ربیع األول  ۲۰بتاریخ (ساما) العربیة السعودیة من مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

 ۸ھـ (الموافق ۱٤۳۱صفر  ۲٤تم إدراج الشركة بسوق االوراق المالیة في المملكة العربیة السعودیة "تداول" بتاریخ  
 ).۲۰۱۰فبرایر 

لقوانین لوفقا و النظام األساسي للشركةبموجب التعاوني واألنشطة ذات الصلة مزاولة أعمال التأمین  ىإلالشركة تھدف  
 في المملكة العربیة السعودیة. معمول بھا واألنظمة ال

 

 تحویل محفظة )ب
 

("الش��ركة  ، أبرم��ت الش��ركة اتفاقی��ة م��ع الش��ركة الس��عودیة العام��ة للت��أمین التع��اوني (مقفل��ة معف��اة)۲۰۱۲م��ایو  ۱۹ف��ي 
السعودیة") وشركة الخلیج التعاوني للتأمین المحدودة (مقفلة معفاة) ("ش�ركة الخل�یج") ("الب�ائعون") والت�ي بموجبھ�ا إقتن�ت 

ملی�ون لایر  ۳٦٫۲٦بمبل�غ ش�ھرة ق�دره  ۲۰۰۹ین�ایر  ۱عملیات ت�أمین الب�ائعین ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة إعتب�اراً م�ن 
اف�ة موج�ودات ومطلوب�ات ت�أمین ذات ص�لة لمبل�غ مع�ادل. تخض�ع م�دفوعات الش�ھرة لق�وانین سعودي بموافقة "ساما" مع ك

 وأنظمة صادرة من قبل ساما في ھذا الشأن وأیضا تخضع لموافقة ساما. 
ملیون لایر سعودي واجب السداد للبائعین للش�ھرة وذل�ك  ۱۸٫۱۳، وبعد موافقة "ساما" تمت تسویة مبلغ ۲۰۱۳في دیسمبر 

ملی�ون لایر س�عودي إل�ى الب�ائعین فیم�ا یتعل�ق بأرب�اح  ٥٫۳۷لغ المدین منھم. كما وافق�ت "س�اما" عل�ى س�داد مبل�غ مقابل المب
. باإلض�افة ۲۰۱٤م وتمت تسویتھ خالل ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱تم تحویلھ إلى مبلغ مستحق لجھات ذات عالقة كما في  ۲۰۱۲

 ۲٤ھ��ـ المواف��ق ۱٤۳٥ش��وال  ۲۸موافق��ة "س��اما" بت��اریخ م والحق��ا ل۲۰۱٤دیس��مبر  ۳۱ال��ى ان��ھ خ��الل الس��نة المنتھی��ة ف��ي 
م. وخ�الل الس�نة ۲۰۱۳ملی�ون لایر للب�ائعین فیم�ا یتعل�ق بالش�ھرة، م�ن أرب�اح الس�نة  ۲٫۹٦م ت�م دف�ع مبل�غ ۲۰۱٤أغسطس 

م ت�م ۲۰۱٥ابری�ل  ۲۲ھ�ـ المواف�ق ۱٤۳٦رج�ب  ۳م، والحقا لموافقة "س�اما" بت�اریخ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 م. ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي للبائعین فیما یتعلق بالشھرة من أرباح عام  ۹٫۸۰٤داد نھائیا مبلغ الس
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۱۱ 

 التأسیس واألنشطة الرئیسیة (تتمة)   -۱
 

 تحویل محفظة (تتمة) ب)
خدم لیل التدفقات النقدیة المخصومة. تستبإستعمال تح ةیتم تحدید مبلغ الشھرة الممكن إسترداه بناًء على القیمة المستخدم

ھذه الحسابات توقعات التدفقات النقدیة بناًء على موازنات مالیة معتمدة من اإلدارة لفترة تغطي خمس سنوات. معدالت 
الخصم المستخدمة ھي ما قبل الزكاة وتعكس مخاطر محددة ذات صلة بالتأمین. أشارت نتائج إختبار إنخفاض القیمة في 

 لیس ھناك مصاریف إلنخفاض القیمة.إلى أنھ  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 
 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  -۲
 

 أسس القیاس )أ
 دأ التكلفة التاریخیة فیما عدا قیاس القیمة العادلة من خالل إستثماراتبأعدت القوائم المالیة على أساس اإلستمراریة وم

 للبیع بقیمھا العادلة. ةحمتا اتقائمة الدخل وإستثمار بالقیمة العادلة من خالل
 

تعرض الشركة قائمة مركزھا المالي بشكل عام على أساس السیولة. یتوقع تغطیة وتسویة كامل الموجودات والمطلوبات 
والودائع النظامیة وإستثمارات متاحة للبیع المالیة على التوالي فیما عدا االستثمارات التي یحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

وجودات والمطلوبات المالیة التي یتوقع إستردادھا وتسویتھا على التوالي خالل إثنى عشر شھراً من بعد تاریخ وكافة الم
 التقریر.

  
 قائمة اإللتزام ب)

أنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة  ھتتطلبوفقاً لما تم إعداد ھذه القوائم وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 
تحتفظ الشركة الشركة بحسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین وتعرض القوائم المالیة وفقاً لذلك.  تحتفظ

ملكیة جمیع الموجودات المتعلقة بعملیات التأمین وعملیات المساھمین. یتم تسجیل اإلیرادات والمصاریف فعلیاً بسند 
ا. إن أساس توزیع مصاریف العملیات المشتركة یتم تحدیده من ِقبل بكل نشاط في الحسابات الخاصة بھبوضوح المتعلقة 

 اإلدارة ومجلس اإلدارة.
 

 الفائض من عملیات التأمین كما یلي: یوزعطبقاً ألنظمة الشركة الداخلیة 
 

 ٪۹۰  محول إلى عملیات المساھمین               
  ٪۱۰  محول إلى المستحق لحملة وثائق التأمین

  ۱۰۰٪  
 
 ي حال العجز الناشيء عن العملیات یتم توزیع العجز بأكملھ وتحویلھ إلى عملیات المساھمین.ف
 

تقترح الشركة توزیع صافي الفائض السنوي لحملة  "ساما"من اللوائح التنفیذیة "لساما" وبعد موافقة  ۷۰وفقاً للمادة 
 اإلدارة.الوثائق إلى حملة الوثائق مرة واحدة ووفقاً لمعاییر یحددھا مجلس 
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۱۲ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 

 وعملة العرض العملة الوظیفیة ج)
 ألف. بأقر إلىتعرض القوائم المالیة باللایر السعودي، حیث أنھ العملة الوظیفیة وتم تقریبھ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة د)

یة والمعتمدة في إعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة تتوافق السیاسات المحاسبیة الھامة التال
بإستثناء المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المعتمدة التي تعد فعالة للفترة  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في 

لتعدیالت على المعاییر وتفسیرھا التي تكون یر الجدیدة أو لده. لم یكن للمعایأو ما بع ۲۰۱٦ینایر  ۱السنویة إبتداًء من 
) (و) تأثیر كبیر على القوائم المالیة ۲كما ھو وارد في اإلیضاح رقم ( ۲۰۱٦ینایر  ۱فعالة لفترات سنویة تبدأ بعد 

 للشركة. فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة والمستخدم في إعداد ھذه القوائم المالیة:
 

 مینعقود التأ
 من طرف آخر (حاملي وثائق كبیرةمخاطر تأمین على الشركة (المؤمن) عندما توافق عقود التأمین ھي تلك العقود التي 

یؤثر سلبیاً (الحدث المؤمن علیھ) ) من خالل الموافقة على تعویض حاملي الوثائق إذا كان الحدث المحتمل المستقبلي تأمین
عن طریق تقدیر ما إذا كان سینتج  كبیرةدد الشركة ما إذا كان لدیھا مخاطر تأمین ، تحةعاموكقاعدة الوثائق.  ةعلى حمل

 منافع إضافیة كبیرة من الشركة. كذلك فإن عقود التأمین قد تتحول إلى مخاطر مالیة. تسدید عن الحدث المؤمن علیھ
 

ى لو إنخفضت مخاطر التأمین بشكل كبیر حال تصنیف العقد "كعقد تأمین" فإنھ یبقى كذلك طوال الفترة المتبقیة منھ حتفي 
 .مدتھا يأو تنقضجمیع الحقوق وااللتزامات بما لم یتم الوفاء خالل الفترة 

 
الح�وادث وااللتزام�ات وتك�ون و الھندس�یةو الس�یاراتو الممتلك�اتو البح�ريو بصفة رئیسیة تنقسم عقود التأمین الى الطب�ي

 بصفة رئیسیة عقود تأمین قصیرة االجل.
 

إصابة. یقدم التأمین الطبي داء أو الوثائق بالمصاریف المتكبدة في عالج مرض أو  ةالتأمین الطبي إلى تعویض حملیھدف 
 في المقام األول لعمالء الشركة الذین لدیھم عدد كبیر من المستفیدین من وثیقة التأمین.

 
االلت�زام تج�اه  مقاب�لض لھ�ا س�یاراتھم أو یھدف التأمین على السیارات الى تعویض حمل�ة العق�ود ع�ن األض�رار الت�ي تتع�ر

الس�رقة الت�ي  األطراف األخرى الناشيء عن الحوادث.  یستطیع حملة العقود أیضا الحصول على تعویض عن الحری�ق أو
. یعد التأمین على كافة السیارات إلزامیاً بحیث یغطي الحد األدنى للغی�ر في المملكة العربیة السعودیة تتعرض لھا سیاراتھم

یضا تقوم الشركة باصدار وثیقة تأمین شاملة للسیارات. ان الوثائق المختلفة تغطي األخطاء الطبیعیة والحوادث الشخصیة ا
 .لدى الوكیلحات صالواإل

 
التأمین على الممتلكات بصفة رئیسیة الى تعویض عمالء الشركة عن االضرار الت�ي لحق�ت بممتلك�اتھم. یمك�ن عقود ھدف ت

ى تعویض عن خسارة المكاسب وتعطل األعمال. إن األخطار الرئیسیة بالنسبة لعقود تأمین الممتلك�ات للعمالء الحصول عل
 ھي الحریق واألخطار الطبیعیة وتعطل األعمال والسرقة.
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۱۳ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) د)
 

 ة)عقود التأمین (تتم
 

یغطي التأمین الھندسي نوعین رئیسیین: أ) تأمین "كافة مخاطر المقاولین" بحیث یقدم تغطیة أثناء تشیید أو إنش�اء مب�اني أو 
أعمال ھندسیة مدنیة مثل المنازل والمتاجر ومجمعات الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف الصحي 

شیید" بحیث یقدم تغطیة أثناء تشیید أو تركی�ب مص�نع وآلی�ات مث�ل محط�ات الطاق�ة والخزانات. ب) تأمین "كافة مخاطر الت
ومصافي النفط واألعمال الكیمیائیة وأعمال األسمنت والھیاكل المعدنیة أو أي مصنع بھ آالت ومعدات. أیضاً یشمل التأمین 

المع�دات االلكترونی�ة والمراج�ل وتل�ف  الھندسي تأمین تعطل االالت وتأمین تعطل األعم�ال الم�الزم لتعط�ل االالت ویش�مل
 المخزون.

 
یھ��دف الت��أمین البح��ري ال��ى تع��ویض حمل��ة وث��ائق الت��أمین ع��ن االض��رار وااللتزام��ات الناش��ئة ع��ن الخس��ارة أو الض��رر 

للمراكب البحریة الصغیرة أو ھیاكل السفن والحوادث في البحر التي ینتج عنھا خسارة كلی�ة أو جزئی�ة لش�حنات البض�اعة.  
المخ��اطر الرئیس��یة بالنس��بة للت��أمین البح��ري ھ��ي خس��ارة أو تل��ف س��فینة أو االض��رار الت��ي لحق��ت بالمراك��ب البحری��ة  ان

 الصغیرة أو ھیاكل السفین وشحنات البضاعة.
 

ت�أمین س�رقة المج�وھرات وت�أمین و ت�أمین ح�ادث شخص�يو ت�أمین خیان�ة األمان�ةو یشمل تأمین الحوادث العام ت�أمین النق�ود
المنتج وتع�ویض حول على التزام عام للطرف الثالث والتزام المطلوبات ر االعمال وتأمین السفر. یشمل تأمین جمیع مخاط

العمال/التزام اصحاب العم�ل وتغطی�ة التعویض�ات المھنی�ة الت�ي تحم�ي االلت�زام الق�انوني للم�ؤمن عل�یھم الناش�ئ ع�ن أفع�ال 
 االھمال اثناء تأدیة عملھم. 

 
 في حكمھالنقد وما 

واإلستثمار في ودائع المرابحة التي لھا فترة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك  في حكمھكون النقد وما یت
 اق أصلیة ال تتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ الشراء.قإستح

 
 ودائع بالمرابحةإستثمار 

في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة وتقاس  زید فترة إستحقاقھا األصلیة عن ثالثة شھورتتقید إبتداًء ودائع المرابحة التي 
 آلحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة اإلنتاج الفعالة فیما عدا أي إنخفاض في القیمة.

 
 ذمم أقساط مدینة

. یتم فحص القیمة حال إستحقاقھا عند القید اإلبتدائي بالقیمة العادلة للمبالغ المستلمة أو القابلة لإلستالمالتأمین أقساط یتم قید 
الدفتریة ألقساط التأمین المدینة لمعرفة إنخفاض القیمة عندما تشیر األحداث أو الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون 

قابلة لإلسترداد وتقید أي خسارة ناتجة عن إنخفاض القیمة في قائمة عملیات التأمین. یتم إلغاء قید أقساط التأمین غیر 
 یق معاییر إلغاء القید للموجودات المالیة.المدینة عند تحق
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۱٤ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) د)
 

 ذمم أقساط مدینة (تتمة)
الیة في یتم إدراج أي فارق بین المخصصات في نھایة فترة التقریر المالیة والتسویات والمخصصات في الفترة الت

 المصاریف العمومیة واإلداریة لتلك الفترة.
 

 تكالیف وثائق التأمین المؤجلة
التكالیف المباشرة المتكبدة خالل الفترة الناشئة عن إصدار أو تجدید عقود التأمین إلى المدى الذي تكون فیھ ھذه یتم تأجیل 

 التكالیف قابلة لالسترداد من األقساط المستقبلیة. 
 

ت األولي لھا، یتم إطفاء ھذه التكالیف بطریقة القسط الثابت على مدى فترة األقساط المستقبلیة المتوقعة ما عدا وبعد اإلثبا
التكالیف المتكبدة. یتم تسجیل اإلطفاء في قائمة عملیات  مجموعمن  %۲٥الشحن البحري حیث یساوي الجزء المؤجل 

 التأمین والفائض المتراكم.
 

لقیمة في تاریخ كل تقریر مالي أو بصفة أكثر تكراراً عندما ینشأ ما یدل على إنخفاض القیمة. یتم إجراء فحص إنخفاض ا
عندما تكون المبالغ القابلة لإلسترداد أقل من القیمة الدفتریة، یتم إثبات خسارة إنخفاض في القیمة في قائمة عملیات 

 مؤجلة في إختبار كفایة اإللتزامات لكل فترة تقریر مالي.التأمین. كما تؤخذ بعین اإلعتبار تكلفة شراء وثائق التأمین ال
 

 مصاریف مدفوعة مقدماً 
م تكبدھا ولكن تم سدادھا بالفعل نقداً. تقید المصاریف المفدوعة مقدماً تتمثل المصاریف المدفوعة مفدماً ومصاریف لم ی

 والفائض المتراكم ائم عملیات التأمینإبتداًء كموجودات وتقاس بمبلغ النقد المسدد ثم تحمل ھذه المصاریف على قو
 حال إستھالكھا أو إنقضائھا مع مرور الوقت. وعملیات المساھمین

 
 األثاث والتجھیزات والمعدات

یتم إدراج األثاث والتجھیزات والمعدات بالتكلفة مطروحاً منھا االستھالك المتراكم وأي إنخفاض في القیمة. یتم حساب 
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري للموجودات. فیما یلي العمر اإلنتاجي التقدیري  االستھالك على أساس القسط

 للموجودات لحساب االستھالك على النحو التالي:
 
 سنوات  ۸ تحسینات على مباني مستأجرة  
 سنوات  ۱۰ أثاث وتجھیزات  
 سنوات  ٤ حاسب آلي ومعدات مكتبیة  
 سنوات  ٤ سیارات  
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۱٥ 

 داد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس االع -۲
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) )د
 

 (تتمة) األثاث والتجھیزات والمعدات/االستھالك
 
الدفتریة لألثاث والتجھیزات والمعدات لمعرفة االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في  مالقی فحصتم ی

عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القیمة الظروف إلى احتمال 
یتم خفض قیمة الموجودات إلى قیمتھا الممكن استردادھا باعتبارھا قیمتھا  ،الدفتریة القیمة التقدیریة الممكن استردادھا

 أیھما أعلى. العادلة ، مخصوما منھا تكلفة بیعھا، أو القیمة قید االستعمال،
 
بشكل منفصل ویتم شطب القیمة المقیدة تم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال بند من األثاث والتجھیزات والمعدات ت

الدفتریة للبند الذي تم استبدالھ. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المتعلقة ببند 
المتراكم عند تكبد  فائضالمعدات. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في قائمة عملیات التأمین والاألثاث والتجھیزات و

 المصروف.
 

 اإلستثمارات
ی���تم تس���جیل جمی���ع اإلس���تثمارات مب���دئیاً بالتكلف���ة بإعتب���ار وج���ود القیم���ة العادل���ة متض���منة نفق���ات اإلس���تحواذ مرتبط���ة 

ئیاً ب�القیم العادل�ة ، ف�ي حال�ة ع�دم تس�جیل جمی�ع الموج�ودات المالی�ة بالقیم�ة باإلستثمارات. یتم قید الموجودات المالیة مبد
 بشكل مباشر لإلستحواذ.التي تعود تكالیف العملیات  باإلضافة إلىالعادلة في قائمة الدخل، 

 
. ی�تم تقدیری�ةة الیتم تحدید القیم العادلة لإلستثمارات بناء على أسعار األدوات المالیة المدرج�ة ف�ي الس�وق أو الق�یم العادل�

محمل��ة بن��اء عل��ى الت��دفقات التقدی��ة المخص��ومة بإس��تخدام عمول��ة للبن��ود  عمول��ةتق��دیر القیم��ة العادل��ة للبن��ود الت��ي علیھ��ا 
 بخصائص شروط ومخاطر مماثلة.

 
 قائمة الدخلبالقیمة العادلة من خالل إستثمارات 
إذا كانت القیمة العادلة لإلستثمارات قابلة للقیاس ومص�نفة ، إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلیتم تصنیف 

من العادلة  بالقیمةكإستثمارات كقیمة عادلة في الدخل بموجب إستراتیجیة الشركة الموثقة. یتم قید اإلستثمارات المصنفة 
اإلس�تثمارات بالقیم�ة العادل�ة  ذهھ�قائمة الدخل مبدئیاً بالتكلفة، بإعتبار وجود القیمة العادلة. الحقاً، یتم إع�ادة قی�اس  خالل

 مع تسجیل جمیع التغیرات في القیمة العادلة في قائمة عملیات المساھمین.
 

 اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق
اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلس�تحقاق ھ�ي موج�ودات مالی�ة غی�ر مش�تقة ذات دفع�ات ثابت�ة أو ممك�ن تحدی�دھا 

یخ إس�تحقاق مح�ددة حی�ث ل�دى الش�ركة النی�ة اإلیجابی�ة والق�درة لإلحتف�اظ بھ�ا حت�ى ت�اریخ إس�تحقاقھا وتص�نف ولھا توار
 كإستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق.
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۱٦ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) )د
 

 اإلستثمارات (تتمة)
 

المتراكم أو الخصم إطفاء وقسط التأمین مبلغ بحتى تاریخ اإلستحقاق بالتكلفة المعدلة حتفظ بھا إثبات اإلستثمارات الم یتم
 الفعلیة. عمولةبإستخدام طریقة ال

 
 .في القیمة قائمة عملیات المساھمین كنفقات إنخفاض فيأي إنخفاض دائم في قیمة اإلستثمارات إدراج یتم تعدیل و

 
 ر المتاح للبیعاإلستثما

الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة إما محددة في ھذه الفئة أو غیر مصنفة في أي من الفئات 
األخرى. تقید ھذه اإلستثمارات إبتداًء بالتكلفة وتقاس الجقاً بالقیمة العادلة. تدرج التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة 

كمكون مستقل في قائمة المركز المالي والدخل الشامل للمساھمین. تسجل األرباح أو الخسائر المحققة من لإلستثمارات 
بیع ھذه اإلستثمارات في قائمة عملیات المساھمین ذات الصلة. تقید توزیعات األرباح في قائمة عملیات المساھمین عند 

مالت األجنبیة من إستثمارات متاحة للبیع في قائمة الدخل إثبات حق إستالم توزیعات األرباح تسجل أرباح/ خسائر الع
الشامل. ویتم تعدیل أي إنخفاض دائم في قیمة اإلستثمارات ویقید في قائمة عملیات المساھمین كنفقات إنخفاض في القیمة. 

تقدیر القیمة العادلة للبنود ة قابلة للتسویق. یتم یتعتمد القیم العادلة لإلستثمارات أساساً على أسعار متداولة في أوراق مال
ذات العمولة بناًء على تدفقات نقدیة مخصومة بإستخدام عمولة لبنود ذات أحكام مماثلة وخواص المخاطر. بالنسبة 
إلستثمارات حقوق المساھمین غیر المتداولة ، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى قیمة السوق إلستثمار مماثل أو بناًء 

 ت النقدیة المخصومة والمتوقعة.على التدفقا
 

 القید اإلبتدائي والقیاس الالحق –دوات المالیة األ
 تتكون األدوات المالیة من موجودات ومطلوبات مالیة. 

 

من عملیات المساھمین مطلوب ومدینة تتكون الموجودات المالیة من نقد وما في حكمھ وودائع مرابحة وأقساط تأمین 
ودیعة نظامیة ومعیدي التأمین من  طلوبموحصة إعادة التأمین من مطالبات قائمة وین من عملیات التأم طلوبوم

 مطلوبإلعادة التأمین والوسطاء و طلوبومتتكون المطلوبات المالیة من مطالبات قائمة وإستثمارات وذمم مدینة أخرى. 
وثائق من الوثائق وحصة حملة اللحملة  مستحقة ومطلوبالتأمین  الرصدة إعادةألولعملیات المساھمین ولعملیات التأمین 

 ملیات التأمین ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة ومطلوبات أخرى معینة.عفائض 
 

 تاریخ القید
یتم القید بالطریقة المنتظمة لبیع وشراء أدوات مالیة في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تصبح فی�ھ الش�ركة طرف�اً ف�ي 

لمشتریات أو المبیعات المنتظمة ھي مشتریات أو مبیعات ألدوات مالیة تتطل�ب تس�ویة األداة مخصصات تعاقدیة لألداة. ا
 ضمن الفترة المحددة بوجھ عام بموجب النظام أو اإلتفاق في السوق.
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۱۷ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) )د
 

 الیةقیاس األدوات الم
لى أي تكالیف متزایدة تعود بشكل مباشر للشراء أو اإلصدار إتقاس كافة األدوات المالیة إبتداًء بقیمتھا العادلة باإلضافة 

وذلك في حالة الموجودات والمطلوبات المالیة ولیس بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. یعتمد تصنیف األدوات المالیة 
لحاقاً للقیاس األولي، تسجل إرض الذي من أجلھ تم شراء األدوات المالیة وكذلك خواصھا. عند القید األولي على الغ

 قائمة الدخل تقید بالقیمة العادلة. من خاللبإستشناء إستثمارات بالقیمة العادلة  دوات المالیة بتكلفة مطفأةاأل
 

 اختبار كفایة المطلوبات
كانت مطلوبات التأمین المسجلة كافیة بإستخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات  یتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي، اختبار ما إذا

النقدیة المستقبلیة لعقود التأمین. إذا أظھر ھذا االختبار أن القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین غیر كافیة في ضوء التدفقات 
المتراكم، ویتم تكوین  فائضقائمة عملیات التأمین وال ، فإن كامل العجز یتم تسجیلھ مباشرًة فيالتقدیریة النقدیة المستقبلیة
 .التأمین قساطألمخصص عجز 

 
 ذمم دائنة ومستحقات 

أم لم یتم خدمات مستلمة، سواء تم  وأمقابل بضائع في المستقبل سیتم دفعھا تتعلق بالمبالغ التي یتم إثبات المطلوبات التي 
 إصدار فواتیر بموجبھا من المورد.

 
 المخصصات

ن حدث سابق وأن تكالیف سداد عم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ یت
 ھا بشكل موثوق بھ.سااللتزام محتملة ویمكن قیا

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

ظف وسنوات خدمتھ شرط حساب ھذه المكافأة بناءاً على آخر راتب للمویكون الشركة مكافأة نھایة خدمة لموظفیھا. تمنح 
إنھائھ الحد األدنى من مدة الخدمة. یتم عمل مخصص للمبالغ المستحقة بموجب نظام العمل والعمال في المملكة العربیة 

مع فترات خدمة الموظفین المتراكمة كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یتم تحویل المبلغ المحمّل  توافقالسعودیة الم
 ملیات التأمین والفائض المتراكم على أساس فعلي.للفترة إلى قائمة ع

 
 الزكاة

ة للزكاة العائدة للشریك السعودي. یحمل مخصص الزكاة خضع الشركتالھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) وفقاً ألنظمة 
نھائیة عندما یتم على حساب المساھمین السعودیین. تقید المبالغ اإلضافیة المستحقة، إن وجدت، عند إستكمال الربوط ال

 تحدید ھذه المبالغ.
 

تقتطع الشركة ضرائب لبعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة وذلك حسب متطلبات نظام 
 ضریبة الدخل السعودي.
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۱۸ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) )د
 

 الشھرة
موجودات تعویض المسدد زیادة عن القیمة العادلة للیتم قیاس الشھرة بشكل مبدئي بالتكلفة الزائدة عن القیمة العادلة لل

 في القیمة األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسارة انخفاض القیدالقابلة للتحدید والمطلوبات المقتناة. بعد 
نخفاض بشكل سنوي أو بشكل مستمر إذا أشارت األحداث أو التغیرات في ھرة فیما یتعلق باإلتم مراجعة الشتمتراكمة. 

تم تحدید إنخفاض قیمة الشھرة من خالل تقییم المبلغ المسترد للوحدة ی الظروف بأنھ قد یحدث انخفاض في القیمة الدفتریة.
ة. عندما یكون المبلغ المسترد للوحدة المحققة للنقد (أو المحققة للنقد (أو مجموعة من وحدات محققة للنقد) تتعلق بھا الشھر

مجموعة من وحدات محققة للنقد) أقل من القیمة الدفتریة للوحدة المحققة للنقد (أو مجموعة وحدات محققة للنقد) تم 
خفاض تخصیص الشھرة لھا، یتم قید خسارة إنخفاض في القیمة في قائمة عملیات المساھمین. ال یمكن عكس خسائر إن

 القیمة ذات الصلة بالشھرة وذلك في فترات مستقبلیة.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
تّقیم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على إنخفاض قیمة أصل مالي أو مجموعة من 

ة منخفضة القیمة إذا كان وفقط إذا كان ھناك دلیل الموجودات المالیة. یعد األصل المالي أو مجموعة من موجودات مالی
موضوعي إلنخفاض القیمة نتیجة لحدث أو أكثر حدث بعد القید األولي لألصل المالي. (حدث خسارة متكبدة) وإذا كان 

لمالیة حدثت الخسارة (أو األحداث) لھ تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات ا
یمكن تقدیرھا بشكل یعتمد علیھ. إذا حدث ھذه الحدث، یتم قید أي خسارة إنخفاض في القیمة في قائمة عملیات التأمین 

 والفائض المتراكم أو قائمة عملیات المساھمین.
 

ة ، أو قد یتضمن دلیل إنخفاض القیمة مؤشرات على أن المدینین أو مجموعة من المدینین یواجھون صعوبة مالیة كبیر
تخلف أو تأخیر في السداد أو إحتمال اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى ومعلومات یمكن مالحظتھا تشیر إلى أن ھناك 
زیادة یمكن قیاسھا في التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة كتغیرات في متأخرات أو ظروف إقتصادیة تتناسب مع حاالت 

 التخلف عن السداد.
 
والقیم���ة الحالی���ة  الدفتری���ة وج���ودات المثبت���ة بالتكلف���ة یمث���ل االنخف���اض ف���ي القیم���ة الف���رق ب���ین القیم���ةبالنس���بة للم )أ
 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على أساس معدل السوق الحالي لعوائد األصول المالیة المماثلة لھا. 

القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  لقیمة الفرق بینللموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، یمثل االنخفاض في ابالنسبة  )ب
 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي. 
 

 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
مالي. في حالة  تجري الشركة تقییماً في تاریخ كل تقریر لمعرفة إذا كان ھناك ما یشیر إلى إحتمال إنخفاض قیمة أصل

وجود دلیل، أو إذا تطلب األمر إجراء إختبار إنخفاض سنوي للقیمة، تقوم الشركة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 
إن قیمة األصل القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد بعد خصم تكالیف البیع أو قیمتھا عند 

أعلى، ویتم تحدیدھا لألصل على حدة، ما لم یوفر األصل تدفقاً نقدیاً داخلیاً یكون مستقالً بشكل كبیر عن  اإلستخدام أیھما
الموجودات أو المجموعات األخرى. وعندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة منتجة للنقد عن قیمتھا القابلة لالسترداد 

متھ القابلة لإلسترداد. ولتقییم القیمة المستخدمة، یتم خصم التدفقات یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ إلى قی
النقدیة التقدیریة المستقبلیة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة 

تكالیف البیع یستخدم مصدر مالئم  لقیمة النقود الوقتیة والمخاطر المرتبطة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة بعد خصم
كأسعار السوق إن وجدت. في حالة عدم تحدید ھذه المعامالت، یتم إستخدام طریقة تقییم مناسبة. تم تأیید تلك الطریقة 

 بتقییمات متعددة وأسعار أسھم مدرجة للشركات التابعة للتداول العام أو لمؤشرات أخرى متاحة للقیمة العادلة. 
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۱۹ 

 اد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس االعد -۲
 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) )د 

 
 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)

 
ب إنخفاض القیمة على أساس موازنات مفصلة وحسابات متوقعة یتم إعدادھا بشكل منفصل لكل وحدة اع الشركة حسضت

تخصیص موجودات أحادیة لھا. وبوجھ عام تغطي ھذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة منتجة للنقد للشركة یتم 
خمس سنوات. بالنسبة للفترات األطول، یتم حساب معدل النمو طویل األجل ویطبق على التدفقات  إلىتترواح من ثالث 

 النقدیة المستقبلیة للمشروع بعد السنة الخامسة.
 

ن العملیات المستمرة في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم وفي عملیات المساھمین یتم إثبات خسائر اإلنخفاض م
 تحویلتم وسابقاً أعید تقییمھا التي في فئات المصروف متفقة مع وظیفة األصل المنخفض فیما عدا الممتلكات، إن وجدت، 

مبلغ أي إعادة تقییم إلى أیضاً في دخل شامل آخر  دخل شامل آخر. في ھذه الحالة، یتم إثبات اإلنخفاض إلىإعادة التقییم 
 سابقة.

 
یتم تقییم الموجودات بخالف الشھرة، أو التي سبق أن حدث لھا خسارة إنخفاض في القیمة أو قد تنخفض في تاریخ كل 

خفاض السابقة تقریر. في حالة وجود دلیل، تقوم الشركة بتقدیر قیمة األصل القابلة لألسترداد. یتم فقط عكس خسارة اإلن
إذا كان ھناك تغیر في اإلفتراضات المستخدمة لتحدید قیمة األصل القابلة لإلسترداد حیث أنھ قد تم إثبات آخر خسارة 
إنخفاض. یتم حصر العكس حتى ال تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھا القابلة لإلسترداد وال تزید عن القیمة الدفتریة 

الك، فیما لو لم یتم إثبات خسارة إنخفاض في قیمة األصل في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس اإلستھ بعد طرحالمحددة، 
خسارة اإلنخفاض في قائمة عملیات المساھمین والفائض المتراكم وفي قائمة عملیات المساھمین فیما عدا األصل المحمل 

 م.بمبلغ معاد تقیمة، وفي ھذه الحالة، یتم معاملة العكس كزیادة تقیی
 

 ال یمكن عكس قید خسائر إنخفاض القیمة ذات الصلة بالشھرة في فترات مستقبلیة.
 

 إلغاء إثبات األدوات المالیة
 األصل المالي:

یتم إلغاء إثبات الموجودات المالیة (أو، عندما یقتضي الحال، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من 
 ماثلة) عند:تالموجودات المالیة الم

 
 .المالي صلاألضاء صالحیة الحق في إستالم تدفقات نقدیة من إنق •
تزام بدفع التدفقات النقدیة الواردة لھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تولت اإلوقالشركة بتحویل حققامت  •
جمیع بالكامل دون تأخیر جوھري الى طرف ثالث بموجب اتفاقیة "مؤقتة"، وإما (أ) شركة حولت بشكل جوھري  
المخاطر والمكافآت لألصل، أو (ب) لم تقم الشركة بتحویل او االحتفاظ بشكل تدریجي بكافة مخاطر ومكافآت  
 األصل، ولكن قد تم نقل السیطرة لالصل. 
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) د) 

 
 دوات المالیة (تتمة)إلغاء إثبات األ

 
االحتفاظ قیم مدى ت ا، فإنھمؤقتةاتفاقیة أبرمت الشركة حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من األصل أو حولت عندما 

 محتفظ تدریجیاً بجمیع مخاطر وعوائد األصل، ولت. عندما لم تحول أو في حال اإلحتفاظ بھا بمخاطر وعوائد الملكیة
یتم إثبات األصل إلى مدى إستمراریة الشركة في المشاركة في االصل. في ھذه الحالة، تقوم  ألصل،على اتحول السیطرة 

الشركة أیضا بإثبات التزام مرتبط بھا. یتم قیاس األصل المحول واإللتزام المرتبط بھا على أساس یعكس الحقوق 
ل ضمان على األصل المحول في الجزء وااللتزامات التي تحتفظ بھا الشركة. تقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شك

من القیمة الدفتریة األصلیة لألصل، والحد األقصى للمبلغ الذي یمكن أن یأخذ في اإلعتبار بأنھ قد یطلب من  دنىاأل
 .الشركة السداد

 
 المطلوبات المالیة

 المطالبة. یتم إلغاء قید مطالبة مالیة عندما یتم اإلعفاء أو اإللغاء أو اإلنقضاء لإللتزام بموجب
 

 تحقیق اإلیرادات
 أقساط التأمین والعموالت المكتسبة

تتضمن ھذه صافي األقساط والعموالت المكتسبة على عقود التأمین. یتم تسجیل الجزء من األقساط والعموالت التي سیتم 
لى مدى فترة وثیقة إكتسابھا مستقبالً كـ "أقساط وعموالت غیر مكتسبة" على التوالي، ویتم تأجیلھا بصورة مماثلة ع
من األقساط  % ۲٥التأمین المعنیة ما عدا الشحن البحري. یمثل الجزء غیر المكتسب من التأمین على الشحن البحري 

المكتتبة خالل الفترة المالیة الحالیة. یتم قید التغیر في مخصص األقساط غیر المكتسبة ضمن قائمة عملیات التأمین 
 وزیع اإلیراد على مدى فترة المخاطر.والفائض المتراكم بحیث یتم ت

 
 إیرادات توزیع األرباح

 یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح عند وجود حق بإستالم تلك المبالغ.
 

 إیرادات العمولة
یتم تسجیل إیرادات العمولة عند استحقاقھا باستخدام معدل العمولة الفعلي والذي یتم بموجبھ خصم التدفقات النقدیة 

 لیة المتوقعة من األصل المالي بحیث تساوي القیمة الدفتریة لألصل المالي.المستقب
 

 أقساط إعادة التأمین
 یتم قید أقساط إعادة التأمین الصادرة كمصروف عندما تصبح مستحقة الدفع.

 
 یتم تحمیل أقساط إعادة التأمین على الدخل على مدى شروط السیاسات المتعلقة بھا على أساس تناسبي.
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 عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا
كما ھو الحال مع شركات تأمین أخرى، ولخفض التعرض المالي الناشيء من مطالبات كبیرة إلى الحد األدنى، تبرم 

تنص ترتیبات إعادة التأمین ھذه على  .ل عقوداً مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمینالشركة في الطور العادي لألعما
كانیات إضافیة للنمو. متنوع أكبر لألعمال وتسمح لإلدارة بضبط التعرض لخسائر محتملة تنشأ عن مخاطر كبیرة وتوفر إ

  الخسائر.التأمین التي تتجاوز یتأثر كل إعادة التأمین بموجب المعاھدات والعقود اإلختیاریة وعقود إعادة 
 

یتم تقدیر مطالبات الذمم المدینة من معیدي التأمین على نحو یتفق مع االلتزام الناشئ عن المطالبة ووفقاً لعقد إعادة 
تم تالمبالغ تحت بند "حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة" في قائمة المركز المالي حتى  ھذهالتأمین. یتم عرض 

فقة على المطالبة والدفع من ِقبل الشركة. بمجرد أن یتم دفع المطالبة یتم تحویل المبلغ المستحق من معیدي التأمین الموا
 من المطالبة المدفوعة إلى مبالغ مستحقة من/إلى معیدي التأمین.

 
خفاض في موجودات كما في تاریخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل على وجود ان

معیدي التأمین. إذا كان ھناك دلیل على وجود انخفاض، تقوم الشركة بعمل تقدیر رسمي للقیمة القابلة لالسترداد. فیما لو 
في قیمة  اً تجاوزت القیمة الدفتریة لموجودات معیدي التأمین قیمتھا القابلة لالسترداد یتم اعتبار أن ھناك إنخفاض

 ا إلى قیتمھا القابلة لالسترداد.الموجودات ویتم تخفیضھ
 

 المطالبات
تتكون المطالبات من مبالغ مستحقة لحملة عقود وأطراف أخرى ومصاریف تعدیل خسائر ذات صلة بعد طرح مبالغ 

 اإلنقاذ ومبالغ مستردة أخرى ویتم تحمیلھا على عملیات التأمین والفائض المتراكم حال تكبدھا.
 

ئمة من تكلفة تقدیریة لمطالبات متكبدة ولم یتم تسویتھا في تاریخ التقریر المالي سواء تمت أم یتكون إجمالي المطالبات القا
لم اإلفادة عنھا. یتم تكوین مخصصات المطالبة المدرجة غیر المدفوعة كما في تاریخ التقریر المالي على أساس تقدیرات 

حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة من أجل تكلفة  الحالة الفردیة. إضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على مخصص مبني على
تسویة المطالبات المتكبدة والتي لم تتم اإلفادة عنھا كما في تاریخ التقریر المالي. قد یتجاوز اإللتزام النھائي أو یقل عن 

 المبلغ المقدم.
 

لسنة التالیة وذلك في قائمة یدرج أي فارق بین المخصصات في تاریخ التقریر المالي والتسویات والمخصصات في ا
لتلك السنة. ال تخفض الشركة إلتزاماتھا مقابل مطالبات غیر مدفوعة حیث یتوقع بالفعل  والفائض المتراكم عملیات التأمین

 سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاریخ التقریر المالي.
 

 عقود اإلیجار التشغیلیة
المؤجر بدرجة كبیرة بجمیع مخاطر ومنافع إمتالك األصل كعقود إیجار تشغیلیة. یتم تصنیف عقود اإلیجار حیث یحتفظ 

یتم إثبات دفعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروف ضمن قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم بطریقة القسط الثابت 
 على مدى فترة عقد اإلیجار.

 
 المصاریف

 صاریف المتكبدة كمصاریف عمومیة وإداریة وتعرض على ھذا النحو.نظراً لطبیعة أعمال الشركة، تصنف كافة الم
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 العمالت األجنبیة
جنبیة بأسعار الصرف السائدة في تحفظ السجالت المحاسبیة للشركة باللایر السعودي. تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األ

السوق بتاریخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات التي تتم بالعمالت األجنبیة ، فیتم تحویلھا بأسعار الصرف 
. تحمل جمیع فروقات التحویل على قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم أو قائمة التقریر الماليالسائدة كما في تاریخ 

 ات المساھمین.عملی
 

یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكفة التاریخیة في عملة أجنبیة، بإستخدام أسعار صرف كما في تواریخ 
المعامالت األولیة. ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالقیمة العادلة في عملة أجنبیة بإستخدام أسعار صرف في 

 دید القیمة العادلة.التاریخ الذي یتم فیھ تح
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة
یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المتداولة بشكل نشط في أسواق مالیة منتظمة بالرجوع إلى أسعار شراء مدرجة 

ت�وفر أس�عار في السوق لموجودات وأسعار عرض لمطلوبات عند إقفال النش�اط ف�ي ت�اریخ التقری�ر الم�الي. ف�ي ح�ال ع�دم 
 السوق المدرجة، یتم الرجوع إلى عروض أسعار وسیط أو وكیل.

 
بالنسبة للموجودات المالیة حیث یوجد سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة بإستخدام أسالیب التقییم. تتض�من أس�الیب التقی�یم 

اولة ألداة أخرى التي تكون فعلیاً مماثل�ة ھذه إستخدام معامالت حدیثة بطریقة القسط الثابت والرجوع إلى قیمة السوق المتد
و/ أو تحلیل التدفقات المخصومة، تعتمد التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة على أفض�ل تق�دیرات ل�إلدارة ومع�دل الخص�م 

 المستخدم ھو معدل سوق ذي عالقة لموجودات مماثلة.
 

 المقاصة
افي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاماً وعندما تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الص

تم مقاصة تیكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على اساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. ال 
إذا كان ذلك مطلوباً أو  اإلیرادات والمصاریف في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم أو قائمة عملیات المساھمین إال

مسموحاً بموجب أي من المعاییر المحاسبیة أو تفسیراتھا. كما ھو مصرح بھ على وجھ التحدید في السایسات المحاسبیة 
 للشركة. لم تتم مقاصة في ھذه القوائم المالیة.

 
 التقاریر القطاعیة

إیرادات وتتكبد مصاریف یتوفر عنھا معلومات القطاع التشغیلي ھو جزء من الشركة التي تعمل في أنشطة تحقق فیھا 
مالیة منفصلة یتم تقییمھا بإنتظام من قبل صانع القرار التشغیلي الرئیسي الذي یقرر كیفیة تخصیص الموارد وتقییم األداء. 

التي  وألغراض اإلدارة، الشركة منظمة في وحدات نشاط بناًء على منتجات وخدمات ولدیھا القطاعات التشغیلیة التالیة
 یمكن اإلفادة عنھا:
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) د)
 التقاریر القطاعیة (تتمة)

 الطبي، یوفر تغطیة رعایة صحیة لحملة وثائق التأمین.  •
 بالسیارات بإستثناء ضمان النقل. المركبات، تقوم بالتغطیة مقابل الخسائر وااللتزامات المتعلقة •
 الممتلكات، تقوم بالتغطیة مقابل الخسائر المتعلقة بالحرائق واألخطار الطبیعیة وإنقطاع األعمال والسرقة. •
 الھندسة، تقوم بالتغطیة خالل أعمال البناء أو إنشاء أعمال الھندسة المدنیة وتركیب المصانع واآللیات. •
 ار واإللتزامات الناشئة عن الخسائر/ األضرار التي تحدث للشحن البحري أو للسفن.البحري، توفر تغطیة ضد األضر •
تأمین الحوادث، یوفر تغطیة ضد األموال وضمان األمانة والحدوادث الشخصیة وسرقة المجوھرات وكافة األخطاء  •

والذي ینشأ عن تصرفات وتأمین السفر وتأمین اإللتزامات ویوفر ضمان تغطیة ضد األلتزام القانوني المؤمن علیھ 
 بسبب اإلھمال خالل أعمال النشاط.

 
یتم تقییم أداء تقییم أداء القطاع بناء على ربح أو خسارة، یقاس في بعض الجوانب بطریقة مختلفة عن الربح أو الخسارة 

 في القوائم المالیة. 
 

الثابت بطریقة مماثلة لمعامالت مع ان یتوقع حدوث أي معاملة، فیتم تحدید أسعار التحویل على أساس القسط كإذا 
األطراف األخرى حینئذ ستتضمن إیرادات ومصاریف ونتائج القطاع تلك التحویالت بین قطاعات األعمال التي سیتم 

 إلغاؤھا على مستوى القوائم المالیة للشركة.
 

 إستخدام التقدیرات واألحكام ھـ)
 تقدیرات غیر مؤكدة

قوائم المالیة للشركة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ یقتضي على اإلدارة عند إعداد ال
اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلبوات واالیضاحات المرفقة. إن اإلفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل 

كبیرة قد ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في والمصادر األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقریر والتي لھا مخاطر 
 القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات خالل الفترة المالیة الالحقة.

 

 المطالبات القائمة مخصص
 التأمین. یجب عقود بموجب المطالبات عن الناشئة لحملة الوثائق المستحقة المبالغ بتقدیر كبیر حد الى مطالبة االدارة ان

 للمطالبات النھائیة التقریر والتكلفة تاریخ في المبلغ عنھا للمطالبات النھائیة التكلفة من لكل تقدیرات اداعد خاصة، بصفة
المبلغ  المطالبات تكلفة تقدیر في االدارة قبل من المتبع االساسي االسلوب التقریر. ان تاریخ في عنھا وغیر المبلغ المتكبدة

المستقبلیة.  المطالبات سداد لتوقع السابقة المطالبات سداد استخدام نمط ھو عنھا، المتكبدة وغیر المبلغ  والمطالبات عنھا
یتم إحتساب المطلوبات في تاریخ التقریر باستخدام مجموعة من تقنیات المطالبات االكتواریة القیاسیة، استنادا إلى 

 تقییم اعادة یتم كل تقریر، اعداد بتاریخكسي. البیانات التجریبیة واالفتراضات الحالیة التي قد تتضمن ھامشا لالنحراف الع
 ھذه خصم یتم ال مدى كفایة المخصصات ویتم إجراء التغیرات الالزمة. بخصوص السابقة السنة مطالبات تقدیرات

 .للنقد الزمنیة القیمة مقابل المخصصات
 

ممكن أن تؤثر على درجات التقدیر تعتمد ھذه التقدیرات بالضرورة على إفتراضات مؤثرة حول عدة عوامل متفاوتھ من ال
وعدم التأكد وقد تكون النتائج الفعلیة مختلفة عن نتائج تقدیرات اإلدارة مما ینتج عنھ تغیرات مستقبلیة في المطلوبات 

 تقـــوم .حدة على حالة كل اساس على التحكیم طریق عن أو المحكمة من قرارا تتطلب التي المطالبات التقدیریة. تقدر
 المتعلقة المخصصات بمراجعة االدارة تقوم .بالممتلكات المتعلقة المطالبات سویات المخاطر المستقلة بتقدیرت شركات

مخصص المطالبات  .سنوي ربع اساس على المبلغ عنھا غیر المتكبدة والمطالبات شھري اساس على المتكبدة بالمطالبات
 . اكتواري مستقل منھا من قبل خبیر دیسمبر یتم التحقق ۳۱القائمة كما في 
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 (تتمة) ھـ) إستخدام التقدیرات واألحكام
 

 تقدیرات غیر مؤكدة (تتمة)
 

 مخصص إنخفاض قیمة أقساط ذمم مدینة
كن من تحصیل إلنخفاض قیمة أقساط ذمم مدینة عند وجود دلیل موضوعي على أن الشركة لن تتمیتم تكوین مخصص 

كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة. تعد الصعوبات المالیة الكبیرة للمدین والتخلف عن أو عدم سداد 
 الدفعات مؤشرات على إنخفاض قیمة أقساط ذمم مدینة.

 
 إعادة التأمین

الشركة  راقب. تمعیدي التأمینلدفع من ِقبل الشركة معرضة للنزاعات والخالفات وكذلك احتمالیة عدم المقدرة على ا
 التأمین. معیديتطور ھذه النزاعات والخالفات بشكل ربع سنوي مع 

 
 المؤجلة قتناءتكالیف اال

مؤجلة وإطفاؤھا في قائمة عملیات  قتناءكتكالیف إبیع وثائق تأمین جدیدة وذلك المتعلقة ب قتناءیتم تسجیل بعض تكالیف اإل
. إذا لم یتم تحقیق اإلفتراضات المتعلقة بالربحیة المستقبلیة لھذه تغطیة الوثیقةلمتراكم على مدى فترة التأمین والفائض ا

قائمة في  إلنخفاض في القیمة اً إضافی اً الوثائق، فإن إطفاء ھذه المصاریف یمكن أن یتسارع، وھذا قد یتطلب أیضاً شطب
 عملیات التأمین والفائض المتراكم.

 
 یة لألثاث والتجھیزات والمعداتاألعمار اإلنتاج

لألث��اث والتجھی��زات والمع��دات لحس��اب اإلس��تھالك. تح��دد تل��ك  تقدیری��ةتق��وم إدارة الش��ركة بتحدی��د األعم��ار اإلنتاجی��ة ال
الفعل��ي. تق��وم اإلدارة بمراجع��ة القیم��ة المتبقی��ة  بل��ىالتق��دیرات بع��د األخ��ذ ف��ي اإلعتب��ار اإلس��تخدام المتوق��ع لألص��ول أو ال

اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل اإلستھالك المستقبلي المحم�ل حی�ث تعتق�د اإلدارة ب�أن تل�ك األعم�ار اإلنتاجی�ة تختل�ف واألعمار 
 عن التقدیرات السابقة.

 
 الشھرة

تمثل الشھرة المبلغ المدفوع من الشركة الزائد عن صافي القیمة العادلة للموجودات القابلة للتحدید والمطلوبات المقتناة م�ن 
ة السعودیة وشركة الخلیج. سیتم اثبات الشھرة الحقاً بالتكلفة بع�د ط�رح أي خس�ائر انخف�اض متراكم�ة. ت�تم مراجع�ة الشرك

القیمة الدفتریة للشھرة سنویا لتحدی�د م�ا إذا ك�ان ھن�اك أي اعت�راض یش�یر إل�ى وج�ود انخف�اض ف�ي القیم�ة بإس�تثناء وق�وع 
ى وج�ود انخف�اض ف�ي القیم�ة الدفتری�ة والت�ي تتطل�ب تقییم�اً للش�ھرة حدث أو تغییر في الظروف خالل السنة الت�ي تش�یر إل�

 خالل السنة.
 

ت�م تحدی�د للوح�دة المنتج�ة للنق�د ال�ذي أدى اس�تحواذھا إل�ى الش�ھرة.  س�تردادیتم تحدید االنخفاض بمراجعة القیم�ة القابل�ة لإل
لرئیسیة المستخدمة ھي مع�دل الخص�م والت�دفقات المبلغ الممكن إسترداده للعملیات بناًء على قیمة اإلستخدام. اإلفتراضات ا

یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة، عندما تك�ون القیم�ة القابل�ة للتحقی�ق أق�ل م�ن النقدیة المستقبلیة التقدیریة من النشاط. 
 ).)ب(۱ح (أیضاً أنظر اإلیضاوتتطلب ھذه الحسابات إستخدام تقدیرات قیمتھا الدفتریة، في قائمة عملیات المساھمین 
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 إحتیاطي عجز أقساط التأمین
ني على یتأثر تقدیر عجز أقساط التأمین لدرجة عالیة بعدد من اإلفتراضات حول اإلحداث والظروف المستقبلیة. إنھ مب

نسبة خسارة غیر متوقعة للج�زء غی�ر المنتھ�ي م�ن المخ�اطر للسیاس�ات الخطی�ة. وللوص�ول إل�ى تق�دیر نس�بة الخس�ارة 
المتوقع��ة، فری��ق الش��ركة األكت��واري، وأیض��اً خبی��ر الت��أمین المس��تقل، تؤخ��د بع��ین اإلعتب��ار المطالب��ات وعالق��ة أقس��اط 

 ھایة الفترة المالیة ما إذا كان إحتیاطي عجز أقساط التأمین مطلوباً.التأمین التي یتوقع تطبیقھا شھریاً والتأكد في ن
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة
یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في سوق نشط في تاریخ التقریر على أساس أسعار السوق المدرج�ة. 

ات المالیة المقیدة في قائمة المركز الم�الي ال یمك�ن ان تس�تمد م�ن في حین ان القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوب
تتضمن استخدام نماذج حسابیة. تستمد المعطیات تلك النماذج م�ن  قییمأسواق نشطة، یتم تحدیدھا باستخدام عدة طرق ت

 العادلة. معلومات ملحوظة من السوق، إذا كان ممكنا، ولكن إذا كانت غیر متاحة، یتطلب الحكم إلنشاء القیم
 

 مبدأ اإلستمراریة
لالس�تمرار ف�ي  وارداالستمرار كمنشأة عاملة واقتنعت ب�أن ل�دیھا الم� على تھاقدرقامت إدارة الشركة بعمل تقییم لمدى 

 كمعلومات غیر مؤكدة والتي قد تؤدي إلى ش لى ذلك، لیس لدى اإلدارة علم بأيضافة إإالعمل في المستقبل المنظور. 
لش��ركة عل��ى االس��تمرار كمنش��أة عامل��ة. وعلی��ھ، ی��تم إع��داد الق��وائم المالی��ة عل��ى أس��اس مب��دأ ج��وھري ف��ي مق��درة ا

 االستمراریة.
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 المعتمدة من قبل الشركة  تعدیالتھاو) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة و
لیة ومراجعة المعاییر القائمة والتي تم إصدارھا م�ن قب�ل مجل�س مع�اییر المحاس�بة قامت الشركة باعتماد التعدیالت التا

 الدولیة:
 الوصف المعیار / التعدیالت
المعی��ار ال��دولي إلع��داد التق��اریر المالی��ة  ۱٤تع��دیالت عل��ى المعی��ار ال��دولي الع��داد التق��اریر المالی��ة رق��م  ۱٤المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

م) ۲۰۱٦ین�ایر  ۱حسابات النظامیة المؤجلة "القابلة للتطبیق على الفت�رات الس�نویة ابت�داءا م�ن أو بع�د (ال
یمكن المنشاة التي تخضع أنشطتھا لتنظیم األسعار من االس�تمرار ف�ي تطبی�ق معظ�م سیاس�اتھا المحاس�بیة 
القائمة الرصدة الحسابات النظامیة المؤجلة عند اول اعتماد للمعاییر الدولیة للتق�اریر المالی�ة. ی�تم تطبی�ق 

ة. ك�ذلك ال یس�مح للمنش�اة الت�ي ال تس�مح لھ�ا مبادئھ�ا المعیار على مع�دي المع�اییر الدولی�ة للتق�اریر المالی�
المحاسبیة الحالیة المتعارف علیھ�ا اثب�ات الموج�ودات والمطلوب�ات المض�بوطة باألس�عار او تل�ك الت�ي ل�م 
تطبق ھذه السیاسة بموجب مبادئھا المحاس�بیة الحالی�ة المتع�ارف علیھ�ا، باثباتھ�ا ف�ي اول تطبی�ق للمع�اییر 

 لمالیة. الدولیة للتقاریر ا
ومعی��ار  ۱۲و ۱۱و ۱۰المعی��ار ال��دولي للتق��اریر المالی��ة رق��م 

  ۲۸المحاسبة الدولي رقم 
"الق�وائم المالی�ة الموح�دة" المعی�ار ال�دولي للتق�اریر  ۱۰تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"استثمارات  ۲۸ي رقم "اإلفصاح عن حصص في منشات أخرى" ومعیار المحاسبة الدول ۱۲المالیة رقم 
م. یتن��اول ثالث��ة ۲۰۱٦ین��ایر  ۱ف��ي ش��ركات زمیل��ة" القابل��ة للتطبی��ق للفت��رات الس��نویة ابت��داء م��ن او بع��د 

. ۱۰مسائل نتج�ت ع�ن تطبی�ق اس�تثنار منش�ئات االس�تثمار بموج�ب المعی�ار ال�دولي للتق�اریر المالی�ة رق�م 
االعف�اء ع�ن ع�رض ق�وائم مالی�ة موح�دة  ۱۰ق�م توضح التعدیالت على المعیار ال�دولي للتق�اریر المالی�ة ر

یطب��ق عل��ى المنش��اة االم الت��ي تك��ون ش��ركة تابع��ة لمنش��اة اس��تثمار عن��دما تق��یم منش��اة االس��تثمار ش��ركاتھا 
التابعة بالقیمة العادلة، عالوة على ذلك یتم فقط توحید الش�ركة التابع�ة لمنش�اة اس�تثمار الت�ي ال تع�د ب�ذاتھا 

دم خ��دمات مس��اندة لمنش��اة االس��تثمار. ی��تم بالقیم��ة العادل��ة قی��اس كاف��ة الش��ركات منش��اة اس��تثمار والت��ي تق��
عند تطبیق طریق�ة حق�وق  ۲۸األخرى التابعة لمنشاة استثمار تمكن تعدیالت معیار المحاسبة الدولي رقم 

تثمار او الملكیة المستثمر من االحتفاظ بقیاس القیمة العادلة المطبقة من قبل الش�ركة الزمیل�ة لمنش�اة االس�
المشروع المشترك على حصصھا في الشركات التابعة. تتطلب التعدیالت عل�ى المعی�ار ال�دولي للتق�اریر 

م م�ن منش�اة ۲۰۱٦ین�ایر  ۱المالیة "ترتیبات مشتركة" القابلة للتطبیق للفترات السنویة ابت�داء م�ن او بع�د 
ركة عم�ال ان یطب�ق بم�ا یتناس�ب تستحوذ على حصة في عملیة مشتركة. یش�كل فیھ�ا نش�اط العملی�ة المش�ت

"دم�ج االعم�ال ومع�اییر أخ�رى دولی�ة  ۳وحصتھا كافة المبادئ ف�ي المعی�ار ال�دولي للتق�اریر المالی�ة رق�م 
 "ترتیبات مشتركة".   ۱۱للتقاریر المالیة رقم 

 
 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۲۷ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 

 (تتمة) مالیة وتعدیالتھا المعتمدة من قبل الشركةو) المعاییر الدولیة للتقاریر ال
 تغییرات في طرق االستبعاد. – ٥تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

فیم�ا یتعل�ق بعق�ود الخ�دمات والص�یانة (م�ع تع�دیالت  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ۱و ۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 )۱مترتبة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"عرض القوائم المالیة" الت�ي تطب�ق للفت�رات الس�نویة ابت�داء  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
 فیما یتعلق بما یلي:  ۱ت القائمة لمعیار المحاسبة رقم م توضح المتطلبا۲۰۱٦ینایر  ۱او بعد 
 . ۱المتطلبات النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم  •
إمكانیة تفصیل تلك البنود المحددة في قائمة/قوائم ال�ربح او الخس�ارة وال�دخل الش�امل االخ�ر  •

 وقائمة المركز المالي. 
 یھ اإلیضاحات حول القوائم المالیة. مرونة المنشات فیما یتصل بالترتیب التي تعرض ف •
وجوب عرض حصة الدخل الشامل االخر للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، التي ی�تم  •

حس��ابھا باس��تخدام طریق��ة حق��وق الملكی��ة بالتفص��یل كبن��د اح��ادي ووج��وب تص��نیفھا ب��ین تل��ك 
 البنود التي ستتم او لن تتم الحقا إعادة تصنیفھا للربح او الخسارة. 

ما توضح التعدیالت المتطلبات الي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة معروضة في قائمة المركز المالي ك
 وقائمة/ قوائم الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر. 

 مسالة السوق اإلقلیمي.  –معدل الخصم  – ۱۹تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم 

 اإلفصاح عن المعلومات.  – ۳٤تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۳٤ر المحاسبة رقم معیا

 توضیح الطرق المقبولة لالستھالك واالطفاء.  – ۳۸ورقم  ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۳۸و ۱٦معیار المحاسبة رقم 

 نباتات زراعیة مثمرة.  – ٤۱ورقم  ۱٦المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار   ٤۱ورقم  ۱٦معیار المحاسبة رقم 

 طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة. ۲۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۲۷معیار المحاسبة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۲۸ 

 أسس االعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
 بعد واجبة التطبیقح معاییر صدرت ولم تصب ز)
 

فیما یلي المعاییر التي صدرت ولم تصبح نافذة التطبیق حتى تاریخ إصدار الشركة للقوائم المالیة. یبین الجدول أدناه 
المعاییر الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن یسري مفعولھا في تاریخ مستقبلي. تعتزم الشركة إتباع ھذه 

 فذة المفعول:المعاییر عندما تصبح نا
 

 تاریخ التطبیق الفعلي الوصف  المعیار/ التفسیر
 
 

 ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 
 

 أدوات مالیة

من الفترات التي تبدأ ف�ي 
 أو بعد التواریخ التالیة 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱
 ۲۰۱۸ینایر  ۱ إیرادات من عقود مع عمالء  ۱٥رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
 ۲تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق�م   ۲رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة

 تصنیف وقیاس معامالت الدفع بألسھم.
 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ ایجارات   ۱٦رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
اثب��ات  – ۱۲تع��دیالت عل��ى معی��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م  ۱۲ي رقم معیار المحاسبة الدول

 موجودات ضریبة الدخل لخسائر غیر محققة 
  ۲۰۱۷ینایر  ۱

مب��ادرة  – ۷تع��دیالت عل��ى معی��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م  ۷معیار المحاسبة الدولي رقم 
 االیضاح 

  ۲۰۱۷ینایر  ۱

 
 لمعاییر المذكورة أعاله أو التعدیالت أو تفسیرات للقوائم المالیة للشركة.تقوم إدارة الشركة حالیاً مدى تطبیق إعتماد ا

 
 النقد وما في حكمھ -۳
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    عملیات التأمین:
 ۱٥  ۱ نقد في الصندوق

 ۲۲٫۲۳۱  ۸,۹۳۲ نقد لدى البنوك (أنظر اإلیضاح (أ) أدناه)
 ٤٥٫۰۰۰  ۱٥,۰۰۰ و(ب) أدناه) ٤ة (أنظر اإلیضاح إستثمار في ودائع مرابح

 ۲۳,۹۳۳  ٦۷٫۲٤٦ 
    عملیات المساھمین:

 ۸٤٫٦٦٦  ٤,۹۸٦ نقد لدى البنك
 

ملیون لایر  ۰،٥: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰،٥، احتفظ بأرصدة البنك بمبلغ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  )أ(
 ة عن الشركة.سعودي) باسم أطراف ذات عالقة للشركة، نیاب

 
على أن ال تتجاوز في المملكة العربیة السعودیةیحتفظ اإلستثمار في ودائع المرابحة لدى بنك تجاري باللایر السعودي  )ب(

 ).٪۱٫٥: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱سنویاً ( ٪۳٫٥مدة إستحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر. تحقق الشركة عمولة فعالة بنسبة 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۲۹ 

 إستثمار في ودائع بالمرابحة -٤
 

 یتكون اإلستثمار في ودائع المرابحة مما یلي: 
  ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 عملیات التأمین

 إستثمار في ودائع بالمرابحة
  

 ۱۱٥٫۰۰۰ 
  

 ٤٥٫۰۰۰ 
 ناقصاً: إستثمار في ودائع مرابحة مدة إستحقاقھا أقل من 

 )۳ثالثة شھور (أنظر اإلیضاح رقم   
  

)۱٥٫۰۰۰( 
  

)٤٥٫۰۰۰( 
  ۱۰۰،۰۰۰        - 

 
  ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
     المساھمینعملیات 

 ۷۷٫۳۳۸   ۸۳،۰۰۰  إستثمار في ودائع بالمرابحة
 

تمثل ودائع المرابحة ودائع لدى بنوك محلیة ذات معدالت إئتمان إستثمار جدیدة ولھا مدة إستحقاق أصلیة ألكثر من  
 سنویاً). ٪۱٫۱: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱سنویاً ( ٪۳٫۲بنسبة  عائد فعالركة تحقق الش .ھور من تاریخ الشراءثالثة ش



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۰ 

 صافيذمم أقساط مدینة،  -٥
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 ۸۷٫۰۹۸   ۸۱٫٤٤٦ إجمالي ذمم أقساط مدینة 

 )۱۷٫۱٦۸(  )۱۹٫۱۲۳( مخصص انخفاض في القیمة
 ٦۹٫۹۳۰   ٦۲٫۳۲۳  نة ، صافيذمم أقساط مدی

 
 المدینة خالل السنة:االقساط فیما یلي حركة مخصص االنخفاض في الذمم 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

 ۱۸٫٤٥٤   ۱۷٫۱٦۸ الرصید في بدایة السنة
 )۷۹۱(  ۱٫۹٥٥ )۱۷خالل السنة (اإلیضاح  )عكس قیدإضافة / (

 )٤۹٥(   -- خالل السنةالمستخدم لشطب ذمم مدینة 
  ۱۷٫۱٦۸  ۱۹٫۱۲۳ الرصید في نھایة السنة

 
 المدینة غیر منخفضة القیمة الناتجة عن عقود التأمین: االقساط ذممفیما یلي تحلیل أعمار 

 مستحقة ولم تنخفض قیمتھا
 
 

 لم تستحق ولم 
 تنخفض قیمتھا

  أشھر ۳حتى 

 
 أشھر  ۳أكثر من 

  أشھر ٦وحتى 

 
 شھر أ ٦أكثر من   
  شھر ۱۲وحنى   

 
     ۱۲أكثر من 

  شھراً   

 
 

   المجموع    
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٦۲٫۳۲۳ ۱٫۳۳۲ ۱٦٫۰۱۰ ۱۲٫٦۷٦ ۳۲٫۳۰٥  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ٦۹٫۹۳۰ ۸۰٤ ۱۲٫٤۱۸ ۱۳٫۷۰۸ ٤۳٫۰۰۰  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

 
المدینة التي لم یحدث إنخفاض في قیمتھا على اساس الخبرة السابقة، لیس من سیاسة الشركة االقساط ذمم ة داد كامل قیمیتوقع استر

الحصول على ضمانات للمدینین ولذلك فإن أغلبیة ھذه الدیون غیر مضمونة. فیما یتعلق بأقساط الذمم المدینة تبلغ نسبة أكبر خمسة 
من  االقساط المدینة). تتكون ٪۲۰: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید كما في  من ذلك ٪۱۷أرصدة عمالء حوالي 

 عدد كبیر من العمالء بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة.
 
 صافي األقساط المكتسبة -٦

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    
 ۳٥۱٫۹٤٦   ۲٥٥٫۱٥۲  إجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة

 ۱۰۸٫۳۹۰   ۱۱۲٫۲۰۹  إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في بدایة السنة
  ۳٦۷٫۳٦۱   ٤٦۰٫۳۳٦ 

 )۱۱۲٫۲۰۹(  )۷۷٫۸۲۳( إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في نھایة السنة
 ۳٤۸٫۱۲۷   ۲۸۹٫٥۳۸  إجمالي أقساط التأمین المكتسبة

    
 )۱۸۰٫٦۷٥(  )۱۲۲٫٦۹۰(  ةأقساط التأمین الصادرة خالل السن

 )٥۳٫٤٦۸(  )٥٤٫۷۷۷(  حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في بدایة السنة
  )۱۷۷٫٤٦۷(  )۲۳٤٫۱٤۳( 

 ٥٤٫۷۷۷   ۳٤٫۷۰۹  حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في نھایة السنة
 )۱۷۹٫۳٦٦(  )۱٤۲٫۷٥۸(  أقساط التأمین الصادرة إلى معیدي التأمین

 ۱٦۸٫۷٦۱   ۱٤٦٫۷۸۰  صافي األقساط المكتسبة
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۱ 

 صافي المطالبات المتكبدة  -۷
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۲۷٫٤۲۰   ۱۹۱٫٦۷۷ إجمالي المطالبات المدفوعة
 ۱۹۹٫۷٥٤   ۱۳۱٫۹٦۳ إجمالي المطالبات القائمة في نھایة السنة

 ۳۲۳٫٦٤۰   ٤۲۷٫۱۷٤ 
 )۱٤۸٫۷۲۷(  )۱۹۹٫۷٥٤(  طالبات القائمة في بدایة السنةإجمالي الم

 ۲۷۸٫٤٤۷   ۱۲۳٫۸۸٦ إجمالي المطالبات المتكبدة
 ۱۰٤٫۰۷۱   ۹۲٫۳٥٥ مستردات معیدي التأمین

   ٦۰٫٥۱۱ حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة  في نھایة السنة
 ۱۱۳٫۸۱٥ 

 ۱٥۲٫۸٦٦   ۲۱۷٫۸۸٦ 
 )۸۳٫۳۰۷(  )۱۱۳٫۸۱٥( في بدایة السنة طالبات القائمةحصة معیدي التأمین من الم

 ۱۳٤٫٥۷۹   ۳۹٫۰٥۱ حصة معیدي التأمین من المطالبات
 ۱٤۳٫۸٦۸   ۸٤٫۸۳٥ صافي المطالبات المتكبدة

 
 دیسمبر المكونة مما یلي: ۳۱إجمالي المطالبات القائمة في 

 
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 ۱۱۹٫٥۷۹  ٦۲٫۰٥۱ مةمطالبات قائ

 ۸۰٫۱۷٥  ٦۹٫۹۱۲ مطالبات متكبدة ولكنھا غیر مدرجة
 ۱۳۱٫۹٦۳  ۱۹۹٫۷٥٤ 

 
 دیسمبر المكونة مما یلي: ۳۱حصة معیدي التأمین في المطالبات القائمة في  
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

 ۸٤٫۸۹۰  ۳۸٫۷۸٥ حصة معیدي التأمین في المطالبات القائمة
 ۲۸٫۹۲٥  ۲۱٫۷۲٦ حصة معیدي التأمین في مطالبات متكبدة ولكنھا غیر مدرجة

 ٦۰٫٥۱۱  ۱۱۳٫۸۱٥ 
 

یتوقع بشكل كبیر إستالم جمیع المبالغ المستحقة من معیدي التأمین خالل اثنى عشر شھراً من تاریخ التقریر. یتم حساب 
 وزیع المخاطر ذات الصلة.حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة بما یتناسب مع نمط ت



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۲ 

 المطالبات المتكبدة (تتمة)  -۷
 

 تحلیل ثالثي للمطالبات بموجب سنة الحوادث
تحتفظ الشركة بإحتیاطیات كافیة لنشاطھا في مجال التأمین للوقایة من المطالبات والتطورات السلبیة المستقبلیة. كلما 

كثر تأكیداً فإن المطالبات السلبیة ستنخفض األمر الذي یؤدي إلى تطورت المطالبات وأصبحت التكلفة النھائیة للمطالبة أ
عكس إحتیاطیات من السنوات السابقة. ولكي تحافظ على إحتیاطیات كافیة، تحول الشركة كثیراً من ھذه اإلحتیاطیات 

لتكلفة النھائیة غیر المعكوسة إلى إحتیاطیات حوادث السنة الحالیة عندما یكون تطور المطالبات أقل إستحقاقاً للدفع وا
دیسمبر  ۳۱مؤكدة إلى حد بعید. یمتد التحلیل الثالثي للمطالبات على أحداث السنوات لعدد من السنوات المالیة كما في 

 كما یلي: ۲۰۱٦
 

 
 سنة الحوادث

وما  ۲۰۱۱
 قبلھا

 
۲۰۱۲ 

 
۲۰۱۳ 

 
۲۰۱٤ 

 
۲۰۱٥ 

 
۲۰۱٦ 

 
 المجموع

  ۱٦۲٫۱۸۱ ۲٦٤٫٦٤۰ ۲٥۸٫٤۰٤ ۲۸۹,۳٥۳ ۲۲۳٫۱۰۸ ۳۰٤٫۱٤۷ في نھایة سنة الحوداث 
  - ۲٥۸٫۰۳۱ ۲٤٤٫۷۲٥ ۲٦٥٫٤٥٥ ۲٤۰٫۹۹٤ ۲٦۱٫۹۰۰ بعد سنة

  - -- ۲۳۱٫۲٦۰ ۲٦٤٫۸٥۰ ۲۳۳٫۱۰۹ ۲۷۰٫٤۰۰ بعد سنتین
  - -- -- ۲٦۲٫۰٥٥ ۲۳۱٫۸۱٦ ۲٦٦٫۲۹۸ بعد ثالث سنوات
  - -- -- -- ۲۳۰٫۹۷۱ ۲٦٥٫۷۲٥ بعد أربع سنوات

  - -- -- -- -- ۲۲۷٫۳٥٦ بعد خمس سنوات
        

 ۱٫۳۷۱٫۸٥٤ ۱٦۲٫۱۸۱ ۲٥۸٫۰۳۱ ۲۳۱٫۲٦۰ ۲٦۲٫۰٥٥ ۲۳۰٫۹۷۱ ۲۲۷٫۳٥٦ مطالبات نھائیة مدفوعة (تقدیریة)
 )۱٫۲۳۹٫۸۹۱( )۹٦٫۲۷۸( )۲۰۸٫٤۰۷( )۲۲٤٫۷۰۲( )۲٥۹٫٥۷۲( )۲۲۸٫۱۱٦( )۲۲۲٫۸۱۷( مطالبات تراكمیة مدفوعة

 ۱۳۱٫۹٦۳ ٦٥٫۹۰۳ ٤۹٫٦۲٤ ٦٫٥٥۸ ۲٫٤۸۳ ۲٫۸٥٥ ٤٫٥۳۹ االبالغ عنھالم یتم  مطالبات قائمة 
 
 

 تكالیف شراء وثائق تأمین مؤجلة  -۸
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    
 ۸٫۰۲۸   ۷٫۹۹٦ الرصید في بدایة السنة

 ۲۷٫۸۰۸   ۲۲٫۰٥٦ عمولة مدفوعة خالل السنة
 )۲۷٫۸٤۰(  )۲۳٫٤۲۹( عمولة متكبدة خالل السنة

 ۷٫۹۹٦   ٦٫٦۲۳ الرصید في نھایة السنة
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۳ 

 عجز أقساط التأمین احتیاطي مخصص   -۹
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
    

 ۸۰۹  ۳,۹۷٦ الرصید في بدایة السنة
 ۳,۱٦۷  (۲,۸۱۹) (عكس) / مخصص خالل السنة

 ۳,۹۷٦  ۱,۱٥۷ الرصید في نھایة السنة
 
 دخل العموالت المؤجلة        -۱۰      

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    
 ۹٫۳٦٥   ۹٫۲۱۸ الرصید في بدایة السنة

 ۳۰٫۰۲٦   ۲٤٫٤۳٥ عمولة مستلمة خالل السنة
 )۳۰٫۱۷۳(  )۲٦٫۷۸٦( عمولة مكتسبة خالل السنة

 ۹٫۲۱۸   ٦٫۸٦۷ الرصید في نھایة السنة
 

 أثاث وتجھیزات ومعدات –۱۱        
 

 
تحسینات على 

 اني مستأجرةمب
 ألف لایر سعودي

 
 أثاث وتجھیزات

ألف لایر 
 سعودي

حاسب آلي 
 ومعدات مكتبیة

ألف لایر 
 سعودي

 
 سیارات

ألف لایر 
 سعودي

 المجموع
ألف لایر 
 سعودي

      التكلفة
 ۱۱٫٦۸٥ ۲۰٤ ٦٫۲۷٥ ۱٫۹۲۰ ۳٫۲۸٦ ۲۰۱٥ینایر  ۱في 

 ۸۱۰ ۳٦ ۲۷۹ ۱٦۸ ۳۲۷ إضافات
 ۱۲٫٤۹٥ ۲٤۰ ٦٫٥٥٤ ۲٫۰۸۸ ۳٫٦۱۳ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۷٤۱ -- ۷۲٥ ۱۰ ٦ إضافات
 ۱۳٫۲۳٦ ۲٤۰ ۷٫۲۷۹ ۲٫۰۹۸ ۳٫٦۱۹ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
  االستھالك

 
 

 
 

 ۹٫٦۰٥ ۱۷۸ ٥٫٥٥۷ ۱٫۲۳٥ ۲٫٦۳٥ ۲۰۱٥ینایر  ۱في 
 ۱٫۰۹٤ ۱۸ ٥٦٤ ۲۰۲ ۳۱۰ )۱٦المحمل للسنة (اإلیضاح 

 ۱۰٫٦۹۹ ۱۹٦ ٦٫۱۲۱ ۱٫٤۳۷ ۲٫۹٤٥ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۸۳۷ ۱۷ ۳۷۰ ۲۱۰ ۲٤۰ )۱٦سنة (اإلیضاح المحمل لل

 ۱۱٫٥۳٦ ۲۱۳ ٦٫٤۹۱ ۱٫٦٤۷ ۳٫۱۸٥ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
      صافى القیمھ الدفتریھ

 ۱٫۷۹٦ ٤٤ ٤۳۳ ٦٥۱ ٦٦۸ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٫۷۰۰ ۲۷ ۷۸۸ ٤٥۱ ٤۳٤ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳٤ 

 مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى –۱۲
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    عملیات التأمین
 ۲٫٦۱۸  ٤٫۹۳۷ مصاریف مدفوعة مقدماً 

 ۱٤٫۳٤۹  ۱٥٫۳۳۱ ذمم مدینة أخرى
 ۲۰٫۲٦۸  ۱٦٫۹٦۷ 

 
 عملیات المساھمین

 --  ۹۰٥  دفعة مقدمة 
 ۱٫۳۰٦  ۱٫۱٤۱  ذمم مدینة أخرى

  ۲٫۰٤٦  ۱٫۳۰٦ 
 

 اإلستثمارات –۱۳
 بعملیات المساھمین. ۲۰۱٥و ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱تتعلق جمیع اإلستثمارات كما في  
 

  
 إیضاح

۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

     
 ۳٤٫٥٤٦  ۳۳٫۰۱٥ (أ)۱۳ إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ۱٫۹۲۳  ۱٫۹۲۳ (ب)۱۳ إستثمار متاح للبیع
 
 إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل )أ
 یلي حركة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل: فیما 
 
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 

 الرصید في بدایة السنة
 
 ۳٤٫٥٤٦ 

 
 

 
 ۳۱٫۹٦٤ 

 ٦٫۹۸۰   ۳٫۳۲۸  مشتریات خالل السنة
 --  )٦٫۲٥۳(  استبعادات خالل السنة

 --  )٦۸( خسارة محققة
 من إستثمارات قیمتھا العادلة مدرجةمحققة  ربح / (خسارة) غیر

 في قائمة الدخل
۱٫٤٦۲  )٤٫۳۹۸( 

 ۳٤٫٥٤٦   ۳۳٫۰۱٥ الرصید في نھایة السنة
 

 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۳تشمل محفظة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل لعملیات المساھمین مبلغ 
لتي یتم استثمارھا في صنادیق االستثمار وأسھم حقوق الملكیة في المملكة ملیون لایر سعودي) وا ۳٤،٥: ۲۰۱٥دیسمبر 

العربیة السعودیة. إن ھذه االستثمارات تسعرباللایر السعودي والدوالر األمریكي. إن كل االستثثمارات بالقیمة العادلة من 
ر الصادرة عن الشركات والمؤسسات خالل قائمة الدخل مدرجة. تستثمر المحفظة في األوراق المالیة وصنادیق االستثما

 ملیون. ٥: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ٤٫۷وھو سویكورب، صندوق الثروة بمبلغ المالیة في المملكة العربیة السعودیة.



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳٥ 

 اإلستثمارات (تتمة) –۱۳
 

 استثمار متاح للبیع )ب
ولیة محدودة غیر من أسھم شركة نجم لخدمات التأمین (نجم)، شركة سعودیة ذات مسؤ %۳٫۸٥تمتلك الشركھ 

 مدرجة والتي صنفتھا الشركة كإستثمار متاح للبیع ویتم اثباتھا بالتكلفة.
 

 ودیعة نظامیة -۱٤
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰٫۰۰۰  ۲۰٫۰۰۰ ودیعة نظامیة

 
ملیون لایر  ۲۰فوع بمبلغ من رأسمالھا المد ٪۱۰، أودعت الشركة "ساما" وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمین السعودیة 

یجب سداد العمولة یتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى بنك حسن السمعة. سعودي لدى بنك تم إختیاره من قبل "ساما". 
 الناجمة عن ھذه الودیعة إلى ساما وال یمكن سحب ھذه الودیعة دون موافقة ساما.

 
 رأس المال -۱٥

 
: ۲۰۱٥لایر سعودي.( ۱۰ملیون سھم، قیمة كل سھم  ۲۰سعودي ویتكون من  ملیون لایر ۲۰۰یبلغ رأس مال الشركة 

 لایر سعودي) تم اإلكتتاب فیھ على النحو التالي: ۱۰ملیون سھم قیمة كل سھم  ۲۰
 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 

 نسبة التملك 
 

 نسبة التملك المبلغ
 

 المبلغ
     

 ۱۲۰٫۰۰۰ ٪٦۰ ۷٥,۸۰۰ %۳۷,۹ المساھمون المؤسسون
 ۸۰٫۰۰۰ ٪٤۰ ۱۲٤,۲۰۰ %٦۲٫۱ إكتتاب عام

  
۱۰۰٪ 

 
۲۰۰٫۰۰۰ 

 
۱۰۰٪ 

 
۲۰۰٫۰۰۰ 

 
 االحتیاطي النظامي -۱٦

 
من صافي دخل المساھمین (بعد خصم الخسائر المرحلة)  ٪۲۰وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمین السعودي یجب تكوین  

ع. تكبدت الشركة خسائر متراكمة  من رأس المال المدفو ٪۱۰۰ لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي نسبة
 ولذلك لم یتم تحویل أي مبالغ. ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳٦ 

 المصاریف العمومیة واإلداریة -۱۷
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
    عملیات التأمین:
 ۳۰٫۲۱۹   ۳۳٫٥۰٦ تكالیف موظفین

 ۲٫۲۳٦   ۱٫٤۲۷ رسوم نظامیة
 ۲۱٤   ۲۰۹ مصاریف تسویقیة

 ۱٫۰۹٤   ۸۳۷ )۱۱استھالك (اإلیضاح 
 ۲٫۸۲۷   ۲٫۸۲۰ أتعاب مھنیة

 ۱٫۸۹۳   ۱٫۹٥۸ إیجار
 )۷۹۱(  ۱٫۹٥٥ )٥(ایضاح رقم  مخصص / (عكس) قیمة انخفاض في اقساط تأمین مدینة

 ۸٫۲٦۷   ۷۸۰ مخصص انخفاض القیمة لذمم مدینة إلعادة التأمین
 ٥٫۰۷٥   ۸.۲۸۸ أخرى

 ٥۱٫۷۸۰   ٥۱٫۰۳٤ 
    عملیات المساھمین:

 ٦   -- نفقات بنكیة
 ۳۲٦   ۹۹۸ أتعاب مھنیة وقانونیة

 ۳۱۰   ۱٫٦۷۰ )۲۳مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمصاریف ذات الصلة (اإلیضاح رقم 
 ۲٤٥   ۳۹۰ أخرى

 ۳٫۰٥۸   ۸۸۷ 
 

 دخل / (خسارة) االستثمار –۱۸
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

 ۱,۰۷۱  ۲,۳٦۹ دخل الفائدة
 (٤,۳۹۸)  ۱,۳۹٤ صافي -ربح / (خسارة) من االستثمارات 

 ۱,۲٥۰  ٥٦٤ دخل توزیعات أرباح
 ٤,۳۲۷  (۲,۰۷۷) 

 
 

 إیرادات أخرى –۱۹
 

 ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

 ۱,۳٦۳  ۳,۹۱۳ دخل من صندوق المنافذ
 ۹۷۰  ۳,۳۱۸ دخل الفائدة

 --  ۲,٥٥۸ الطرقخدمات دخل من 
 ۲۱۰  ۱۳٦ أتعاب وثائق اداریة 

 ۹,۹۲٥  ۲,٥٤۳ 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۷ 

 الزكاة  -۲۰
 

 المحمل للسنة
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 ٤٫٥۳٥  ٥٫٤۱٤ مخصص السنة الحالیة

 
 على أساس ما یلي: دیسمبر ۳۱كما في  تم حساب المخصص 

 
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

  سعوديألف لایر
    

 ۲۰۸٫۲۱۰   ۱۷٦٫۲۷۹ حقوق المساھمین
 ۳۸٫٤٦۷   ٥۳٫٤۳٦ مخصص إفتتاحي وتعدیالت

 )٤۷٫۹۷٥(  )٤٦٫٥۰٦( صافي القیمة الدفتریة لموجودات طویلة األجل
 ۱۸۳٫۲۰۹   ۱۹۸٫۷۰۲ 

 )۱۷٫۲۸۹(  ۳۳٫۳٥۱ الدخل المعدل / (الخسارة المعدلة) للسنة
 ۱۸۱٫٤۱۳   ۲۱٦٫٥٦۰ الوعاء الزكوي

 
تعود الفروقات بین النتائج المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة بشكل أساسي إلى بعض التعدیالت لتتوافق مع األنظمة المالیة 

 ذات الصلة.
 فیما یلي حركة مخصص الزكاة للسنة:

        ۲۰۱٦ 
 ألف لایر سعودي

        ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    
 ٦٫۱۰٦   ۹٫٤۹۱ الرصید في بدایة السنة

 ٤٫٥۳٥   ٥٫٤۱٤ المحمل للسنة
 )۱٫۱٥۰(  )۲٫۳۸٥( المدفوع خالل السنة

 ۹٫٤۹۱   ۱۲٫٥۲۰ الرصید في نھایة السنة
 الوضع الزكوي

وإقراراً معدالً للفترة مـــن  ۲۰۱۰دیسمبر  ۳۱إلى  ۲۰۱۰ینایر  ۳قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للفترة األولى من 
وحصلت على شھادة زكویة غیر  (الھیئة) الزكاة والدخل الھیئة العامةلدى  ۲۰۱۱ دیسمبر ۳۱إلى  ۲۰۱۰ینایر  ۳

 ٦،۳بمطالبة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱إلى  ۲۰۱۰ینایر  ۳ربطاً زكویاً أولیاً للفترة من  الھیئةمقیدة. أصدرت 
مة العادلة من خالل قائمة وبشكل أساسي وبالموضوع ذات الصلة، یتم خصم االستثمارات بالقی ملیون لایر سعودي.

الدخل، الودیعة النظامیة وودائع المرابحة من الوعاء الزكوي. إعترضت اإلدارة على ھذا الربط الذي ما زال قید 
ربطاً زكویاً أولیاً للسنة المنتھیة  الھیئةإعترضت اإلدارة على ھذا الربط الذي ما زال قید الدراسة. أصدرت الدراسة. 

ملیون لایر سعودي. وافقت اإلدارة جزئیاً على الربط أعاله وسددت  ۰٫۹بمطالبة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱في 
 ملیون لایر سعودي المتبقي والذي مازال قید الدراسة.  ۰٫٦ملیون لایر سعودي وقدمت إعتراضاً على مبلغ  ۰٫۳مبلغ 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۸ 

 (تتمة) الزكاة  -۲۰
ملیون لایر سعودي  ۰٫۹بمطالبة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱یة في أصدرت الھیئھ ربطاً زكویاً أولیاً للسنة المنتھ

ملیون لایر سعودي وقدمت إعتراضاً على  ۰٫۳على بنود مماثلة. وافقت اإلدارة جزئیاً على الربط أعاله وسددت مبلغ 
 ملیون لایر سعودي المتبقي الذي مازال قید الدراسة.  ۰٫٦مبلغ 

 
 ۱٫٥بمطالبة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱٥وحتى  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱لیاً للسنوات المنتھیة في أصدرا الھیئھ ربطاً زكویاً أو

ملیون لایر سعودي وبشكل أساسي وبالموضوع ذات الصلة، یتم خصم الودیعة النظامیة وودائع المرابحة من الوعاء 
 الزكوي. إعترضت اإلدارة على ھذا الربط الذي ما زال قید الدراسة.

 
 نتیجة االعتراضات ستكون لصالحھا. وتعتقد اإلدارة ان

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -۲۱

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساھمین وكبار مسؤولي اإلدارة في الشركة وشركات تعتبر من المالك األساسیین 
 ة من قبل إدارة الشركة.ومنشآت أخرى تتأثر بھم إلى حد كبیر. السیاسات الرئیسیة وأحكام ھذه المعامالت معتمد

 
دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٦دیسمبــــر  ۳۱فیما یلـــي تفاصیل المعامالت مع االطراف ذات العالقة خالل السنة المنتھیة في 

۲۰۱٥: 
 

 

  طرف ذو عالقة
 

 عملیات التأمین:

  طبیعة المعاملة  العالقة
  

۲۰۱٦  
  ألف لایر سعودي

۲۰۱٥ 
  ألف لایر سعودي 

اونیة للتأمین المحدودة شركة الخلیج التع
 (مغلقة معفاة)

 
 مساھم

مصاریف عمومیة وإداریة مدفوعة مباشرة 
نیابة عن الشركة ومعاد تحمیلھا على 

 الشركة

 
 ۳۸ 

 
 ٥۹ 

     
 أقساط مكتتبة  ذو عالقة بالمساھمین مجموعة روالكو

 مطالبات مدفوعة 
۱٫۲۲٥ 

)۸۸( 
 ۲٫۲۱٥ 
)٦۲( 

 
 مجموعة الدباغ

 
 اھمینذو عالقة بالمس

 
 أقساط مكتتبة 

 مطالبات مدفوعة 

 
۹٫۰۱۲ 

)۱٫۷٥۳( 

 
 ۸٫٤۹۲ 
)۱٫٤۱۰( 

 
 فاروق ومامون تمر وشركاھما

 
 مساھم

 أقساط مكتتبة
 مطالبات مدفوعة

۱۱٫۸۳۳ 
)۱٫٤۰۲( 

 ۱۳٫٤٥۹ 
)۲٫۳٤۱( 

     
 )۲٫٦٤٤( )۲٫٦٤٤( منافع قصیرة األجل  أعضاء اإلدارة الرئیسیین

 )۱۱۸( )۱۲۹( منافع طویلة األجل  
     عملیات المساھمین

 -      ۱٫۳٦۰  مكافأة مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

۳۹ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  (تتمة) -۲۱
 

 :۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱فیما یلي تفاصیل أرصدة االطراف ذات العالقة خالل السنة المنتھیة في 
 

 عملیات التأمین

 
األرصدة المذكورة أعاله مدرجة في مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

دینة وصافي ومستحق لحملة الوثائق. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق لجھات ذات وذمم أقساط م
أ) ۳. أیضاً الحظ أن اإلیضاح (في الفترة السابقة ب)۱عالقة فیما یتعلق بالشھرة في قائمة المركز المالي (أنظر اإلیضاح 

 بالشركة بالنیابة عن الشركة. یرجع إلى أرصدة بنكیة محتفظ بھا بإسم جھات ذات عالقة
 

األرصدة القائمة في تاریخ التقریر المالي غیر مؤمنة وبدون نسبة عمولة خاصة. سیتم السداد نقداً. لم یتم تكوین مخصص 
إلنخفاض قیمة أرصدة طرف ذي عالقة في تاریخ التقریر المالي. یتم ھذا الربط في تاریخ التقریر المالي من خالل فحص 

 مالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي یعمل فیھ الطرف ذو العالقة.المركز ال

 
  ذات عالقة مستحق من أطراف

 
  العالقة

۲۰۱٦  
  ألف لایر سعودي

۲۰۱٥ 
  ألف لایر سعودي 

 
شركة الخلیج التعاونیة للتأمین المحدودة 

 (مغلقة معفاة) 

 
 

 ۱٫۰٥۰ ۱٫۰۸۸ مساھم
 

 مجموعة روالكو
 

 ۳ ۸۳ ذو عالقة بالمساھمین
 ۱٫۳۰۷ ۱٫٦۱٥ ذو عالقة بالمساھمین مجموعة الدباغ

 
 مجموعة الفضل

 
 ٦٤۳ ٥۸۸ مساھم

 
 شركة فاروق ومامون تمر وشركاھما

 
 ۱٫٥٤٦ ٤٥۷ مساھم

    
 

  مستحق ألطراف ذات عالقة
 
 

  

 
الشركة السعودیة العامة للتأمین (مغلقة 

 معفاة) 

 
 

 ۳۰۹ ۳۰۹ مساھم
 

 مجموعة روالكو
 

 ۱۸ ۷۰ ذو عالقة بالمساھمین
 

 مجموعة الدباغ
 

 ٦۸۱ ۱٫٤۳۹ ذو عالقة بالمساھمین
 

 ون تمر وشركاھمافاروق ومام
 

 ۱٫۳۱۲ ۲٫۰۷٥ مساھم
 

 أعضاء اإلدارة الرئیسیین
 

٤۲٥ ۲۹٦ 
 

 عملیات المساھمین
 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاریف 
 ذات صلة

 

۷٤۷٫۲ ٥۰۳٫۱  



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤۰ 

 المعلومات القطاعیة -۲۲
 

تطبیقاً لعملیة إعداد التقاریر الداخلیة للشركة، وافقت اإلدارة على قطاعات األعمال فیما یتعلق بنشاطات الشركة 
 .وموجوداتھا ومطلوباتھا

 
مملكة العربیة السعودیة. وألغراض إداریة، تم عرض النشاطات في ستة تتم جمیع عملیات التأمین لدى الشركة في ال

 خطوط أعمال أساسیة. 
 

 ال تشمل قطاعات األعمال التشغیلیة أعمال المساھمین في الشركة.
 

ال تشمل موجودات القطاع النقد وما یعادلھ وإستثمار في ودائع مرابحة وذمم األقساط المدینة والصافي والمطلوب من 
التأمین والمصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى والمطلوب من عملیات المساھمین واألثاث  معیدي

 والتجھیزات والمعدات.
 

ال تش����مل مطلوب����ات القط����اع والف����ائض المطل����وب لمعی����دي ووس����ائط الت����أمین والمطل����وب لحمل����ة وث����ائق الت����أمین 
 ات األخرى والفائض المتراكم.والمطلوب لعملیات المساھمین والمصاریف المستحقة والمطلوب

  
 طبي 

 ألف لایر 
 سعودي

 
 مركبات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ممتلكات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ھندسي 

 الف لایر 
 سعودي

 
 بحري

 ألف لایر 
 سعودي

حوادث 
 ومطلوبات
 ألف لایر
 سعودي

 
 المجموع 

 ألف لایر
 سعودي

        ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۲٥٥٫۱٥۲ ۲۰٫۲۹٦ ۲۲٫٤۷۰ ۱٥٫۸۱٦ ٤۲٫۳۲۷ ۱۲۲٫۷٥۳ ۳۱٫٤۹۰ لتأمین المكتتبةإجمالي أقساط ا

 )۱۲۲٫٦۹۰( )۱۰٫۳۰٦( )۱٥٫٥۷۸( )۱٤٫۲۹۷( )٤۰٫۳۱۷( )۲٥٫۲۷۳( )۱٦٫۹۱۹( ناقصاً: أقساط عقود إعادة التأمین الصادرة
        

 ۱۳۲,٤٦۲ ۹,۹۹۰ ٦,۸۹۲ ۱,٥۱۹ ۲,۰۱۰ ۹۷,٤۸۰ ۱٤٫٥۷۱ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 ۱٤,۳۱۸ )۳٤۱( ٥٤٦ ۲,۹۱٦ )۳٤۹( ٥,٤٥٦ ٦٫۰۹۰ غیر المكتسبة الحركة في صافي أقساط التأمین

        
 ۱٤٦,۷۸۰ ۹,٦٤۹ ۷,٤۳۸ ٤,٤۳٥ ۱,٦٦۱ ۱۰۲,۹۳٦ ۲۰٫٦٦۱ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ۲٦,۷۸٦ ۳,٦۰٥ ۷,۰۸۸ ٤,۸۲۸ ۹,۰۲۳ ۲,۲٤۲ -- عموالت مكتسبة من إعادة التأمین الصادرة
 ۲۰٫٦٦۱ ۱۰٥,۱۷۸ ۱۰,٦۸٤ ۹,۲٦۳ ۱٤,٥۲٦ ۱۳,۲٥٤ ۱۷۳,٥٦٦ 
        

 ۱۹۱,٦۷۷ ۳,۹۸۹ ۱۰,۱۷۲ ۱۳,۸۹۱ ۳۳,٦٤٦ ۹۲,۸۱٥ ۳۷,۱٦٤ إجمالي المطالبات المدفوعة
 )۹۲٫۳٥٥( )۲٫۳۲۰( )۸٫۰۳۰( )۱۲٫٦۸۰( )۲۸٫۷۳۰( )۱٤٫۲۱٥( )۲٦٫۳۸۰( المدفوعة ناقصاً:حصة معیدي التأمین من المطالبات

 ۹۹,۳۲۲ ۱,٦٦۹ ۲,۱٤۲ ۱,۲۱۱ ٤,۹۱٦ ۷۸,٦۰۰ ۱۰,۷۸٤ المدفوعةصافي المطالبات 
 )۱٤٫٤۸۷( ۲۸۱ )۲٫۱۰٥( )۹۱۲( )۹۱۱( )۹٫۷۸٤( )۱٫۰٥٦( التغیرات في صافي المطالبات القائمة

 ۸٤,۸۳٥ ۱,۹٥۰ ۳۷ ۲۹۹ ٤,۰۰٥ ٦۸,۸۱٦ ۹,۷۲۸ صافي المطالبات المتكبدة
 ۲۳,٤۲۹ ۲,۲۲۸ ۲,۹۱۷ ۱,۹۰۳ ٤,۰۸٥ ۱۱,٥۸٥ ۷۱۱ تكالیف شراء وثائق تأمین

 )۲،۸۱۹( -- -- -- -- )۲،۸۱۹( -- إحتیاطي عجز أقساط التأمین
 ۱۰,٤۳۹ ۷۷,٥۸۲ ۸,۰۹۰ ۲,۲۰۲ ۲,۹٤ ٥٤,۱۷۸ ۱۰٥,٤٤٥ 
        

 ٦۸,۱۲۱ ۹,۰۷٦ ۱۱,٥۷۲ ۷,۰٦۱ ۲,٥۹٤ ۲۷,٥۹٦ ۱۰,۲۲۲ صافي نتائج اإلكتتاب
 ۹,۹۲٥ ۲۸٥ ۳۲٥ ۲۱۰ ٥۷۱ ۸,۱۲٥ ٤۰۹ إیرادات أخرى

 )٥۱٫۷۸۰( )٤٫۱۱۹( )٤٫٥٦۰( )۳٫۲۱۰( )۸٫٥۹۰( )۲٤٫۹۱۱( )٦٫۳۰۹( ة وإداریةمصروفات عمومی
        

 ۲٦,۲٦٦ ٥,۲٤۲ ۷,۳۳۷ ٤,۰٦۱ )٥،٤۲٥( ۱۰,۸۱۰ ٤,۲٤۱ الفائض / (العجز) من عملیات التأمین
 )۲۳،٦۳۹(       التأمین حصة المساھمین من العجز من عملیات

 ۲,٦۲۷       أمینحصة حملة الوثائق من العجز من عملیات الت



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤۱ 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۲۲
 

  
 طبي 

 ألف لایر 
 سعودي

 
 مركبات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ممتلكات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ھندسي 

 الف لایر 
 سعودي

 
 بحري

 ألف لایر 
 سعودي

حوادث 
 ومطلوبات
 ألف لایر
 سعودي

 
 المجموع 

 ألف لایر
 سعودي

         ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۳٥۱,۹٤٦ ۲۰,۸۹۹ ۳۸,۲۸۳ ۲۹,۳۸۷ ٤۹,۸۷۹ ۱٤۱,٤۰٦ ۷۲,۰۹۲ إجمالي األقساط المكتتبة

 )۱۸۰٫٦۷٥( )۱۱٫۲٤٥( )۲۸٫۷۰۹( ۲٥٫۷۳۰( )٤۸٫٤٦۹( )۲۳٫۹٤۲( )٤۲٫٥۸۰( ناقصاً: أقساط عقود إعادة التأمین الصادرة
        

 ۱۷۱,۲۷۱ ۹,٦٥٤ ۹,٥۷٤ ۳,٦٥۷ ۱,٤۱۰ ۱۱۷,٤٦٤ ۲۹,٥۱۲ صافي أقساط التأمین المكتتبة
        

 )۲٫٥۱۰( ۱.۲۰۷ ۳۲٦ )۲۰( )۱۱٥( )٤٫۰۲٦( ۱۱۸ الحركة في صافي األقساط غیر المكتسبة
 ۲۹,٦۳۰ ۱۱۳,٤۳۸ ۱,۲۹٥ ۳,٦۳۷ ۹,۹۰۰ ۱۰,۸٦۱ ۱٦۸,۷٦۱ 

 ۳۰,۱۷۳ ۳,۸٦۱ ۱۱,۳۹۷ ٤,٦۱۰ ۸,۷۱٤ ۱,٥۹۱ -- صافي األقساط المكتسبة
        درةعموالت مكتسبة من إعادة التأمین الصا

 ۲۹,٦۳۰ ۱۱٥,۰۲۹ ۱۰,۰۰۹ ۸,۲٤۷ ۲۱,۲۹۷ ۱٤,۷۲۲ ۱۹۸,۹۳٤ 
        

 ۲۲۷,٤۲۰ ٤,۲۹۱ ۱٥,٤۹۲ ۸,۱٦۹ ۳۹,٦۳۱ ۱۰۹,۳٤۹ ٥۰,٤۸۸ إجمالي المطالبات المدفوعة
 )۱۰٤٫۰۷۱( )۲٫۹٤٦( )۱۱٫٦٥۳( )٦٫۹۳۸( )۳٤٫٥۷۲( )۱٥٫۱۱۲( )۳۲٫۸٥۰( المدفوعة ناقصاً: حصة معیدي التأمین من المطالبات

 ۱۲۳,۳٤۹ ۱,۳٤٥ ۳٫۸۳۹ ۱٫۲۳۱ ٥٫۰٥۹ ۹٤٫۲۳۷ ۱۷٫٦۳۸ صافي المطالبات المدفوعة
 ۲۰,٥۱۹ ۲۰۸ ۱,۸۳۱ ۳,۰۷۲ ۱۸,٥٤۹ )۲٫٤٦۷( )٦۷٤( التغیر في صافي المطالبات القائمة

 ۱٤۳,۸٦۸ ۱,٥٥۳ ٥,٦۷۰ ٤,۳۰۳ ۲۳,٦۰۸ ۹۱,۷۷۰ ۱٦,۹٦٤ صافي المطالبات المتكبدة
 ۲۷,۸٤۰ ۲,٤۷۱ ٤,۸۱۹ ۲,٤۹٥ ٤,۷۱٤ ۱۲,٦۲۷ ۷۱٤ تكالیف شراء وثائق تأمین

 ۳,۱٦۷ -- -- -- -- ۳,۱٦۷ -- مخصص عجز أقساط تأمین
 ۱۷,٦۷۸ ۱۰۷,٥٦٤ ۲۸,۳۲۲ ٦,۷۹۸ ۱۰,٤۸۹ ٤,۰۲٤ ۱۷٤,۸۷٥ 
        

 ۲٤,۰٥۹ ۱۰,٦۹۸ ۱۰,۸۰۸ ۱,٤٤۹ )۱۸،۳۱۳( ۷,٤٦٥ ۱۱,۹٥۲ صافي نتائج اإلكتتاب
 ۲,٥٤۳ ۷۷ ۱٤۳ ۸۷ ۱٦۱ ۱,۸۷٦ ۱۹۹ إیرادات أخرى

 )٥۱٫۰۳٤( )۳٫۰۳۰( )٥٫٥٥۱( )٤٫۲٦۱( )۷٫۲۳۳( )۲۰٫٥۰٥( )۱۰٫٤٥٤( مصاریف عمومیة وإداریة
 )۲٤٫٤۳۲( ۷,۷٤٥ ٥,٤۰۰ )۲٫۷۲٥( )۲٥٫۳۸٥( )۱۱٫۱٦٤( ۱,٦۹۷ فائض/ (عجز) من عملیات التأمین

 )۲٤٫٤۳۲(       التأمین عملیات عجزحصة المساھمین من 
 --       التأمینحصة حملة الوثائق من فائض من عملیات 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤۲ 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۲۲
 
  

 طبي 
 ألف لایر 

 سعودي

 
 مركبات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ممتلكات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ھندسي 

 الف لایر 
 سعودي

 
 بحري

 ألف لایر 
 سعودي

حوادث 
 ومطلوبات
 ألف لایر
 سعودي

 
 المجموع 

 ألف لایر
 سعودي

        ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 موجودات عملیات التأمین
 المكتسبة حصة معیدي التأمین من األقساط غیر

 
 

٤,٦۳۸ 

 
 

۷,۱۸٦ 

 
 

۱۲,۰٥٥ 

 
 

٥,۲٦۸ 

 
 

۱,۹۲٥ 

 
 

۳,٦۳۷ 

 
 

۳٤,۷۰۹ 
 ٦۰,٥۱۱ ۸,۸۹٦ ٦,۳۸۹ ٦,۸۳۲ ۲۰,۱٥٥ ۹,۱٦۱ ۹,۰۷۸ حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة

 ٦,٦۲۳ ۹۱۱ ٥۸۱ ٥۸٤ ۱,۲۷۳ ۳,۰٥۷ ۲۱۷ تكالیف شراء وثائق تأمین مؤجلة
 ۲۲۲,۱۸۹       موزعةموجودات غیر 

 ۳۲٤,۰۳۲       مجموع موجودات عملیات التأمین
        
        

        مطلوبات وفائض عملیات التأمین
 ۷۷,۸۲۳ ۷,۷۹٦ ۳,۲٦۳ ٥,۷٦۲ ۱۳,٥۱۸ ۳۸,٥٤۷ ۸,۹۳۷ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ۱,۱٥۷ -- -- -- -- ۱,۱٥۷ -- مخصص عجز أقساط تأمین
 ۱۳۱,۹٦۳ ۱۲,۲۰٦ ۸,٦۷۳ ۹,۸۷۱ ٤۱,۱٤۱ ٤۷,۸۳٥ ۱۲,۲۳۷ مطالبات قائمة

 ٦,۸٦۷ ۱,۰۸٤ ۱,۳۰۳ ۱,۲۱۰ ۲,٥۲۷ ۷٤۳ -- إیراد عموالت مؤجلة
 ۱۰٦,۲۲۲       مطلوبات غیر مخصصة وفائض متراكم

 ۳۲٤,۰۳۲       مجموع مطلوبات وفائض عملیات التأمین 
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤۳ 

 مة)المعلومات القطاعیة (تت -۲۲
 

  
 طبي 

 ألف لایر 
 سعودي

 
 مركبات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ممتلكات 

 ألف لایر
 سعودي

 
 ھندسي 

 الف لایر 
 سعودي

 
 بحري

 ألف لایر 
 سعودي

حوادث 
 ومطلوبات
 ألف لایر
 سعودي

 
 المجموع 

 ألف لایر
 سعودي

         ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 موجودات عملیات التأمین 
 المكتسبة ألقساط غیراحصة معیدي التأمین من 

 
 

۱٤,۲۹۱ 

 
 

٦,۷۳٦ 

 
 

۱٤,۱۱۹ 

 
 

۱۰,۲٦۸ 

 
 

٥,۳٤٦ 

 
 

٤,۰۱۷ 

 
 

٥٤,۷۷۷ 
 ۱۱۳,۸۱٥ ٦,٦٦۹ ۱٥,٥۸۷ ۱۳,۲٥٤ ٥۲,٦٤٥ ۱۳,۹٤۰ ۱۱,۷۲۰ القائمة حصة معیدي التأمین من المطالبات

 ۷,۹۹٦ ۸۸۳ ۱,۰۸۸ ۱,۰۱۰ ۱,۲۹۲ ۳,٤۳٥ ۲۸۸ تكالیف شراء وثائق تأمین مؤجلة
 ۲۳٤,۳۱٤       ةموزعموجودات غیر 

 ٤۱۰,۹۰۲       مجموع موجودات عملیات التأمین

        
        

        مطلوبات وفائض عملیات التأمین
 ۱۱۲,۲۰۹ ۷,۸۳٦ ۷,۲۳۰ ۱۳,٦۷۸ ۱٥,۲۳۲ ٤۳,٥٥۳ ۲٤,٦۸۰ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ۳,۹۷٦ -- - -- -- ۳,۹۷٦ -- مخصص عجز أقساط تأمین
 ۱۹۹,۷٥٤ ۹,٦۹۸ ۱۹,۹۷٦ ۱۷,۲۰٥ ۷٤,٥٤۲ ٦۲,۳۹۸ ۱٥,۹۳٥ مطالبات قائمة

 ۹,۲۱۸ ۱,۲۹۳ ۲,۳۷۸ ۲,۱٤۸ ۲,۷۱۲ ٦۸۷ -- إیراد عموالت مؤجلة
 ۸٥,۷٤٥       مطلوبات غیر مصنفة وفائض متراكم

 ٤۱۰,۹۰۲       مجموع مطلوبات وفائض عملیات التأمین 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤٤ 

 مكافأة مجلس اإلدارة والمصاریف ذات الصلة -۲۳
 

 ۲۰۱٦ 
  سعوديألف لایر

 ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

    
 --  ۱,۳٦۰ مكافأة مجلس اإلدارة

 ۲۰۱  ۲٥۷ أتعاب حضور المجلس
 ۱۰۹  ٥۳ مصاریف اللجان الفرعیة األخرى

 ۳۱۰  ۱,٦۷۰ )۱۷المجموع (أنظر اإلیضاح رقم 

 
 یتم دفع مكافأة مجلس اإلدارة طبقاً ألنظمة الشركة الداخلیة. أ) 

 ر المجلس مخصصات لحضور إجتماعات المجلس وإجتماعات اللجان الفرعیة.تمثل أتعاب حضو ب) 
 تتضمن مصاریف اللجان الفرعیة األخرى رسوماً لغیر األعضاء لحضور إجتماع اللجنة والمصاریف المتعلقة  ج) 

 باللجان الفرعیة األخرى.  
 

 إدارة المخاطر -۲٤
ن خ�الل عملی�ة التحدی�د المس�تمر والقی�اس والمراقب�ة بن�اءاً عل�ى إن الخطر مالزم في أنشطة الشركة ولكن تتم إدارتھ م�

حدود المخاطر وضوابط أخرى. إن عملیة إدارة المخاطر حرجة بالنسبة الستمراریة الشركة ف�ي تحقی�ق األرب�اح وك�ل 
شركة شخص داخل الشركة یكون مسؤوالً عن حاالت التعرض للخطر المتعلقة بمسؤولیاتھ أو مسؤولیاتھا. إن سیاسة ال

 ھي مراقبة مخاطر العمل من خالل عمل خطة استراتیجیة.
 

 ھیكل إدارة المخاطر
 

 مجلس اإلدارة
 مجلس اإلدارة مسؤول عن منھج إدارة المخاطر العامة والموافقة على استراتیجیات إدارة المخاطر ومبادئھا.

 
 لجنة المراجعة

المراجعة بمساعدة المجل�س ف�ي تنفی�ذ مس�ؤولیاتھ فیم�ا یتعل�ق تم تعیین لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم لجنة 
 بتقییم نوعیة وسالمة التقاریر المالیة وإدارة المخاطر ومراجعتھا وصحة الرقابة الداخلیة للشركة.

 
 اإلدارة العلیا

اطر المح�ددة اإلدارة العلیا مسؤولة عن العملیات الیومیة لتحقیق األھ�داف اإلس�تراتیجیة ض�من توج�ھ الش�ركة إل�ى المخ�
 مسبقاً.

 
 اللجنة الداخلیة

تت���ولى اللجن���ة الداخلی���ة مراجع���ة كاف���ة عملی���ات إدارة المخ���اطر التش���غیلیة والمالی���ة. وتق���وم بفح���ص كفای���ة السیاس���ات 
واإلجراءات ذات الص�لة وم�دى تطبی�ق الش�ركة للسیاس�ات الداخلی�ة واإلرش�ادات والتوجیھ�ات التنظیمی�ة. تبح�ث اللجن�ة 

 افة التقییمات مع اإلدارة وترفع تقریراً بالنتائج التي توصلت إلیھا وتوصیاتھا إلى لجنة المراجعة.الداخلیة نتائج ك



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤٥ 

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 

 فیما یلي المخاطر التي تواجھھا الشركة والطریقة التي یتم بھا تقلیل تلك المخاطر من قبل اإلدارة:
 

 التأمین مخاطر
 ع�ن الناتج�ة المطالبة وزمن حجم من التأكد عدم مع علیھ مؤمن حدث وقوع مخاطر نتأمی عقد بموجب تمثل المخاطر

 المدفوعة الفعلیة والمزایا في المطالبات العقود ھذه بموجب الشركة تواجھھا التي الرئیسیة المخاطر ذلك الحدث. تتمثل
 الفعلی�ة وإمكانیة أن تك�ون المزای�ا طالباتالم وشدة بتكرار ذلك التأمین. ویتأثر لمطلوبات الدفتریة القیمة تزید عن التي

تتم مراقبة مخاطر التأمین بإنتظام من قبل الشركة لضمان توافق المس�تویات م�ع  .أصال المقدرة تلك من أكثر المدفوعة
نطاقات التردد المتوقعة. تكتتب الشركة بشكل رئیسي في الطبی�ة والس�یارات والممتلك�ات والبحری�ة ومخ�اطر الح�وادث 

 لبات.والمطا
 

 األكث�ر المح�افظ أن حیث التأمین عقود من كبرى محفظة على الخسائر مخاطر بتوزیع وذلك المخاطر تغیرات تتحسن
 ع�ن المخاطر تغیرات تتحسن المتوقعة. كذلك غیر وبالنتائج المحفظة من جزء أي في بالتغییر تأثراً  ستكون أقل تنوعاً 
 .التأمین إعادة ترتیبات وباستخدام بھا المتعلقة إلكتتاب والتعلیماتا إلستراتیجیة والتطبیق الحذر االختیار طریق

 
الت�أمین.  فئ�ات ب�إختالف تختل�ف بنس�ب االحتف�اظ م�ع نس�بي أس�اس عل�ى الت�أمین إعادة عملیات من كبیر جزء یتم إسناد

 التحق�ق ف�ي المس�تخدمة اتاالفتراض� تقدیر بھا یتم التي الطریقة بنفس التأمین معیدي من لإلسترداد المبالغ القابلة تقدر
 .كمطلوب من معیدي التأمین المالي المركز قائمة في وتعرض المعنیة، وثائق التأمین مزایا من

 
 الوث�ائق، حمل�ة تج�اه المباش�رة إلتزاماتھ�ا م�ن معف�اة غی�ر فإنھ�ا الش�ركة، ل�دى تأمین إعادة ترتیبات وجود من وبالرغم
 معی�دي م�ن أي تمك�ن ع�دم بق�در وذل�ك المس�ندة الت�أمین إع�ادة عملی�ات نبش�أ االئتم�ان لمخاطر فإنھا تتعرض وبالتالي
 .التأمین إعادة ترتیبات بالتزاماتھ بموجب الوفاء من التأمین

 
 خطر التمركز الجغرافي

 یتركز تعرض الشركة لمخاطر التأمین المتعلقة بحاملي العقود في المملكة العربیة السعودیة.
 

 تكرار ومبالغ المطالبات
لتك��رار ومب��الغ المطالب��ات أن تت��أثر بع��دة عوام��ل. تكتت��ب الش��ركة ف��ي مخ��اطر الط��ب والس��یارات والممتلك��ات یمك��ن 

والھندسة والبحریة والحوادث. وتعد كعقود تأمین قصیرة األجل حیث عادة ما یتم اإلبالغ عن المطالبات وتتم تسویتھا 
 خفض مخاطر التأمین.خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن علیھ. ویساعد ھذا في 

 
 تمركز المخاطر

تراقب الشركة تمركز مخاطر التأمین بشكل رئیسي من خالل درجة النشاط. ویكمن التمرك�ز الرئیس�ي ف�ي الس�یارات 
والط��ب. وحی��ث أن الش��ركة تعم��ل ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة فق��ط، ل��ذلك تتعل��ق كاف��ة مخ��اطر الت��أمین ب��البوالص 

 ة السعودیة.الخطیة في المملكة العربی
 

 فحص إكتواري مستقل للمطالبات واحتیاطیات المطالبات 
ولتخفیض مخ�اطر الت�أمین إل�ى ح�د أبع�د، تس�تخدم الش�ركة خبی�ر ت�أمین مس�تقل یق�وم بفح�ص دوري لنم�اذج مطالب�ات 

 الشركة وتوقعات المطالبات وكذلك التأكد من أن إحتیاطیات المطالبات السنویة عن اإلغالق كافیة.
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤٦ 

 ارة المخاطر (تتمة)إد -۲٤
 

 إفتراضات رئیسیة
اإلفت��راض الرئیس��ي المتض��من اإلحتی��اطي التق��دیري بم��ا ف��ي ذل��ك إحتی��اطي عج��ز أقس��اط الت��أمین ھ��و نس��بة الخس��ارة 
النھائیة التقدیریة للشركة. تم تحدید نس�بة الخس�ارة النھائی�ة التقدیری�ة بإس�تخدام طریق�ة إكتواری�ة كلم�ا ك�ان ذل�ك ممكن�اً 

 أیضاً من قبل خبیر تأمین إكتواري.وبتم فحصھا 
 

 العملیة المستخدمة للتقریر حیال اإلفتراضات
الغرض م�ن العملی�ة المس�تخدمة لتحدی�د اإلفتراض�ات لحس�اب إحتی�اطي المطالب�ة القائم�ة ھ�و تحقی�ق تق�دیرات معقول�ة 

مؤك�د بالمحص�لة المحتمل�ة محایدة للمحصلة المحتملة أو المتوقعة. ونظراً لطبیعة النشاط ض�من الص�عب التنب�ؤ بش�كل 
ألي مطالبة معینة والتكلفة النھائیة للمطالبات المبلغ عنھا. یتم فحص التقدیرات لكل حالة على حدة بش�كل من�تظم وی�تم 

 تحدیثھا عندما تتوفر معلومات جدیدة.
 

ق�دیر تكلف�ة تس�ویة بوجھ عام یخضع تقدیر المطالب�ة المتكب�دة والت�ي ل�م ی�تم اإلب�الغ عنھ�ا لدرج�ة ع�دم تأك�د أكب�ر م�ن ت
المطالبات التي تم بالفعل إبالغ الشركة عنھا حیث تتوفر في ھذه الحال�ة معلوم�ات ع�ن ح�دث المطالب�ة. وتأخ�ذ عملی�ة 

 التقدیر بعین اإلعتبار نموذج اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصیل برامج إعادة التأمین.
 

صص�ات مطلوب�ات الت�أمین (إحتی�اطي قس�ط الت�أمین غی�ر طوب�ات أقس�اط الت�أمین بحی�ث یك�ون مجم�وع مختم تحدی�د م
المكتسب و إحتیاطي عجز قسط التأمین حسبما یقتض�ي الح�ال بموج�ب نتیج�ة إختب�ار كفای�ة المطلوب�ات) كافی�ة لخدم�ة 
المطالب��ات المس��تقبلیة المتوقع��ة والمص��اریف الت��ي یحتم��ل إنفاقھ��ا عل��ى ب��والص غی��ر منتھی��ة كم��ا ف��ي ت��اریخ فائم��ة 

م تحدی��د األلت��زام المس��تقبلي المتوق��ع بإس��تخدام تق��دیرات وإفتراض��ات بن��اء عل��ى الخب��رة. خ��الل الفت��رة األرص��دة. ی��ت
المنقض��یة م��ن العق��ود وتوقع��ات أح��داث مس��تقبلیة الت��ي یعتق��د أنھ��ا معقول��ة. تن��درج تفاص��یل تق��دیر المطالب��ات القائم��ة 

 ) ت.۲وإحتیاطیات عجز أقساط التأمین تحت اإلیضاح رقم (
 

 الثبات حاالت عدم
تم أداء التحلیل أدناه لمعرفة تغیرات ممكنة بشكل معقول في إفتراضات رئیسیة مثل نس�بة الخس�ارة النھائی�ة م�ع ثب�ات 

 كافة اإلفتراضات األخرى إلظھار التأثیر على صافي المطلوبات وصافي الدخل.
 
 

 نسبة الخسارة النھائیة
 عملیات تأمین

 
 

 تغیر في اإلفتراضات

 
ف������ي  زی������ادة / (نق������ص)

 صافي المطلوبات

ف������ي (زی������ادة) /  نق������ص
عملی��ات ت��أمین و(عج��ز)/ 

 فائض متراكم
۲۰۱٥± ٦٪  ±۷,۳۳۹  ±۷٫۳۳۹ 
۲۰۱٥± ٥٪  ±۸٫٤۳۸  ±۸٫٤۳۸ 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
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 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 التأمین (تتمة) إعادة مخاطر

 
 التأمین إعادة مخاطر

 الش�ركة تق�وم الكبی�رة، التأمین مطالبات عن تنشأ قد التي المالیة المخاطر ولتقلیل األخرى التأمین شركات غرار على
 .التأمین إعادة ألغراض أخرى أطراف مع إتفاقیات بإبرام العادیة دورة أعمالھا خالل

 
 التأمین لمعیدي المالي الوضع بتقییم الشركة تقوم التأمین، إعادة شركات نتیجة إعسار كبیرة لخسائر تعرضھا ولتقلیل

 االقتص�ادیة الخ�واص أو والنش�اطات متشابھھ جغرافیة مناطق في تنشأ قد التي االئتمان مخاطر على ومتابعة التركیز
  .التأمین لمعیدي

 
 ف�ي المع�اییر الش�ركة. ت�تلخص ھ�ذه إدارة قب�ل م�ن المح�ددة التالی�ة والتعلیمات المعاییر وفق التأمین معیدي اختیار یتم

 :اآلتي
 أال یق�ل یج�ب وال�ذي ) S&Pالمعترف بھا (مث�ل التصنیف وكاالت قبل من المقبول االئتمان لتصنیف األدنى الحد ) أ

 .(BBB)عن 
 .معینة تأمین إعادة شركات سمعة ) ب
 .التأمین معیدي مع والسابقة الحالیة العمل عالقة ) ج
 

 ش�ركاتال عل�ى تقتص�ر والت�ي االئتم�اني، التص�نیف ھذا مثل تحمل ال التي المحلیة الشركات القاعدة ھذه من ویستثنى
 ب�إجراء الش�ركة تق�وم ذل�ك، إل�ى إض�افة .الت�أمین ع�ن المس�ؤولة المعنی�ة الجھ�ات المحلی�ة قب�ل م�ن المسجلة والمعتمدة

 م�ع حیثم�ا یقتض�ي الح�ال، ومطابق�ة ذل�ك الت�اریخي، واألداء والفنی�ة اإلداری�ة والخبرات المالیة للقوة تفصیلیة مراجعة
 .التأمین عملیات إعادة تبادل على الموافقة قبل لشركةمن إدارة ا سلفاً  المحددة المتطلبات قائمة

 
كما تم ذكره سابقاً، إن اتفاقیات معیدي التأمین الصادرة ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة الوثائق ونتیج�ة ل�ذلك 

ر ال�ذي ل�م تق�وم ب�ھ تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوث�ائق بحص�تھا م�ن المطالب�ات القائم�ة المع�اد الت�أمین علیھ�ا بالق�د
 شركة إعادة التأمین بالتزاماتھا بموجب اتفاقیات إعادة التأمین.

 
ملیون  ۱۱۳٫۸: ۲۰۱٥دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦۰٫٥تبلغ مخاطر اإلئتمان فیما یتعلق بحصة معیدي التأمین 

 ملیون). ۱۰٫۸: ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ملیون ( ۱۳٫۹٦یتعلق بالمطلوب من معیدي التأمین تبلغ لایر سعودي) فیما 
 

 مخاطر اإلطار التنظیمي
یھ��تم المنظم��ون بش��كل أساس��ي بحمای��ة حق��وق حمل��ة الوث��ائق وم��راقبتھم للتأك��د م��ن أن الش��ركة ت��دیر مص��الحھم بش��كل 
مرضي. وفي نفس الوقت، یھتم المنظمون أیضاً بالتأكد من أن الش�ركة تح�تفظ بمرك�ز م�الءة للوف�اء بااللتزام�ات غی�ر 

 نشوئھا. المنظورة حال
 

كذلك تخضع عملیات الشركة للمتطلبات النظامیة في المناطق التي تعمل بھ�ا الش�ركة. إن ھ�ذه األنظم�ة ال تتطل�ب فق�ط 
الحصول على الموافقات ومراقب�ة النش�اطات فحس�ب، ب�ل تف�رض أیض�اً بع�ض القی�ود (مث�ل كفای�ة رأس الم�ال) لتقلی�ل 

 مین ولتمكینھا من سداد التزاماتھا غیر المتوقعة عند نشوئھا.مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات معیدي التا
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
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 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 

 المتطلبات التنظیمیة لرأس المال ونسبة كفایة رأس المال
تم وضع متطلبات رأس المال وتنظیمھا م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. ی�تم وض�ع ھ�ذه المتطلب�ات لض�مان 

ضع أھداف إضافیة من قبل الش�ركة للحف�اظ عل�ى نس�بة ھ�امش م�الءة ل�دعم أھ�داف األعم�ال ھامش مالءة كافي. تم و
 ولزیادة قیمة المساھمین إلى الحد األعلى.

 
تدیر الشركة رأس مالھا لتتأكد أنھا قادرة على اإلستمرار في ممارسة نشاطھا وتطبق متطلبات "ساما" الخاصة برأس 

لى الحد األعل�ى م�ن خ�الل الت�وازن وحق�وق المس�اھمین. تتك�ون بنی�ة راس م�ال مال بینما تزید من عوائد المساھمین إ
الشركة م�ن حق�وق المس�اھمین العائ�دة إل�ى حمل�ة األس�ھم الت�ي تتك�ون م�ن رأس الم�ال الم�دفوع واإلحتی�اطي النظ�امي 

 واألرباح المبقاة. 
 

تظم. ت�تم التع�دیالت عل�ى مس�تویات تقیم الشركة النقص بین مستویات رأس المال المدرجة والمطلوبة عل�ى أس�اس من�
 رأس المال المتداول على ضوء التغیرات في أوضاع السوق وخواص المخاطر في أنشطة الشركة.

 
 المعلومات التالیة تلخص الحد األدنى من رأس المال التنظیمي للشركة:

 
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 ۱۱٥٫۹۲۷  ۱۲۷٫۹٥۱ رأس المال المتوفر

 )۱۰۰٫۰۰۰(  )۱۰۰٫۰۰۰( الحد األدني من رأس المال التنظیمي
 ۱٥٫۹۲۷  ۲۷٫۹٥۱ فائض رأس المال

 
 المخاطر المالیة

األدوات المالیة األساسیة للشركة ھي الذمم المدینة الناتجة عن عقود التأمین والمطلوب من معیدي التأمین والنقد وم�ا 
النظامی��ة والمطالب��ات القائم��ة والمطل��وب لمعی��دي الت��أمین والوس���طاء  یعادل��ھ وإس��تثمار ودائ��ع المرابح��ة والودیع��ة

 وموجودات ومطلوبات أخرى معینة. 
 

 ال تدخل الشركة في معامالت المشتقات المالیة. 
 

المخاطر الرئیسیة الناجمة عن األدوات المالیة للشركة ھي مخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائ�دة ومخ�اطر العم�الت 
ر اإلئتمان ومخاطر السیولة. یراج�ع المجل�س السیاس�ات ویواف�ق علیھ�ا إلدارة ك�ل م�ن ھ�ذه المخ�اطر األجنبیة ومخاط

 ویتم تلخیصھا فیما یلي:
 

 مخاطر السوق
ھ�ذه  الس�وق، س�واء كان�تف�ي أس�عار مخاطر السوق ھ�ي المخ�اطر المتعلق�ة بتقلب�ات قیم�ة أداة مالی�ة نتیج�ة للتغی�رات 

ه األداة المالیة أو بالجھة المصدرة لھ�ا أو ب�أي عوام�ل أخ�رى م�ؤثرة ف�ي كاف�ة التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذ
 األدوات المالیة المشابھة المتداولة بالسوق.



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٤۹ 

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 

تتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة إلستثماراتھا. ت�دار مخ�اطر الس�وق ع�ن طری�ق اإلس�تثمار ف�ي ص�نادیق ذات 
ف��ظ اإلس��تثمارات ف��ي مح��افظ متنوع��ة وع��ن طری��ق المتابع��ة المس��تمرة للتط��ورات ف��ي أس��واق س��معة جی��دة والت��ي تح

األسھم. باإلضافة إلى ذلك، فإنھ تتم متابعة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على حركات سوق األسھم والسندات متضمنة 
 تحلیل االداء التشغیلي والمالي للشركات المستثمر فیھا.

 
قائم�ة ال�دخل، م�ع  م�ن خ�اللفي القیمة العادلة إلس�تثمارات الش�ركة المدرج�ة قیمتھ�ا العادل�ة  ٪٥قد یؤثر تغییر بنسبة 

 ملی�ون ۳۱٫۷:  ۲۰۱٥لایر س�عودي ( ملیون ۱٫٦٥غ بقاء كل المتغیرات األخرى ثابتة، على عملیات المساھمین بمبل
 لایر سعودي).

 
 مخاطر أسعار العموالت

یة التغیرات في أسعار العموالت التي ستؤثر على الربحیة المستقبلیة أو تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمال
 القیم العادلة لألدوات المالیة. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت على ودائعھا. 

 
 

تستخدم الشركة الودائع المحققة خالل ثالثة أشھر وحتى خمس سنوات على التوالي بإستثناء الودائع المقیدة والتي 
لب أن تحفظ وفقاً لألنظمة في المملكة العربیة السعودیة بدون أن تحصل الشركة على أي عمولة. تقوم اإلدارة تتط

بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغیرات في أسعار العموالت وذلك بالعمالت المسجلة بھا 
 واألدوات المالیة.

 
 :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لألوراق المالیة المحملة بعموالت كما في  فیما یلي تفاصیل إستحقاقات الفئات األساسیة

 
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
  

 أشھر ۳أقل من 
 شھور إلى  ۳من 

 سنوات ٥
 

غیر مرتبطة بتاریخ 
 إستحقاق

 
 المجموع

     عملیات التأمین
 ۳إستثمار في ودائع مرابحة (اإلیضاح رقم 

 )٤ورقم 
 

۰۰۰٫۱٥  
 

      ۰۰۰٫۱۰۰  
 

      -  
 

۰۰۰٫۱۱٥  
     
   ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
  

 أشھر ۳أقل من 
 شھور إلى  ۳من 

 سنوات ٥
 غیر مرتبطة 
 بتاریخ إستحقاق

 
 المجموع

     عملیات التأمین
ورقم  ۳إستثمار في ودائع مرابحة (اإلیضاح رقم 

٤( 
 

۰۰۰٫٤٥  
 
.--  

 
      --  

 
۰۰۰٫٤٥  
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 ۲۰۱٦ 

 لایر سعودي ألف
  

 أشھر ۳أقل من 
 أشھر إلى  ۳من 

 سنوات ٥
 غیر مرتبطة 

 بتاریخ إستحقاق
 

 إجمالي
     عملیات المساھمین

ورقم  ۳إستثمار في ودائع مرابحة (اإلیضاح رقم 
٤( 

 
      -  

 
۰۰۰٫۸۳  

 
      -  

 
۰۰۰٫۸۳  

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
 أشھر إلى  ۳من  أشھر ۳أقل من  

 سنوات ٥
 غیر مرتبطة 
 بتاریخ إستحقاق

 إجمالي

 عملیات المساھمین
 )٤ورقم  ۳إستثمار في ودائع مرابحة (اإلیضاح رقم 

 
      - 

 
۷۷٫۳۳۸ 

 
      - 

 
۷۷٫۳۳۸ 

     
 

تم تحدید إستحقاقات الودائع على أساس الفترة المتبقة، كما في تاریخ التقریر، إلى تاریخ اإلستحقاق التعاقدي. 
 مارات في ودائع المرابحة واإلستثمارات المحتفظ بھا باللایر السعودي.جمیعاإلستث

 
 دیسمبر، ھي كما یلي: ۳۱أسعار العمولة الفعلیة لألدوات المالیة ذات العمولة كما في 

 
  

      ۲۰۱٦ 
  

     ۲۰۱٥ 
 عملیات التأمین

 موجودات مالیة مسجلة باللایر السعودي
 

۳٫٥٪ 
 
 

 
۱٫٥٪ 

 عملیات المساھمین
 موجودات مالیة مسجلة باللایر السعودي

 
۳٫۲.٪ 

  
۱٫۱٪ 
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 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٥۱ 

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 

لم یكن لدى الشركة ودائع في عمالت غیر اللایر السعودي. یوضح الجدول التالي مدى تأثر وتغییر قائمة 
سعار الفائدة، مع بقاء عملیات التأمین والفائض المتراكم وعملیات المساھمین إلحتمالیة التغیرات المعقولة في أ

 كل المتغیرات األخرى ثابتة:
 
     ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 أثر على الربح

     ۲۰۱٥ 
 ألف لایر سعودي

 أثر على الربح
 عملیات التأمین

 باللایر السعودي:
 

 
  

 نقطة ۱۰۰زیادة في أسعار العمولة بمقدار 
    نقطة ۱۰۰إنخفاض في أسعار العمولة بمقدار 

 ۱٫۱٥۰ 
)۱٫۱٥۰( 

 ٤٥۰ 
)٤٥۰( 

 
 عملیات المساھمین

 باللایر السعودي:
   

 نقطة ۱۰۰زیادة في أسعار العمولة بمقدار 
 نقطة ۱۰۰إنخفاض في أسعار العمولة بمقدار 

 ۸۳۰ 
)۸۳۰( 

  ۷۷۳ 
)۷۷۳( 

 
 العمالت مخاطر

 .األجنبي الصرف ارأسع في للتغیرات نتیجة مالیة أداة قیمة تذبذب عن تنشأ التي مخاطر العملة ھي المخاطر
 

األجنبي حیث أن عملی�ات  الصرف أسعار في للتقلبات نتیجة خسائر لوقوع مخاطربالحد األدنى بوجود الشركة إدارة تعتقد
التأمین وعملیات المساھمین تتعامل بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي. وال�لایر الس�عودي م�رتبط بال�دوالر 

 األمریكي.
 

 ئتمانمخاطر اإل
تمثل مخاطر االئتمان مخاطر إخفاق طرف في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ والتس�بب ف�ي تكب�د الط�رف اآلخ�ر خس�ارة 

 مالیة. 
 

 تم تنفیذ جمیع نشاطات اإلكتتاب الخاصة بالشركة داخل المملكة العربیة السعودیة.
 

ة، عدا تلك المتعلقة بإتفاقیات إعادة التأمین المبینة في مخ�اطر بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من قبل الشرك
إعادة التأمین أعاله. تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القیمة الدفتریة المفصح عنھا ف�ي الق�وائم المالی�ة بت�اریخ قائم�ة 

 المركز المالي.
 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
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 المخاطر المالیة (تتمة) 

 ن (تتمة)مخاطر اإلئتما
 

تسعى الشركة للحد من مخاطر ائتمانھا المتعلقة بالعمالء وذلك بوض�ع ح�دود ائتمانی�ة ومراقب�ة المطالب�ات المدین�ة بص�ورة 
مستمرة لتقلیل تعرض الشركة لمخاطر ال�دیون المعدوم�ة. تق�وم الش�ركة بتق�دیر مخص�ص إنخف�اض مع�ین لك�ل حال�ھ عل�ى 

وم الشركة أیضاً بعمل مخصص إضافي عل�ى أس�اس المحفظ�ة بش�كل جم�اعي حدة. باإلضافة إلى المخصصات المعینھ، تق
بناء على أعمار أقساط الذمم المدینة المستحقة. تسعى الشركة للحد من مخاطر ائتمانھا المتعلق�ة ب�األطراف األخ�رى وذل�ك 

 بوضع ودائع لدى بنوك ذات سمعة طیبة.
 

تم�اني مرتف�ع وی�تم إس�تبعاد مخ�اطر التركی�ز ع�ن طری�ق إتب�اع یتم وضع إعادة الت�أمین م�ع أط�راف مقابل�ة ذات تص�نیف ائ
السیاسات التوجیھیة فیم�ا یتعل�ق بح�دود األط�راف األخ�رى المح�ددة ك�ل س�نة م�ن قب�ل مجل�س اإلدارة وتخض�ع لمراجع�ات 

اتیجیة ش�راء منتظمة. كما في تاریخ التقریر، تقوم اإلدارة بتقی�یم اإلس�تحقاق االئتم�اني إلع�ادة الت�أمین وتق�وم بتح�دیث إس�تر
 إعادة التأمین والتأكد من وجود بدالت مناسبة لإلنخفاض.

 
 یوضح الجدول أدناه الحد األدنى للتعرض لمخاطر االئتمان مكونات قائمة المركز المالي:

 
 ۲۰۱٦ 

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱٥ 

 ألف لایر سعودي
    عملیات التأمین

 ٦۷٫۲۳۱  ۲۳,۹۳۲ نقد وما یعادلھ
 -        ۱۰۰,۰۰۰ ع مرابحةإستثمار في ودائ

 ٦۹٫۹۳۰  ٦۲,۳۲۳ أقساط تأمین مدینة، صافي
 ۱۰٫۸۳٤  ۱۳,۹٦٥ مطلوب من معیدي التأمین

 ۱٤٫۳٤۹  ۱٥,۳۳۱ )۱۲ذمم مدینة أخرى (اإلیضاح رقم 
 ٦۷٫٥٤۱  -- مطلوب من عملیات المساھمین

 ۱۱۳٫۸۱٥  ٦۰,٥۱۱ حصة إعادة التأمین من المطالبات القائمة
 ۲۷٦,۰٦۲  ۳٤۳٫۷۰۰ 

 عملیات المساھمین
 ۸٤٫٦٦٦  ٤,۹۸٦ نقد وما یعادلھ

 ۷۷٫۳۳۸  ۸۳,۰۰۰ إستثمار في ودائع مرابحة
 ۳٤٫٥٤٦  ۳۳,۰۱٥ قائمة الدخل بالقیمة العادلة من خاللإستثمارات 

 ۱٫۹۲۳   ۱,۹۲۳ إستثمار متاح للبیع
 ۱٫۳۰٦  ۱,۱٤۱ )۱۲ذمم مدینة أخرى (اإلیضاح رقم 

 -        ۳۰,۱۲۹ التأمینمطلوب من عملیات 
 ۱٥٤,۱۹٤  ۱۹۹٫۷۷۹ 

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٥۳ 

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 
 المخاطر المالیة (تتمة) 
 

یتضمن الجدول التالي معلومات حول تعرض مخاطر اإلئتمان للشركة من خالل تصنیف الموجودات وفقاً لمعدل 
أعلى معدل ممكن. تصنف الموجودات التي تقع اإلئتمان في الشركة بالنسبة لألطراف المقابلة. تعد درجة االستثمار 

 خارج معدل درجة االستثمار كدرجة غیر إستثماریة (مرضیة) أو تجاوزت موعد إستحقاقھا ولكن لم تنخفض قیمتھا.
 

  الدرجة غیر اإلستثماریة 
  

 
 الدرجة اإلستثماریة

 
 

  مرضیة     

تجاوزت موعد 
إستحقاقھا ولم 
 تنخفض قیمتھا

 
 

  عالمجمو      
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ۲۳,۹۳۲ -- -- ۲۳,۹۳۲ )۳نقد وما في حكمھ اإلیضاح رقم 
 ۱۰۰,۰۰۰ -- -- ۱۰۰,۰۰۰ استثمار في ودائع مرابحة
 ٦۲,۳۲۳ ۳۰,۰۱۸ ۳۲,۳۰٥ -- أقساط تأمین مدینة، صافي
 ۱۳,۹٦٥ ۲,٥٥۰ ۱۱,٤۱٥ -- مطلوب من معیدي التأمین

 ۱٥,۳۳۱ -- ۱٥,۳۳۱ -- )۱۲ذمم مدینة أخرى (اإلیضاح رقم 
 ٥۱۱,٦۰ -- ٥۱۱,٦۰ -- حصة إعادة التأمین من المطالبات القائمة

 ۰٦۲,۲۷٦ ٥٦۸,۳۲ ٥٦۲,۱۱۹ ۹۳۲,۱۲۳ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 

     
     

 ٦۷,۲۳۱ -- -- ٦۷,۲۳۱ )۳نقد وما في حكمھ (اإلیضاح رقم 
 ٦۹,۹۳۰ ۲٦,۹۳۰ ٤۳,۰۰۰ -- صافيأقساط تأمین مدینة، 

 ۱۰,۸۳٤ ٤٤۱ ۱۰,۳۹۳ -- مطلوب من معیدي التأمین
 ۱٤,۳٤۹ -- ۱٤,۳٤۹ -- )۱۲ذمم مدینة أخرى (اإلیضاح رقم 
 ٦۷,٥٤۱ -- ٦۷,٥٤۱ -- مطلوب من عملیات المساھمین

 ۸۱٥,۱۱۳ -- ۸۱٥,۱۱۳ -- القائمة حصة إعادة التأمین من المطالبات
 ۷۰۰,۳٤۳ ۳۷۱,۲۷ ۰۹۸,۲٤۹ ۲۳۱,٦۷ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٥٤ 

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 
 المخاطر المالیة (تتمة) 
 

 موجودات مالیة لعملیات التأمین
  الدرجة غیر اإلستثماریة 
  

 
 الدرجة اإلستثماریة

 
 

  مرضیة     

تجاوزت موعد 
إستحقاقھا ولم 
 تنخفض قیمتھا

 
 

  المجموع      
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر ألف لایر سعودي 

 ٤,۹۸٦ -- -- ٤,۹۸٦ )۳نقد وما في حكمھ (اإلیضاح رقم 
 ۸۳,۰۰۰ -- -- ۸۳,۰۰۰ إستثمار في ودائع مرابحة

 ۳۳,۰۱٥ -- ۳۳,۰۱٥ -- إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۱,۹۲۳ -- ۱,۹۲۳ -- إستثمار متاح للبیع

 ۱,۱٤۱ -- ۱,۱٤۱ -- )۱۲اإلیضاح رقم ( ىمطلوبات اخر
  ۱۲۹,۳۰    --     ۱۲۹,۳۰  -- مطلوب من عملیات التأمین

  ۱۹٤,۱٥٤   --     ۲۰۸,٦٦ ۹۸٦,۸۷ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 
 

   
 ۸٤,٦٦٦ -- -- ۸٤,٦٦٦ )۳نقد وما في حكمھ (اإلیضاح رقم 

 ۷۷,۳۳۸ -- -- ۷۷,۳۳۸ إستثمار في ودائع مرابحة
 ۳٤,٥٤٦ -- ۳٤,٥٤٦ -- بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثمارات

 ۱,۹۲۳ -- ۱,۹۲۳ -- استثمارات متاحة للبیع
  ۳۰٦,۱  --  ۳۰٦,۱  -- مطلوب من عملیات التأمین

  ۷۷۹,۱۹۹   -- ۷۷٥,۳۷ ۰۰٤,۱٦۲ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 مخاطر السیولة 
 بإلتزاماتھا المتعلقة بالتعھدات للوفاء الالزمة األموال توفیر في ركةالش تواجھھا التي مخاطر السیولة ھي المخاطر 

 للوفاء الكافیة األموال السائلة توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم شھریاً، السیولة مراقبة متطلبات المالیة عند إستحقاقھا. تتم
 .نشوئھا حال بأي إلتزامات

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٥٥ 

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲٤
 
 (تتمة)المخاطر المالیة  
 

 معلومات االسحقاق
یلخص الجدول أدناه معلومات اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات المالیة للشركة بناًء على إلتزامات تعاقدیة متبقیة. 
بالنسبة إللتزامات عقود التأمین، یتم تحدید معلومات اإلستحاقاق بناًء على الزمن التقدیري لصافي التدفقات النقدیة من 

أمین المثبتة. المبالغ الموضحة ھي تدفقات نقدیة مخصومة تعادل أرصدتھا الدفتریة حیث أن تـأثیر الخصم إلتزامات الت
لیس بكبیر. تم إستبعاد أقساط تأمین غیر مكتسبة، ومخصص عجز أقساط التأمین ودخل العمولة المؤجلة والمطلوب 

خص الجدول أدناه معلومات إستحقاق المطلوبات المالیة لعلمیات التأمین وذلك من التحلیل حیث أن إلتزام غیر تعاقدي. یل
 للشركة بناًء على إلتزامات تعاقدیة مخصومة غیر متوقعة ومتبقیة:

۲۰۱٦ 
 حتى سنة واحدة 

 ألف لایر سعودي
 أكثر من سنة واحدة

 ألف لایر سعودي
 المجموع

 ألف لایر سعودي
    المطلوبات المالیة لعملیات التأمین

 ۱۳۱,۹٦۳ ۳٤,٦۳۸ ۹۷,۳۲٥ مطالبات قائمة
 ۳۷,٥۰٤ -- ۳۷,٥۰٤ مطلوب لمعیدي ووسطاء التأمین

 ۹,٥۲٥ -- ۹,٥۲٥ مطلوب لحملة وثائق التأمین
 ۲۰,٦۷۰ -- ۲۰,٦۷۰ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۸,۳۹٤ -- ۸,۳۹٤ فائض متراكم من عملیات تأمین
 ۱۷۳,٤۱۸ ۳٤,٦۳۸ ۲۰۸,۰٥٦ 
    

    نالمطلوبات المالیة للمساھمی
 ۳,۰٦٦ -- ۳,۰٦٦ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱۲,٥۲۰ -- ۱۲,٥۲۰ زكاة مستحقة
 ۲٤۹ ۲٤۹ -- العائد من استثمارات في ودائع نظامیة

 ۱٥,٥۸٦ ۲٤۹ ۱٥,۸۳٥ 
 ۲۲۳,۸۹۱ ۳٤,۸۸۷ ۱۸۹,۰۰٤ مجموع المطلوبات المالیة

 
 ۲۰۱٥ 

 حتى سنة واحدة 
 ألف لایر سعودي

 أكثر من سنة واحدة
  سعوديألف لایر

 المجموع
 ألف لایر سعودي

    المطلوبات المالیة لعملیات التأمین
 ۱۹۹٫۷٥٤ ۲۹٫۹٦۳ ۱٦۹٫۷۹۱ مطالبات قائمة

 ٥۷٫۱۷٥ -       ٥۷٫۱۷٥ مطلوب لمعیدي ووسطاء التأمین
 ۱۰٫۲۷۷ -       ۱۰٫۲۷۷ مطلوب لحملة وثائق التأمین

 ۱۲٫٥۲٦ -       ۱۲٫٥۲٦ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٥٫۷٦۷ -       ٥٫۷٦۷ فائض متراكم من عملیات تأمین

 ۲٥٥٫٥۳٦ ۲۹٫۹٦۳ ۲۸٥٫٤۹۹ 
    

    المطلوبات المالیة للمساھمین
 ۲,۷۲۸ -- ۲,۷۲۸ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۹,٤۹۱ -- ۹,٤۹۱ زكاة مستحقة 
 ۱۲,۲۱۹ -- ۱۲,۲۱۹ 

 ۲۹۷,۷۱۸ ۲۹,۹٦۳ ۲٦۷,۷٥٥ مجموع المطلوبات المالیة
 
  



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٥٦ 

 السھم/ (خسارة) ربحیة  -۲٥
لسھم للسنة بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم (الخسارة) لاألساسیة/ االرباح تم حساب  

ملیون لایر سعودي) الصادرة والقائمة في نھایة السنة. ال تطبق  ۲۰: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۲۰العادیة بمبلغ 
 المخفضة للسھم الواحد على الشركة. / (الخسارة)  األرباح

 
 التزامات محتملة -۲٦

لایر  ملیون ۰٫٦، قامت الجھات المصرفیة للشركة بإصدار ضمانات نیابة عن الشركة بمبلغ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  
 لایر سعودي) فیما یتعلق بعملیات تأمین الشركة. ملیون ۰٫٦ : ۲۰۱٥سعودي (

 
 مالیةالقیمة العادلة لألدوات ال -۲۷

 
القیمة العادلة ھي الثمن الذي یتم الحصول علیھ لبیع أصل أو سداده لتحوی�ل إلت�زام ف�ي معامل�ة منتظم�ة ب�ین مش�اركین  )أ

في األسواق في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على إفتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل اإللتزام یحدث 
 إما:

 
 لتزام أوفي السوق الرئیسي لألصل أو اإل •
 في غیاب السوق الرئیسي، في أفضل سوق مواتي لألصل أو اإللتزام. •
 

 یجب أن تتمكن الشركة من الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق المواتي. 
 

بالقیم�ة إس�تثمارات وتتكون الموجودات المالیة للشركة م�ن النق�د وم�ا ف�ي حكم�ھ وودائ�ع مرابح�ة وأقس�اط ت�أمین مدین�ة 
وإستثمارات محتفظ بھا حت�ى ت�اریخ اإلس�تحقاق ومطل�وب م�ن معی�دي الت�أمین ومطل�وب  ل قائمة الدخلالعادلة من خال

وموج��ودات أخ��رى معین��ة الودائ��ع النظامی��ة  عل��ىوالعائ��د المس��تحق م��ن الت��أمین/ عملی��ات المس��اھمین وودائ��ع نظامی��ة 
والعائ�د الت�أمین وحمل�ة وث�ائق الت�أمین  وتتكون مطلوباتھا المالیة من مطالبات قائمة ومطلوب لمعیدي الت�أمین ووس�طاء

ومطلوب لمساھمین/ لعملیات التأمین ومطلوبات أخرى معین�ة. ال تختل�ف الق�یم العادل�ة الودائع النظامیة  علىالمستحق 
ل�م یك�ن ل�دى الش�ركة أي أدوات مالی�ة  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لألدوات المالیة إختالفاً جوھریاً عن قیمھا الدفتریة. كما في 

 سھا بالقیمة العادلة وكذلك بدون عالقة باإلستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة.تم قیا
 

 تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید وعرض القیمة العادلة لألدوات المالیة: )ب
 
 المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون تعدیل أو إعادة تسعیر). 
وى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالیة المتماثلة أو طرق تسعیر أخرى المست 

 والتي تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق.
 ى معلومات ملحوظة من السوق.المستوى الثالث: طرق التسعیر التي ال تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة عل 

 
 ۱المستوى  ۲۰۱٦

 ألف لایر سعودي
 ۲المستوى 

 ألف لایر سعودي
 ۳المستوى 

 ألف لایر سعودي
 المجموع

 ألف لایر سعودي

 ۳۳٫۰۱٥ -- -- ۳۳٫۰۱٥ إستثمارات القیمة العادلة في قائمة الدخل
 ۳۳٫۰۱٥ -- -- ۳۳٫۰۱٥ المجموع

 



 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 

٥۷ 

 یة (تتمة)القیمة العادلة لألدوات المال -۲۷
 

، كانت كافة اإلستثمارات بالقیمة العادلة فیما عدا اإلستثمارات المتاحة للبیع المدرجة بالتكلفة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 
 ) أعاله).ب(۱۳(أنظر اإلیضاح رقم 

 
 

 ۱المستوى  ۲۰۱٥
 ألف لایر سعودي

 ۲المستوى 
 ألف لایر سعودي

 ۳المستوى 
أل�����������������ف لایر 

 سعودي

 المجموع
 عوديألف لایر س

 ۳٤٫٥٤٦ -       ٤٫۷۲۳ ۲۹٫۸۲۳ إستثمارات القیمة العادلة في قائمة الدخل
 -- -       -- -       إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریح االستحقاق

 ۳٤٫٥٤٦ -       ٤٫۷۲۳ ۲۹٫۸۲۳ المجموع

 
. أیض�اً ل�م ۲۰۱٥دیس�مبر  ۳۱و ۲۰۱٦دیس�مبر  ۳۱لم تكن ھناك تحویالت بین المستویات خالل الس�نتین المنتھیت�ین ف�ي  

 توجد ھناك تغیرات في طرق التقییم.
 

 موافقة مجلس اإلدارة -۲۸
 
 (الموافق ھـ۱٤۳۸جمادى الثاني  ۱۳تمت الموافقة على إصدار ھـــــذه القوائم المالیة مـــن ِقبل مـجـلــس اإلدارة بتاریخ  

  .)م۲۰۱۷مارس  ۱۲
 
 
 


	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
	31 ديسمبر 2016

	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	قائمة المركز المالي 
	324.032 
	410.902
	موجودات المساهمين
	نقد وما في حكمه
	إستثمار في ودائع مرابحة
	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
	إستثمار متاح للبيع
	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
	مطلوب من عمليات التأمين
	شهرة
	العائد من استثمارات في ودائع نظامية
	وديعة نظامية
	مجموع الموجودات
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	(شركة مساهمة سعودية)
	قائمة المركز المالي (تتمة)
	فائض عمليات التأمين
	الفائض المتراكم من عمليات التأمين
	مجموع مطلوبات عمليات وفائض التأمين
	مطلوبات المساهمين
	مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
	زكاة مستحقة
	العائد من استثمارات في ودائع نظامية
	مطلوب لعمليات التأمين
	حقوق المساهمين
	رأس المال
	إحتياطي نظامي
	خسائر متراكمة
	مجموع حقوق المساهمين
	مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين
	مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 
	التكاليف والمصاريف
	اجمالي المطالبات المدفوعة
	ناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
	صافي المطالبات المدفوعة
	التغيرات في صافي المطالبات القائمة
	صافي المطالبات المتكبدة
	تكاليف شراء وثائق تأمين
	(عكس) / مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين
	صافي نتائج الإكتتاب
	إيرادات أخرى
	مصاريف عمومية وادارية
	الفائض/ (العجز) من عمليات التأمين
	حصة المساهمين من (فائض) / عجز عمليات التأمين
	حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين
	الفائض المتراكم في بداية السنة
	الفائض المتراكم في نهاية السنة
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	قائمة عمليات المساهمين 
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	قائمة الدخل الشامل 
	مجموع الدخل الشامل للسنة/ (الخسارة) الشاملة للسنة
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
	العائد من استثمارات في ودائع نظامية

