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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2020يونيو 30كما في 

 
 

 لرئيسية انشطة الالتكوين وا  -1

سست في  أهمة سعودية ت اشركة مس –لشركة"( ا" التعاوني أوية العامة للتأمين لخليجاشركة الوني )"التعامين امة للت العالخليجية الشركة ا

سجلت  و(.  2010ير  اين   3فق  المواهـ )1431محرم    17ريخ  ا، بت ق/12عة رقم  الصن ارة والتجارة  ار وزالسعودية بموجب قر العربية  المملكة  ا

 : المركز الرئيسى للشركة كمايلىن  ا(. عنو2010ير  اين   25فق  المواهـ )1431صفر    9ريخ  ابت   4030196620ري رقم  التجالسجل  ابموجب  

 

 ة للتأمين التعاونيالخليجية العام

 ،نيالث ا لدورا، ازلغيثي بالا 

 ء، الشعرامير ارع اش 

 لسعودية.  العربية المملكة اجدة،  

 

 : التجارية لهم  تسجالالشركة وارقام ال فيما يلي فروع 

 التجارى  السجل  تاريخ        رقم السجل التجاري  الفرع 

 م2011سيبتمبر  27هـ الموافق 1432شوال  29 1010316823 الرياض

 م2011اكتوبر  17هـ الموافق 1432ذي القعدة  19 2051046836 الخبر

      

  85لملكي رقم م/ المرسوم اوني بموجب التعا التأميننظمة السعودية وفق العربية المملكة افي  التأمينل ا عماولة الترخيص للشركة لمزاتم  

  1فق المواهـ )1429لحجة اذي  3ريخ ابت  365ء رقم الوزرار مجلس ا( وقر2008ديسمبر  3فق المواهـ )1429لحجة اذي  5ريخ ابت 

(  ا مالسعودي )سالعربي  النقد  السعودية من مؤسسة  العربية  المملكة  افي    التأمينل  اعمأولة  الشركة على ترخيص مزا(. حصلت  2008ديسمبر  

هـ  1431صفر  24 في ول( السعودية )تداسهم الأ سوق  لدى لشركة مسجلة ا (.2010رس ام 6فق المواهـ )1431ول الاربيع  20ريخ ابت 

 ( .  2010ير افبر 8فق الموا)

 

نين اللقو وفقا  لشركة وام ابموجب نظ التأميندة اعإل اعمألتي تتضمن ا المتعلقة بهات الخدماو التأمينل اعمأولة الى مزالشركة اتهدف  

الخدمات الطبية والسيارات والحوادث  التامين على ها الرئيسية يات تشمل عملو لسعودية. العربية المملكة افي  المعمول بهانظمة لاو

   .والمسؤوليات البحرية

 

 ساسي للشركة فان الفائض من عمليات التأمين يوزع كما يلي: للنظام ال  وفقا  

 

 %90 محول الى عمليات المساهمين 

 %10 محول الى عمليات التأمين

 100% 

 

 الى عمليات المساهمين.بأكمله تحويل العجز  ن عمليات التأمين، يتممالناتج عجز في  في حالة وجود

 

، تقترح الشركة بموافقة من ساما توزيع صافي فائض حملة  )"ساما"( لالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  وفقا  

 الوثائق السنوي مباشرة الى حملة الوثائق في وقت معين وبموجب معايير يحددها مجلس االدارة. 

 

 تحويل محفظة التأمين  -ب

اتفاقية مع الشركة السعودية العامة للتامين التعاوني )مقفلة معفاة( )"الشركة السعودية"( وشركة الخليج برمت الشركة  أ،  2012مايو    19في  

ربية التعاوني للتامين المحدودة )مقفلة معفاة( )"شركة الخليج"( )"البائعون"( والتي بموجبها اقتنت عمليات تامين البائعين في المملكة الع

مين ذات أمليون لاير سعودي بموافقة "ساما" مع كافة موجودات ومطلوبات ت   36.26بمبلغ شهرة قدره    2009يناير    1السعودية اعتبارا من  

 صلة لمبلغ معادل. 
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 د  اعدإلا سس أ -2

 

 أسس العرض والقياس  1.2

ة العربية كتمد في المملالمع "االولي لي المالتقرير ا"-34لدولي رقم اسبة المحارالمعي  وفقا   ادهاعداتم لموجزة اولية اللية المائم القوان إ

  وكذلك المعايير واإلصدارات الخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.   السعودية

 

على أساس مبدأ اإلستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس القيمة العادلة لإلستثمارات متاحة للبيع من الموجزة أعدت القوائم المالية 

 . وحدة االئتمان المتوقعهخالل قائمة الدخل. والتزامات مزايا العاملين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة 

 

بأنها ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة  ولديها القناعةعلى االستمرار كمنشأة مستمرة  ة الشركةكة تقييما  لقدرشرأجرت إدارة ال

قدرة الشركة على   يثير شكا  كبيرا  حول  جوهري بوجود عدم تأكدفي المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة ليست على علم 

 مبدأ االستمرارية. ل طبقا  الموجزة الولية المالية  القوائم، تم إعداد وبتاليرة. االستمرار كمنشأة مستم

 

المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف    قائمةال يتم عرض  تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي الولية بالترتيب حسب درجة السيولة.  

-اقساط تامين مدينة،  ، ودائع المرابحةومافي حكمه  على أنها متداولة: النقدتصنف البنود التالية بصفة عامة  . ومع ذلك ،  متداول/ غير    متداول

فائض  ، تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة ، حصة معيدي التأمين في االقساط غير المكتسبة ،الصافي –من معيدي التأمين  مطلوب، صافي

ووسطاء ومعيدي التأمين،  مطلوب لحملة وثائق التأمين، يف مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصار، في خسائر أقساط التأمين المؤجلة

المطالبات المتكبدة و  المطالبات القائمة  ،عمولة معيدي التأمين غير المكتسبةواقساط تامين غير مكتسبة  ،  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

والزكاة المستحقة. بشكل عام ، سيتم تصنيف كافة بنود القوائم المالية  ة أخرى  مخصص عجز اقساط التأمين مخصصات فني ،  غير الُمبلغ عنها

 الخرى على أنها غير متداولة ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

همين. ظمة التأمين في المملكة العربية السعودية فان الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساأن لمتطلبات  وفقا  

ل نشاط في الحسابات الخاصة  يرادات والمصاريف المتعلقة بكاإلاالموجودات وااللتزامات و يتم تسجيل لذلك وفقا  وتعرض القوائم المالية 

قائمة  ، قائمة الدخل االولية الموجزة و قائمة المركز المالي االولية الموجزة  عرض من القوائم المالية الولية الموجزة تم  19في إيضاح  بها.

 منفصلة.  الدخل الشامل الولية الموجزة وقائمة التدفق النقدي الولية الموجزة لعمليات التامين وعمليات المساهمين

 

مع القوائم المالية للسنة المنتهية  إن القوائم الولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها

 م.2019ديسمبر  31في 

 

 قد ال تعتبر القوائم الولية الموجزة مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة بأكملها.

 

 تم عرض هذه القوائم المالية الولية الموجزة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للشركة وتم تقريب البيانات المالية لقرب ألف. 

 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضاتالتقديرات واألحكام   2.2

السياسات المحاسبية  للشركة استخدام الحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  االولية يقتضي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية

 تختلف عن هذه التقديرات. . النتائج الفعلية قد مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوباتو

 

 لشركة والمصادر الرئيسية لتقدير لللسياسات المحاسبية  تطبيقا تقديرات هامة بعمل اإلدارة تقوم ،الموجزةاالولية عداد القوائم عند إ

 م.2019ديسمبر  31التي تم تطبيقها في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في دارة المخاطر عدم اليقين تتضمن سياسات إ

 

ية  فقد قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية الخيرة على خلف

لم يكن له أي آثار مادية على  كورونا (. بناء  على هذه التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة 20راجع إيضاح ) 19 -كوفيد) كورونا جائحة 

 .. وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب2020يونيو  30نتائج الشركة المبلغ عنها لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  

 

  كورونا  المالية الخيرة على خلفية جائحةالقوائم لتقديرعدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في للمصادر الرئيسية قامت الشركة بإجراء تقييم و

أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ  الم يكن لهكورونا بناء  على هذه التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة و .(20رقم ) إيضاح) 19 -كوفيد)

 وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب. .2020يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  عنها للشركة

 

 موسمية العمليات    3.2

 .للشركة قد تؤثر على عمليات التأمين  أي تغيرات موسميةال توجد 
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 الهامة السياسات المحاسبية   -3

المنتهية  عداد القوائم المالية للسنة جزة تتوافق مع تلك التي تستخدم إل المو االولية عداد هذه القوائم المالية إ ي ن السياسات المحاسبية المتبعة فإ

 .يما يل باستثناء 2019ديسمبر  31 في

 

 لشركة  ا بواسطةالمطبقة  الجديدة والمعدلة اتتفسير ال لية وا لما رير التقل  لدوليةايير المعا   1.3

 لدولية: اسبة المحايير امن قبل مجلس مع ارهاصدإلتي تم ائمة والقايير المعاجعة الية ومرالت ات لتعديالا باعتمادلشركة امت اق

 

 لوصف ا ت لتعديالا /  را لمعيا

( و  1) ت على المعيار المحاسبي الدوليالتعدي 
(8 ) 

 تعريف المواد

 عريف العمل التجاري ت  ( 3(ت على المعيار الدولي للتقرير المالي التعدي 

 المالي للتقريرتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية  االطار المفاهيم 

 

 المالية الموجزة.  القوائمتطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن له أي تأثير كبير على هذه ان  

 

 . بعد المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبقالمعايير الدولية للتقارير   2.3

ن يتم الشركة بشكل معقول اتتوقع و لية المائم القواريخ صدور اتطبق حتى ت لم  لتيادرة والصات التفسيرايير والمعائمة ب اق موضح أدناه

 لمفعول. افذة اتصبح ن  ايير عندمالمعاد تلك اعتما لشركة المستقبل. تنوي افي  اتطبيقه

 ن ا لبيا ت لتعديالا ر / ا لمعيا

 لفعلي ا ن السري ا ريخ ات

 ه ا دناريخ ا لتا و بعد افي  التي تبدات  اللفتر

 موضح أدناه   عقود التأمين 17التقارير المالية الدولي رقم معيار 

 موضح أدناه   لية المات ادولا 9لدولي رقم الية المارير التقار امعي 

 

 عقود التأمين   – 17رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي  

 

 نظرة عامة: 

للتقرير ويحل محل المعيار الدولي  والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين    االثبات، ويحدد مبادئ    2017مايو    18تم نشر هذا المعيار في  

 عقود التأمين. 4 رقم المالي

 

أن بشرط تقديرية المشاركة مح مع مال ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار 

ا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: الجهةتصدر   أيض 

 

 مشتقات متضمنة، إذا ستوفت معايير محددة معينة •

 و  مكونات استثمارية مميزة •

 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية •

والمعيار الدولي للتقرير   9للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وفقا  يجب أن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل 

 (. 15المالي رقم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 

 )تتمة(  الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات   2.3

 

 عقود التأمين )تتمة(   – 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 

 قياس: ال

، الذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية  4المالي  رير الماليالمعيار الدولي للتق الواردة في متطلباتال العكسعلى 

 نماذج القياس المختلفة التالية:  17، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  2015لغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 

 :يعتمد النموذج العام للقياس على الساسيات التالية

 

 ية للوفاء، والتي تشمل: التدفقات النقد (أ

 

 احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية. •

 تعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية  •

 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية  •

 

كمنشأة تقدم  إثباتهالربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم  الخدمة التعاقدية . يمثل هامش هامش الخدمة التعاقدية (ب 

لتدفقات  من ا؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف نشأتهسلبي ا عند  هامش الخدمة التعاقديةالخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون 

ي نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من  . فمباشرةالبداية في الربح أو الخسارة في   للوفاءالنقدية 

 على أنها:عقود التأمين 

 

للمجموعة في   هامش الخدمة التعاقديةالمتعلقة بالخدمات المستقبلية و  للوفاءلتدفقات النقدية االتغطية المتبقية ، والتي تشمل  مطلوبات •

 وذلك التاريخ ؛

المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في   للوفاءلتدفقات النقدية امتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها ال المطالباتمطلوبات  •

 ذلك التاريخ.

 

هامش الخدمة وبما أنه ال يمكن أن يكون الحق ا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية.  هامش الخدمة التعاقديةيتم تعديل 

المتبقية في الربح أو الخسارة المتبقية    هامش الخدمة التعاقديةن  ع  تزيدالتغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي    ه يتم إثبات، فإن   سالبا  التعاقدية

 من خالل اختيار السياسة المحاسبية.   ويحدد ذلكالتغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ،    تسجيل أثرتم  سي 

 

ا تراكم الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف الولي بالعقد )أ ي معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد  يتم أيض 

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. 

 

دة عالوة على ذلك، سيتم إصدار هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة بناء  على وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة وم 

 التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة. 

ا باسم "عقود   ذات مالمحلقياس العقود  اإلزامي  ا  نموذج الرسوم المتغيرةيعد منهج  الرسوم المتغيرةمنهج  مشاركة المباشرة )يشار إليها أيض 

يتم تقييمه الحق ا. بالنسبة لهذه العقود ،  يتم إعادةهذه المعايير عند بدء العقد وال ب  يفيتقييم ما إذا كان العقد إجراء هذا ال مشاركة مباشرة"(. يتم 

اتعديل هامش الخدمة التعاقدية   : باإلضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام للقياس  أيض 

 

 رات في القيمة العادلة للبنود الساسية ، التغي  المنشأة منحصة  •

 الساسية. بالعناصر تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق  •

 

التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياس ا ال يختلف جوهري ا عن النموذج العام  مطلوباتمبسط لقياس  أقساط  باإلضافة إلى ذلك ، يُسمح بنهج تخصيص

التغطية المتبقية   فإن مطلوبات  ،  باستخدام نهج تخصيص القساطمع      .لكل عقد في المجموعة  نة واحدة أو أقلأو إذا كانت فترة التغطية سللقياس  

ا التدفقات النقدية  االثباتمع القساط المستلمة عند  المتعلقة  المطلوبات التأمين. يظل نموذج القياس العام قابال  للتطبيق لقياس  لحيازةالولي ناقص 

كبدة. ومع ذلك ، ال يطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من بالمطالبات المت 

 المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.
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 عقود التأمين )تتمة(   – 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 

 : سريان تاريخ ال

وتلقى تعليقات من  2019خالل يونيو  17 رقم المالي ريرت التعرض للمعيار الدولي للتقمسودة تعديال صدر مجلس معايير المحاسبة الدوليأ

التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة لي   النظر في القضاياحاليا  بإعادة  قوم مجلس معايير المحاسبة الدوليمختلف أصحاب المصلحة. ي 

لوضع المعايير.  النظامية المعتادةاءاته إجر تبع مجلس معايير المحاسبة الدولي، سي  17رقم للتقرير المالي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي 

للتقرير  في المعيار الدولي  المؤقت  9رقم  للتقرير الماليعفاء المعيار الدولي إوتأجيل  17رقم للتقرير المالي تاريخ سريان المعيار الدولي إن 

للتقرير المالي رقم المعيار الدولي خ السريان مفعول تاري . بموجب مسودة التعرض الحالية ، يُقترح تعديل حاليا 2021يناير  1هو  4رقم  المالي

. يُسمح 2021يناير    1بالتاريخ السابق في    هذه التأجيل سنة واحدة مقارنة  مدةوتبلغ  .  2022يناير    1في أو بعد  التقرير التي تبدأ   إلى الفترات    17

  - 9 للتقرير المالياإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي  - 15 للتقرير الماليبالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كال من المعيار الدولي 

 الدوات المالية. تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه. 

 

 التحول: 

المنشأة أن عندئذ يكون على بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ، الكامل تطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك ، إذا كان التطبيق  يلزم

 تختار إما منهجية الثر الرجعي أو القيمة العادلة. 

 

 العرض واإلفصاحات: 

 تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات. 

 

 : تطبيق المعيار  تأثير

، لم يتم تقييم الثر المالي العتماد  2020مارس  31. حتى 17رقم المالي  رير المعيار الدولي للتق تنفيذتطبيق وتقوم الشركة حالي ا بتقييم تأثير 

قامت الشركة بتحليل الفجوات والمجاالت   بدأت الشركة في عملية التنفيذ وشكلت لجنة للتنفيذ. إضافة إلى ذلك، المعيار بالكامل من قبل الشركة. 

 الرئيسية للفجوات هي كما يلي: 

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير  

 بعد.  المالي  تقييم األثرلم يتم  التأثير المالي 

 أثير البياناتت 

أن يكون تأثير البيانات ضئيال حيث أن غالبية عقود  المحتملمن 

للطريقة   وفقا  الشركة تقل مدتها عن عام ستكون مؤهلة للقياس  

 . قساط المبسطة لال 

 تأثير نظام تكنولوجيا المعلومات 
الشركة بالفعل على تطبيق نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات  تعمل 

 17المعيار الدولي للتقارير المالية تم تحديثه والذي سيسهل تطبيق و

توقع حدوث تغييرات جوهرية في  ي  ول يخضع تأثير العملية للتقييم ،  تأثير العمليات
   .العملية

 تأثير على ترتيبات اعادة التأمين
تقوم الشركة حالي ا باختبار ترتيبات إعادة التأمين لتحديد نهج القياس 

 المناسب

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتعديل سياساتها الحالية وإدارة   السياسات والتحكم بنطاق العمل تأثير على 
   . إطار الرقابة الداخلية  التحديثات في 

تحتاج الشركة إلى توظيف موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم فهم  الموارد البشرية  

 .17شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 . 17تاريخ نشر هذه البيانات المالية ، لم يكن من العملي تحديد التأثير المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم في 
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 )تتمة(  المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد  2.3

 

 االدوات المالية  – 9رقم    الدولي للتقرير الماليمعيار ال

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي لرقم  2014يوليو  24تم نشر هذه المعيار في 

 دوات المالية:  الب 

 

 التصنيف والقياس   ( أ

منهجية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس الصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل   9الدولي للتقرير المالي رقم يتستخدم المعيار 

 الدخل الشامل االخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس الصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا: 

 

 موذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.تم االحتفاظ بالصل ضمن ن  •

 أدت الحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات لصل الدين والفائدة على المبلغ •

 أصل الدين القائم.

 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وسيتم إعادة تدوير الرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة  يتم قياس الصل المالي بالقيمة 

 عند البيع، في حالة استفياء الشرطين التاليين:

 

 االحتفاظ باالصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع. •

 ثل الحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة. تم •

  

دئي، يمكن يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المب 

بالقيمة العالدة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك بغلي أو يحد بشكل جوهري من عدم التطابق  للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي 

 المحاسبي.

 

حقة في بالنسبة لدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء انتخابات ال رجعة فيها لتقديم التغييرات الال

 . القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك الرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات الرباح في الربح أو الخسارة الدخل الشامل االخر في 

 

ادلة لاللتزام إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالي المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة الع

انية لاللتزام ي العائدة إلى التغييرات في المخاطر االئتمانية لهذا االمتثال في الدخل الشامل االخر، مالم يؤدي إثبات اثار تغيرات المخاطر االئتمالمال

 في الدخل الشامل االخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي إلي الربح أو الخسارة أو زيادته. 

 

 االنخفاض في القيمة   ( ب

الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قبل إثبات   ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني9لمقياس المعيار الدولي للتقري المالي رقم  وفقا  . 39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  

عة. يتم تحديث  خسائر االئتمان. بدال  من ذلك، تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوق

 االثبات المبدئي.مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ 

 

 محاسبة التحوط   ( ج

متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر. تحدد   9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

باستثناء  تحوطات  المتطلبات نهجا  أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط 

شأة في تطبيق  القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة باسم "التحوط الكلي للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المن 

لس معايير المحاسبة الدولي يعالج . تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير لن مج39متطلبات محاسبة التحوط حاليا  في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.  
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 االدوات المالية  – 9رقم    الدولي للتقرير الماليمعيار ال

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي لرقم  2014يوليو  24تم نشر هذه المعيار في 

 بالدوات المالية:  

  

 تاريخ السريان 

. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1هو  9كان تاريخ السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود التأمين،  -4الدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  –  9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 4رقم 

الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار   4يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،  2016سبتمبر    12المنشور في  

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر عن مجلس   9الدولي للتقرير المالي رقم  للحد من آثار تطبيق المعيار 4الدولي للتقرير المالي رقم 

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: -17معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 حتى إصدار سابق من:   9للتقرير المالي رقم تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي  (أ

 تاريخ السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو   -

. يقترح مجلس معايير  المحاسبة الدولي  تمديد تاريخ السريان المعيار الدولي للتقرير 2021يناير    1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد   -

الفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط  . إن ا2022يناير  1إلى  4المالي رقم 

   أو سابقا، 9للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

اثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد جودات  مالية محددة، إزالة  ، ولكن بالنسبة لمو9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (ب 

 تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الرباح أو الخسائر. خالل الفترة الولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة. 

 

مة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في ( تمت مقارنة القي 1: )2017يناير  1أجرت الشركة تقييما  مفصال  اعتبارا  من 

)بما في ذلك مكونات الوديعة أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( مع إجمالي القيمة  4نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ة لمطلوبات الشركة المرتبطة بتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية  لجميع مطلوباتها. ( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفتري 2الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و)

تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم بناء  على هذه التقييمات، خلصت الشركة إلى أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل 

د. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية إلى تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجدي  9

 للشركة.  

 

 : تقييم األثر

:  2019ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 325، بلغ إجمالي الموجودات المالية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلقة بتأمين 2020يونيو 30في 

على التوالي. حاليا  تبلغ الموجودات المالية  مليون لاير سعودي( 69: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 73مليون لاير سعودي(،  301

مليون   146:  2019ديسمبر    31ن لاير سعودي )مليو165المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد ومافي حكمه والذمم المدينة الخرى  

مليون لاير  41: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 38والخسارة القيمة العادلة من خالل الربح ب وتبلغ حاليا  االستثمارات لاير سعودي(.  

 سعودي(. 

 

، ومع ذلك في هذه المرحلة، ال تتوقع الشركة 9قم  لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم كامل للتغيرات من تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي ر

 .  9أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات المالية بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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 في حكمه  النقد وم ا  -4

 : يليمما  ةالنقدي  ات حكمه الموضح في قائمة التدفقوما في النقد  يتكون

 م 2020 يونيو 30 

 مراجعة( )غير 

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

    عمليات التأمين: 

 32  23 نقد في الصندوق 

 11,226  27,185 نقد لدى البنك )انظر االيضاح أدناه( 

 واستحقاق أقل من ثالثة أشهر استثمارات في ودائع مرابحة 

 ( 5)انظر االيضاح رقم 

64,128 
 

34,000 

 91,336  45,258 

    

    عمليات المساهمين: 

 6,557  9,181 نقد لدى البنك

 واستحقاق أقل من ثالثة أشهر استثمارات في ودائع مرابحة 

 ( 5)انظر االيضاح رقم 
62,150 

 
62,000 

 71,331  68,557 

    

 113,815  162,667 إجمالي النقد وماقي حكمه 

    

 

ت  ات ذاسم جهاب محفوظة  سعودي( مليون لاير 0.5 :م2019 سعودي )مليون لاير 0.5بمبلغ  أرصدة بنكية، م2020يونيو  30 في اكم ( أ)

 . (14 )إيضاح  لشركةابة عن اني  قة للشركةعال

 

 (%2.66م: 2019ديسمبر  31م )2020يونيو 30لاير سنويا كما في  %1.76هذه االستثمارات تعطي عائد بنسبة  ( ب )
 

 بحة المرائع ب اود في ر استثما -5

 : استثمارات في ودائع مرابحة تتألف من

 

 

 

 عمليات التأمين 

 م 2020 يونيو 30

 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

 64,000  64,128 استثمار في ودائع بالمرابحة 

 قل من  أناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها 

 ( 4ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم 

(64,128 ) 
 

(34,000) 

  --  30,000 

    عمليات المساهمين 

 62,000  62,150 استثمار في ودائع بالمرابحة 

 قل من  أناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها 

 ( 4ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم 
(62,150 ) 

 
(62,000) 

 --   -- 

    

 30,000  -- ودائع بالمرابحة  في استثمارإجمالي 

    

 

 سنويا( %2.66م: 2019ديسمبر  31)م 2020 يونيو 30لاير سنويا كما في   %1.76هذه االستثمارات تعطي عائد بنسبة   ( أ)
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 م2020يونيو 30كما في 
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 صافي بال، مدينة التأمين قساطأ -6

 : مما يلي التأمين المدينة من مبالغ مستحقةتتألف أقساط 

 م 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

    

 99,217  95,568 حملة وثائق التأمين

 408  9,363 ( 14أطرف ذات عالقة )إيضاح 

 104,931  99,625 

    

 (24,862)  ( 22,514) اقساط تأمين مدينة مخصص انخفاض في 

 74,763  82,417 بالصافي  إجمالي أقساط التأمين المدينة

    

 

 : كما يلي لسنةا لفترة/ ا للمدينة خالالذمم ا ض في انخفالا حركة مخصص 

 م 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

 22,525  24,862 الرصيد في بداية الفترة /السنة 

 2,337  ( 2,348) )عكس( / مخصص خالل الفترة / السنة 

 24,862  22,514 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  

    

 

 تاراستثمالا -7

 م 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

    عمليات المساهمين 

    ( 1.7)إيضاح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 22,721  19,979 الوراق المالية ر في استثما -

 18,704  18,478 صناديق االستثمار ر في استثما -

 38,457  41,425 

    

 1,923  1,923 (2.7)إيضاح للبيع  ةحاستثمارات متا

 43,348  40,380 إجمالي االستثمارات 
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 )تتمة( االستثمارات -7

 

 لدخل  ا ئمة ال ق دلة من خالالع القيمة  اب ت ا راستثم ا 1.7

 لدخل: ائمة ال قمن خال بقيمتها العادلة لمصنفةا ت اراستثمالايلي حركة  افيم

 م 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

 37,508  41,425 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 283  -- مشتريات خالل الفترة/ السنة 

 (2,670)  -- خالل الفترة/ السنة  استبعاد

 780  -- خالل الفترة/ السنة محققة   أرباح

 5,524  ( 2,968) خالل الفترة/ السنة   ةأرباح  )خسائر(غير محقق

 41,425  38,457 الفترة /السنة الرصيد في نهاية 

    

 

  : م2019ديسمبر  31) سعودي مليون لاير 38,5همين مبلغ المسات الدخل لعملي ائمة ال قدلة من خال العالقيمة ات ب اراستثمالا تشمل محفظة 

ن هذه  السعودية. العربية المملكة الملكية في اسهم حقوق ار واستثمالا ديق افي صن  ارهاستثمالتي تم اسعودي( و مليون لاير 41.43

 مريكي.الار لدوالالسعودي وا تقييمها بالريال االستثمارات يتم

 

درة عن  ا لصار استثمالاديق الية وصن الماق ا ورالالمحفظة في الدخل مدرجة. تستثمر ائمة اقل دلة من خالالعالقيمة ات ب اراستثمال ان كل إ

 لسعودية. العربية المملكة الية في المات ا لمؤسسات و الشركا

 

 للبيع   حامت  راستثم ا 2.7

  لشركة ا  اصنفتهلتي  اوت مسؤولية محدودة غير مدرجة  ا ة ذ)نجم(، شركة سعودي   التأمينت  اشركة نجم لخدم  أسهممن    %3.85  الشركةتمتلك  

 . (12)انظر االيضاح رقم  لتكلفةاب  اتهاثباح للبيع ويتم ار مت استثماك

 

 وديعة نظامية  – 8

مليون لاير سعودى لدى    20من راسمالها المدفوع بمبلغ    %10اودعت الشركة  لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربى السعودى ) ساما(,     وفقا  

ساما  بنك تم اختياره من قبل "ساما". يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك حسن السمعة. يجب سداد العمولة الناجمة عن هذه الوديعة الى 

   وال يمكن سحب هذه الوديعة دون موافقة ساما. 

 

 نية ف احتياطيات -9

 

 الحركة في االقساط غير المكتسبة  1.9

 الحركة في االقساط غير المكتسبة تتألف مما يلي: 

 )غير مراجعة(  م2020يونيو   30 المنتهية في رأشه الستةلفترة   

 إجمالي   

 ألف لاير سعودي 

 معيدي التأمين  

 ألف لاير سعودي 

 صافي  

 ألف لاير سعودي 

 93,063  ( 33,197)  126,260  بداية الفترة  الرصيد في

وثائق التأمين المكتتبة / )المتنازل عنها(  خالل  

 الفترة

 
176,734 

 
(57,560 ) 

 
119,174 

 ( 111,959)  50,059  ( 162,018)  وثائق التأمين المكتسبة خالل الفترة

 100,278  ( 40,698)  140,976  نهاية الفترة  الرصيد في
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 )تتمة(  احتياطيات فنية -9

 

 الحركة في االقساط غير المكتسبة  1.9

 الحركة في االقساط غير المكتسبة تتألف مما يلي: 

 

 م )مراجعة( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 إجمالي  

 ألف لاير سعودي 

 معيدي التأمين 

 ألف لاير سعودي 

 صافي  

 ألف لاير سعودي 

 66,247  (35,607)  101,854  بداية السنة  الرصيد في

وثائق التأمين المكتتبة / )المتنازل عنها(  

 خالل الفترة 

 279,690  (94,999)  184,691 

 (157,875)  97,409  (255,284)  وثائق التأمين المكتسبة خالل السنة 

 93,063  (33,197)  126,260  نهاية السنة  الرصيد في

       

       

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  2.9

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي: 

 م 2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

 31,478  32,067 مطالبات قائمة 

 37,060  27,474 مطالبات متكبدة غير ُمبلغ عنها

 3,801  4,224 مخصص عجز اقساط التأمين

 2,212  2,235 احتياطيات فنية أخرى 

 66,000  74,551 

     يخصم: 

 12,441  11,819 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 13,952  9,481 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير ُمبلغ عنها  

 21,300  26,393 

 48,158  44,700 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 

    

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -10

 مراجعة( غير )  م2020يونيو  30 المنتهية في رالثالثة أشه لفترة 

       منشآت 

صغير  

ألف لاير  

 سعودي 

 متوسط  

ألف لاير  

 سعودي 

 كبير 

ألف لاير   

 سعودي 

 المنشآت إجمالي  

ألف لاير   

 سعودي 

ألف   أفراد   

 لاير سعودي 

إجمالي أقساط   

التأمين المكتتبة 

 ألف لاير سعودي 

 10,136  --  10,136  (866)  1.044  9,958 طبي

 18,477  7,676  10,801  8,651  981  1,169 مركبات

ــات وحوادث  مـمتلك

 و اخري

1,312  2,589  12,901  16,802  1,453  18,255 

 46,868  9,129  37,739  20,686  4,614  12,439 االجمالي 
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 م2020يونيو 30كما في 
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 )تتمة(  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -10

 )غير مراجعة(  م2019يونيو  30 المنتهية في رالثالثة أشهلفترة 

       منشآت 

صغير  

ألف لاير  

 سعودي 

 متوسط  

ألف لاير  

 سعودي 

 كبير 

ألف لاير   

 سعودي 

 إجمالي المنشآت  

ألف لاير   

 سعودي 

أفراد   ألف   

 لاير سعودي 

أقساط  إجمالي  

التأمين المكتتبة 

 ألف لاير سعودي 

 17,979  81  17,898  2405  4123  11,370 طبي

 17,151  5,607  11,544  4,651  2,529  4,364 مركبات

ــات وحوادث  مـمتلك

 و اخري

2,190  2,542  9,434  14,166  1,779  15,945 

 17,924  9,194  16,490  43,608  7,467  51,075 

 

 )غير مراجعة(  م2020يونيو   30 المنتهية في رالستة أشهلفترة 

       منشآت 

صغير  

ألف لاير  

 سعودي 

 متوسط  

ألف لاير  

 سعودي 

 كبير 

ألف لاير   

 سعودي 

 إجمالي المنشآت  

ألف لاير   

 سعودي 

أفراد   ألف   

 لاير سعودي 

إجمالي أقساط   

التأمين المكتتبة 

 ألف لاير سعودي 

 47,317  --  47,317  26,242  5,625  15,450 طبي

 84,172  19,948  64,223  55,995  3,421  4,808 مركبات

ــات وحوادث  ممتلك

 و اخري

3,522  3,892  36,094  43,508  1,737  45,245 

 23,780  12,938  118,331  155,049  21,685  176,734 

 

 )غير مراجعة(  م2019يونيو  30 المنتهية في رالستة أشهلفترة 

       منشآت 

صغير  

ألف لاير  

 سعودي 

 متوسط  

ألف لاير  

 سعودي 

 كبير 

ألف لاير   

 سعودي 

 إجمالي المنشآت  

ألف لاير   

 سعودي 

أفراد   ألف   

 لاير سعودي 

إجمالي أقساط   

التأمين المكتتبة 

 ألف لاير سعودي 

 34,145  84  34,061  15,575  4,639  13,847 طبي

 54,581  24,138  30,443  10,955  5,445  14,043 مركبات

ــات وحوادث  مـمتلك

 و اخري

6,065  6,290  32,859  45,214  2,500  47,714 

 33,955  16,374  59,389  109,718  26,722  136,440 
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 واالحتماالت   االرتباطات -11

 

 للشركة كما يلي: واالحتماالت االرتباطات -أ

  

 

 

)غير  م 2020يونيو  30

 مراجعة( 

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

     

 300  300  خطابات ضمان

  ════════  ════════ 

 

 ( 2.15)تم االفصاح عنها في ايضاح ضريبة االستقطاع الزكاة و -ب 

 أي دعاوي قانونية على الشركة بخصوص نشاط التأمين. دال توج-ج

 

 المالية  لألدواتالقيمة العادلة  -12

داده لتحويل التزام في    أصـلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم الحصـول عليه لبيع  اركين في الاو ـس واق في تاريخ معاملة منتظمة بين مـش ـس

 القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض ان معاملة بيع االصل او تحويل االلتزام يحدث اما:

 او االلتزام او لألصلفي السوق الرئيسي  •

 .ماثل للموجودات والمطلوباتسوق م أفضلفي غياب السوق الرئيسي، في  •

 

 .الموجزةاالولية عن القيمة الدفترية المسجلة في القوائم المالية  جوهريا   فال تختل الماليقائمة المركز المالية في  لألدواتالقيمة العادلة 

 المالية: لألدواتتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وعرض القيمة العادلة 

 

 شكل تسلسل هرمي    علىالمالية  لألدوات تحديد القيمة العادلة 

 . الوصول إليها في تاريخ القياس منشاةأو مطابقة لها والتي يمكن لل سواق النشطة لنفس االداةسعار المتداولة في الال ول:المستوى األ  

خرى والتي تكون فيها أالمالية المتماثلة او طرق تسعير سواق النشطة للموجودات والمطلوبات سعار المتداولة في الال المستوى الثاني: 

 السوق جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من 

 طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.   المستوى الثالث: 

  

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

توى الدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة الجدول التالي يوضـح القيمة   الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، متضـمنا  مـس

لة أن فى التسـلسـل الهرمي. وال تتضـمن معلومات عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة في حا

 . سبيا  من القيمة العادلةقريبة ن القيمة الدفترية 

 

)غير   م2020يونيو  30

 مراجعة( 

 عمليات المساهمين 

القيمة  

 الدفترية 

 المستوى االول  

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني  

 ألف لاير سعودي  

 المستوى الثالث  

 ألف لاير سعودي  

 االجمالي  

 ألف لاير سعودي 

ــتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  إس

 خالل قائمة الدخلمن 
         

 19,979  --   --   19,979  19,979   استثمار في أوراق مالية -

 18,478    18,478  --   18,478 استثمار في صناديق استثمار -

 1,923  1,923  --   --   1,923 استثمارات متاحة للبيع

 40,380  19,979  18,478  1,923  40,380 
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 ) تتمة(    المالية لألدواتالقيمة العادلة  -12

 

 ) تتمة( القيمة الدفترية والقيمة العادلة

 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31

 عمليات المساهمين

القيمة 

 الدفترية 

 المستوى االول  

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني 

 ألف لاير سعودي  

 المستوى الثالث  

 ألف لاير سعودي  

 االجمالي  

 سعودي ألف لاير  

ــتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  إس

 من خالل قائمة الدخل
         

 22,721  --   --   22,721  22,721 استثمار في أوراق مالية -

 18,704  --  18,704  --  18,704 استثمار في صناديق استثمار -

 1,923  1,923  --  --  1,923 استثمارات متاحة للبيع

 43,348  22,721  18,704  1,923  43,348 

  

والسعار  إلى صافي قيم الصول التي أبلغ عنها مدير الصندوق ، 2تـستند القيمة العادلة لالـستثمارات في الصناديق المشتركة عند المستوى  

تثمارات في الوراق المال تند القيمة العادلة لالـس توى  اليومية متوفرة في تداول. تـس عار المدرجة   االولية في حقوق الملكية عند المـس إلى الـس

 المتوفرة في تداول.

 مليون لاير ـسعودي 1.9 مبلغ 2019ديـسمبر  31) في مليون لاير ـسعودي 1.9، كان لدى الـشركة اـستثمار بمبلغ  2020 يونيو 30كما في 

ــركات المقارنة (   ــعار المدرجة للشـ ــبب عدم توفر السـ ــتثمار بالقيمة العادلة بسـ ــتثمار متاح للبيع غير مدرج. لم يتم قياس هذا االسـ في اسـ

 باتها بالتكلفةجميع الدوات المالية بالقيمة العادله باستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم إث  والمعلومات المالية الخرى.

ديسمبر   31م والسنة المنتهية في  2020يونيو  30في    تينهي المنت والستة اشهر    الثالثة أشهر  فترتىلم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل  

 السابقة.  الفترات م. باالضافة الى ذلك، لم تحدث أي تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة من 2019
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لشركة والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل مجلس إدارة الشركة  ا  قطاعاتيتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول  

لسعودية.  في المملكة العربية اتتم جميع عمليات التأمين لدى الشركة . كصانع قرار رئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييمها

 ساسية. أ ال عمأخطوط  ستةغراض ادارية، تم عرض النشاطات في ول

 

طراف الخارجية تم تقديمها لمجلس االدارة  من ال اإليراداتتجارية العادية. للشروط واالحكام ال تتم طبقا  التعامالت بين القطاعات التشغيلية 

 تضم عمليات الموجودات والمطلوبات.  القطاعية. الموجودات والمطلوبات الموجزةولية التم تقييمها لتتوافق مع قائمة الدخل 

 

 م 2019ديسمبر 31تغييرات في أساس التقسيم او اساس القياس لربح او خسارة القطاع منذ  دال يوج

 

 واالستثمارات  بالصافي والمطلوب من معيدي التأمين  اقساط التأمين المدينة  في حكمه ودائع مرابحة وذممال تشمل موجودات القطاع النقد وما  

و الشهرة والوديعة   الغير ملموسة والحق في استخدام الصول واالصول والمعدات والممتلكاتوالموجودات االخرى  مقدما   اتو المدفوع

 وبالتالي تم ادراجهم في موجودات غير مخصصة.   النظامية والعائد المستحق على وديعة نظامية

 

والمصاريف المستحقة والمطلوبات   ،لحملة وثائق التأمينالمستحق لمعيدي ووسطاء التأمين و المستحقال تشمل مطلوبات وفائض القطاع 

لمؤسسة النقد   عمليات التأمين والزكاة المستحقة والعوائد المستحقةالمستحق و  الفائضمطلوبات االيجار ووومكافأة نهاية الخدمة  االخرى

 تم ادراجهم في المطلوبات غير المخصصة.  على استثمار وديعة نظامية وبالتالي العربي السعودي

 

 

القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على في  صانع القرار التشغيلي الرئيسي  ليست معروضه لهذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة  

 م 2020يونيو  30ركة كما في تم تقديم البيانات القطاعية لمجلس إدارة الشركة للتقارير القطاعية لموجودات ومطلوبات الش .أساس مركزي

 ومصروفاتها وصافي الدخل للثالثة أشهر والستة اشهرالمنتهيتين في ذلك التاريخ كما يلي: ام، وجميع إيراداته2019ديسمبر  31و
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 الموجزة قائمة المركز المالي االولي 

   

   عمليات التأمين  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

 ألف لاير سعودي 

إجمالي عمليات  

 التأمين 

 لاير سعودي  ألف

عمليات  

المساهمين ألف  

 سعودي لاير 

 االجمالي 

          )غير مراجعة(  م2020يونيو  30في كما 

          الموجودات 

قساط غير  اال في حصة معيدي التأمين 

 المكتسبة
 -- 15,423 15,398 2,595 2,754 4,528 40,698  -- 40,698 

 11,819 --  11,819 4,184 2,386 1,599 901 2,554 195 المطالبات القائمة فيحصة معيدي التأمين 

المتكبدة المطالبات    فيحصة معيدي التأمين  

 غير المبلغ عنها
231 1,872 3,303 1,523 1,459 1,093 9,481  -- 9,481 

 294 --  294 --  ---  --  --  294 --  فائض خسارة مطالبات إعادة التأمين

 10,354 --  10,354 843 420 290 1,666 5,698 1,437 تكاليف وثائق تامين مؤجلة 

 391,675 170,337 221,338 --  --  ---  --  --  --  موجودات غير مخصصة 

 464,321 170,337 293,984 10,648 7,019 6,007 21,268 25,841 1,863 إجمالي الموجودات 

 
         

          المطلوبات 

 140,976 --  140,976 7,561 3,840 2,883 16,782 76,754 33,156 اقساط تامين غير مكتسبة

 8,004 --  8,004 1,307 943 576 3,429 1,749 --  عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة
 32,067 --  32,067 6,377 2,896 1,744 975 9,242 10,833 المطالبات القائمة 

 27,474 --  27,474 1,560 1,994 1,673 3,754 11,071 7,422 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها
 4,224 --  4,224 --  --  --  --  3,529 695 مخصص عجز اقساط التأمين

 2,235 --  2,235 238 172 485 212 1000 128 احتياطيات فنية أخرى 

 78,143 10,609 67,534 --  --  --  --  --  --  مطلوبات غير مخصصة 

 293,123 10,609 282,514 17,043 9,845 7,361 25,152 103,345 52,234 إجمالي المطلوبات 
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 )تتمة(  الموجزة ةقائمة المركز المالي االولي      

   عمليات التأمين  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

إجمالي عمليات 

 التأمين

لاير   ألف

 سعودي 

عمليات 

المساهمين 

ألف لاير  

 سعودي 

 االجمالي 

 

 

          )مراجعة(  م2019 ديسمبر 31في كما 

          الموجودات 

 33,197 -- 33,197 2,899 2,493 2,766 10,426 14,613 -- قساط غير المكتسبة اال   في حصة معيدي التأمين  

 12,441 -- 12,441 4,508 2,472 629 3,392 1,145 295 المطالبات القائمة فيحصة معيدي التأمين 

المتكبدة المطالبات  فيحصة معيدي التأمين 

 غير المبلغ عنها
437 3,182 4,664 1,835 1,580 2,254 13,952 -- 13,952 

 200 -- 200 -- -- -- -- 200 -- فائض خسارة مطالبات إعادة التأمين

 9,322 -- 9,322 574 434 257 1,152 5,120 1,785 تكاليف وثائق تامين مؤجلة 

 361,089 170,080 191,009 -- -- -- -- -- -- موجودات غير مخصصة 

 430,201 170,080 260,121 10,235 6,979 5,487 19,634 24,260 2,517 إجمالي الموجودات 

          

          المطلوبات 

 126,260 -- 126,260 5,828 3,384 3,068 11,571 73,703 28,706 اقساط تامين غير مكتسبة

 6,008 -- 6,008 720 774 551 2,462 1,501 -- عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

 31,478 -- 31,478 6,580 2,798 720 3,725 5,766 11,889 المطالبات القائمة 

 37,060 -- 37,060 3,314 2,358 2,086 5,300 14,802 9,200 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 3,801 -- 3,801 -- 70 376 -- 1,000 2,355 مخصص عجز اقساط التأمين

 2,212 -- 2,212 105 47 373 40 1,501 146 احتياطيات فنية أخرى 

 64,798 7,480 57,318 -- -- -- -- -- -- مطلوبات غير مخصصة 

 271,617 7,480 264,137 16,547 9,431 7,174 23,098 98,273 52,296 إجمالي المطلوبات 
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 قائمة الدخل االولية الموجزة

 

 

 

 

 )غير مراجعة(  م2020 يونيو 30في   المنتهية أشهرلفترة الثالثة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

        اإليرادات 

 46,868 5,187 3801 446 8,821 18,477 10,136 اجمالي االقساط المكتتبة

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (572) ( 70) (158) ( 88) (256) --  --  معيدي تأمين محليين -

 (17,804) (2,905) (2,570) (334) (7,759) (4,236) --  معيدي تأمين خارجيين -

 (2,300) ( 85) ( 65) ( 41) (731) (849) (529) مصروفات فائض الخسارة 

 26,192 2,127 1,008 ( 17) 75 13,392 9,607 صافي اقساط التأمين المكتتبة 
في صافي القساط غير   التغيرات

 صافيبال، المكتسبة
11,146 19,128 (146) 86 6 124 30,344 

 56,536 2,251 1,014 69 ( 71) 32,520 20,753 صافي االقساط المكتسبة 
 5,212 519 1,740 268 1,774 911 --  التأمين من معيديعموالت مكتسبة 

 19 4 5 1 2 4 3 اخر  اكتتابدخل 

 61,767 2,774 2,759 338 1,705 33,435 20,756 اإليرادات أجمالي 

        االكتتاب تكاليف ومصروفات 

 29,078 208 179 44 204 16,005 12,438 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 1,965 --  --  --  --  1,492 473 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 المدفوعة  المطالبات
(1,433) (3,155) (153) (36 ) (163) (61 ) (5,001) 

والمنافع   صافي المطالبات المدفوعة

 األخرى 
11,478 14,342 51 8 16 147 26,042 

، التغيرات في صافي المطالبات القائمة

 صافى 
(1,762) 568 (48 ) 48 93 (163) (1,264) 

متكبدة التغيرات في صافي المطالبات ال

 ، صافىالغير ُمبلغ عنها
(2,870) 1,538 31 (28 ) 124 (47 ) (1,252) 

  والمنافع االخرى صافي المطالبات

 المتكبدة 
6,846 16,448 34 28 233 (63 ) 23,526 

العجز في احتياطي    )عكس(/مخصص  

 اقساط التأمين 
695 3,529 (96 )  --  --  -- 4,128 

 (671) ( 79) ( 36) ( 85) ( 60) (614) 203 أخرى فنية  احتياطيات

 5,699 299 617 122 805 2,830 1,206 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 32,682 157 814 65 683 22,193 8,770 المكتتبة التكاليف والمصاريفإجمالي 

 29,085 2,617 1,945 273 1,022 11,242 11,986 االكتتاب دخل صافي  
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 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م )غير مراجعة( 2020 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

لاير  ألف 

 سعودي 

 29,085 2,617 1,945 273 1,022 11,242 11,986 االكتتاب دخل صافي  

        أخرى)مصروفات( وايرادات تشغيلية 

نخفاض قيمة الديون المشكوك اعكس 

 في تحصيلها 
      (2,124) 

انخفاض مستحقات إعادة   مخصص

 التأمين
      (167) 

 (16,341)       وإدارية مصاريف عمومية  

 429       العائد على استثمار الوديعة النظامية

 5,047       غير محققة من استثمارات خسارة 

 4,373       أخرى إيرادات 

خرى، األتشغيلية المصروفات ال إجمالي

 صافي بال
      (8,783) 

 الدخل قبل الفائض والزكاة 
      20,302 

الدخل العائد إلى عمليات  اجمالى

 التأمين

 ( المستحق الفائض الي)المحول 

      (1,552) 

العائد إلى المساهمين   الدخلصافي 

 قبل الزكاة 
      18,750 

 (1,379)       مصروف الزكاة  

 العائد إلى المساهمين  الدخلصافي 
      17,371 
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 )تتمة(قائمة الدخل االولية الموجزة 

 

 

 مراجعة( غير ) م2019يونيو 30في  المنتهية الثالثة أشهرلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

لاير  ألف 

 سعودي 

        اإليرادات 

 51,075 4,184 2,824 662 8,275 17,151 17,979 اجمالي االقساط المكتتبة

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

(338) --  --  معيدي تأمين محليين -  (94 )  (126)  (54 )  (612)  

(3,615) 162 معيدي تأمين خارجيين -  (7,459)  (497)  (1,651)  (1,948)  (15,008)  

 (3,226) --  ( 48) --  (1,300) (1,320) (558) مصروفات فائض الخسارة 

 32,229 2,182 999 71 (822) 12,216 17,583 صافي اقساط التأمين المكتتبة

في صافي القساط غير   التغيرات

 ، صافى  مكتسبة

(11,174) 13,117 97 (63 ) 699 820 3,496 

 35,725 3,002 1,698 8 (725) 25,333 6,409 المكتسبة صافي االقساط 

 4,616 554 1,466 374 1,660 562 -- عموالت مكتسبة من معيدي التأمين

 22 4 6 1 2 6 3 دخل إكتتاب اخر 

 40,363 3,560 3,170 382 937 25,901 6,412 أجمالي اإليرادات 

 40,327 950 1,315 1,113 1,780 24,072 11,077 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 3,492 -- - -- -- 2,730 762 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 المدفوعة  المطالبات

(8,304) (4,166) (1,480) (1,067) (803) (673) (16,493) 

والمنافع    صافي المطالبات -

     االخرى
3,535 22,636 300 66 512 277 27,326 

التغيرات في صافي المطالبات   -

 القائمة

1,918 386 (781) (69 ) (975) (889) (410) 

التغيرات في صافي المطالبات   -

 متكبدة  ال

 الغير ُمبلغ عنها  

1,646 (2,317) (30 ) 13 384 423 119 

والمنافع االخرى  صافي المطالبات 

 المتكبدة

7,099 20,705 (511) 10 (79 ) (189) 27,035 

العجز في احتياطي   مخصص / )العكس(

 اقساط التأمين 

(730) (3,393) 302 (426) -- (1,688) (5,935) 

 (542) ( 52) ( 78) ( 80) (321) ( 81) 70 أخرى احتياطيات فنية 

 2,608 388 243 164 513 1,114 186 تكاليف اقتناء وثائق تامين

  التكاليف والمصاريفإجمالي 

 االكتتاب
6,625 18,345 (17 ) (332) 86 (1,541) 23,166 

 االكتتاب دخل  /   )خسارة(صافي 
(213) 7,556 954 715 3,084 5,101 17,197 
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 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة( غير ) م2019 يونيو 30في  المنتهية الثالثة أشهرلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

 17,197 5,101 3,084 715 954 7,556 (213) االكتتاب )خسارة( / دخل صافي 

 (1,492)       أخرى مصروفات  تشغيلية 

قيمة الديون  انخفاضعكس 

 المشكوك في تحصيلها

      (301) 

انخفاض مستحقات إعادة   مخصص

 التأمين

      (15,282) 

 970       وإدارية مصاريف عمومية  

 780       نظاميةالوديعة ال العائد على استثمار

 599       غير محققة من استثمارات  \أرباح

 2,126       أخرى إيرادات 

خرى، التشغيلية المصروفات  ال إجمالي

 صافي بال

      
(12,600) 

 4,567       قبل الفائض والزكاة  الدخل

 الدخل العائد الى عمليات التأمين

 )المحول الي الفائض المستحق( 

      
(307) 

المساهمين قبل  العائد الى الدخل 

 الزكاة

      
4,290 

 (865)       للفترة الزكاة

       الدخل العائد الى المساهمينصافي 
3,425 
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 قائمة الدخل االولية الموجزة

 

 

 

 )غير مراجعة(  م2020يونيو   30في   المنتهية أشهر الستةلفترة  

 طبي 

لاير  ألف 

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

        اإليرادات 

 176,734 11,587 9,247 2,416 21,995 84,172 47,317 اجمالي االقساط المكتتبة

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (1,558) (151) (391) (162) (854) --  --  معيدي تأمين محليين -

 (51,402) (5,124) (6,700) (2,022) (19,549) (18,007) --  معيدي تأمين خارجيين -

 (4,600) (170) (130) ( 82) (1,462) (1,698) (1,058) مصروفات فائض الخسارة 

 119,174 6,142 2,026 150 130 64,467 46,259 اقساط التأمين المكتتبة صافي 
التغيرات في صافي القساط غير  

 المكتسبة، صافي 
(4,451) (2,243) (240) 14 (192) (102) (7,214) 

 111,960 6,040 1,834 164 (110) 62,224 41,808 صافي االقساط المكتسبة 
 9,296 952 2,454 591 3,482 1,817 --  التأمين من معيديعموالت مكتسبة 

 57 10 12 3 5 11 16 دخل اكتتاب اخر 

 121,313 7,002 4,300 758 3,377 64,052 41,824 أجمالي اإليرادات 

        االكتتاب تكاليف ومصروفات 

 81,438 2,031 1,416 304 3,081 49,105 25,501 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,136 --  --  --  --  3,277 1,859 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 المدفوعة  المطالبات
(3,048) (9,642) (2,778) (275) (1,174) (1,502) (18,419) 

والمنافع   صافي المطالبات المدفوعة

 األخرى 
24,312 42,740 303 29 242 529 68,155 

التغيرات في صافي المطالبات  

 ، صافى القائمة
(957) 1,972 (259) 54 185 124 1,119 

التغيرات في صافي المطالبات  

 متكبدة الغير ُمبلغ عنها، صافىال
(1,571) (2,421) (186) (99 ) (244) (594) (5,115) 

  والمنافع االخرى صافي المطالبات

 المتكبدة 
21,784 42,291 (142) (16 ) 183 59 64,159 

مخصص العجز في احتياطي   /  )عكس(

 اقساط التأمين 
(1,660) 2,529  -- (376) (70 )  -- 423 

 25 56 43 12 103 (409) 220 احتياطيات فنية أخرى 

 10,910 615 1,028 264 1,595 5,512 1,896 تكاليف اقتناء وثائق تامين

  التكاليف والمصاريفإجمالي 

 المكتتبة 
22,240 49,923 1,556 (116) 1,184 730 75,517 

 45,796 6,272 3,116 874 1,821 14,129 19,584 االكتتاب دخل صافي  
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية - 13

 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م )غير مراجعة( 2020 يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات 

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي 

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

 45,796 6,272 3,116 874 1,821 14,129 19,584 االكتتاب دخل صافي  

        )مصروفات( وايرادات تشغيلية أخرى

نخفاض قيمة الديون المشكوك عكس ا

 في تحصيلها 
      2348 

انخفاض مستحقات إعادة   مخصص

 التأمين
      (570) 

 (35,278)       وإدارية مصاريف عمومية  

 1,077       العائد على استثمار الوديعة النظامية

 (2,968)       خسارة غير محققة من استثمارات 

 6,165       إيرادات أخرى 

إجمالي مصروفات وايرادات تشغيلية 

 أخرى، صافي 
      (29,226) 

 خسارة الفترة 
      16,570 

اجمالى الدخل العائد إلى عمليات 

 التأمين
      (2,076) 

صافي الخسارة العائد إلى المساهمين 

 قبل الزكاة 
      14,494 

 مصروف الزكاة للفترة  
      (1,880) 

 للفترة صافي الخسارة  
      12,614 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية - 13

 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 مراجعة( غير ) م2019يونيو 30في  المنتهية الستة أشهرلفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

        اإليرادات 

 136,440 13,636 8,895 3,075 22,108 54,581 34,145 اجمالي االقساط المكتتبة

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

(1,142) --  --  معيدي تأمين محليين -  (175)  (435)  (181)  (1,933)  

( 16) معيدي تأمين خارجيين -  (11,443)  (19,154)  (2,600)  (5,535)  (5,251)  (43,999)  

 (6,442) --  ( 96) --  (2,590) (2,640) (1,116) مصروفات فائض الخسارة 

 84,066 8,204 2,829 300 (778) 40,498 33,013 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في صافي القساط غير  

 مكتسبة، صافى  

(21,812) 11,221 (560) (83 ) 122 (735) (11,847) 

 72,219 7,469 2,951 217 (1,338) 51,719 11,201 صافي االقساط المكتسبة 

 11,330 1,086 2,601 816 3,189 3,638 -- عموالت مكتسبة من معيدي التأمين

 52 11 14 3 5 15 4 دخل إكتتاب اخر 

 83,601 8,566 5,566 1.036 1,856 55,372 11,205 أجمالي اإليرادات 

 92,211 1,396 2.309 1,120 14,459 49,507 23,420 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,182 -- -- -- -- 3,629 1,553 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 المدفوعة  المطالبات

(18,052) (8,257) (12,935) (1,062) (1,375) (983) (42,664) 

 54,729 413 934 58 1,524 44,879 6,921    والمنافع االخرى   صافي المطالبات -

التغيرات في صافي المطالبات   -

 القائمة

2,770 1,591 (1,621) (34 ) (1,110) (489) 1,117 

المطالبات  التغيرات في صافي  -

 متكبدة الغير ُمبلغ عنهاال
2,381 (1,946) 48 37 452 624 1,596 

والمنافع االخرى  صافي المطالبات 

 المتكبدة

12,072 44,524 (49 ) 61 286 548 57,442 

العجز في احتياطي   مخصص / )العكس(

 اقساط التأمين 

467 (3,714) (406) (376) -- (490) (4,519) 

 (535) ( 6) ( 74) 13 (557) 19 70 أخرى احتياطيات فنية 

 6,591 836 734 381 1,305 2,854 481 تكاليف اقتناء وثائق تامين

  التكاليف والمصاريفإجمالي 

 االكتتاب
13,090 43,683 293 79 946 888 58,979 

 االكتتاب )خسارة( /  دخل صافي 
(1,885) 11,689 1,563 957 4,620 7,678 24,622 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية - 13

 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 مراجعة( غير ) م2019يونيو  30في  المنتهية أشهر لستةالفترة  

 طبي 

ألف لاير  

 سعودي 

 مركبات

ألف لاير  

 سعودي 

 ممتلكات

ألف لاير  

 سعودي 

 هندسي

ألف لاير  

 سعودي 

 بحري 

ألف لاير  

 سعودي 

حوادث  

 ومطلوبات 

ألف لاير  

 سعودي 

 المجموع 

ألف لاير  

 سعودي 

 24,622 7,678 4,620 957 1,563 11,689 (1,885) االكتتاب )خسارة( / دخل صافي 

 (468)       تشغيلية أخرى  مصروفات

قيمة الديون  عكس انخفاض

 المشكوك في تحصيلها

      (680) 

انخفاض مستحقات   مخصص

 إعادة التأمين

      (30,082) 

 2,066       وإدارية مصاريف عمومية  

وديعة ال العائد على استثمار

 نظاميةال

      780 

 6,712       أرباح غير محققة من استثمارات 

 4,289       إيرادات أخرى 

تشغيلية المصروفات  الإجمالي 

 صافي بالخرى، ال

      
(17,383) 

 قبل الفائض والزكاةالدخل  
      7,239 

  الدخل العائد الى عمليات التأمين

 )المحول الي الفائض المستحق( 

      
(19 ) 

الدخل العائد الى  صافي 

 المساهمين قبل الزكاة

      
7,220 

 الزكاة  مصروف 
      

(1,865) 

العائد الى   صافي الدخل 

 المساهمين

      
5,355 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 جهات ذات عالقة واالرصدة  معمعامالت  - 14

سياسات   الواقعة تحت سيطرة مشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الجهات.  المنشآتأعضاء االدارة الرئيسين في الشركة، والشركات التي هم المالك الرئيسين لها و والمدراء،المؤسسين في  تمثلت جهات ذات عالقة ال

 خالل الفترة:  وارصدتهم يسية مع االطراف ذات العالقةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئ  التعامالت تمت الموافقة عليها من قبل االدارة ومجلس االدارة. وشروط هذهالتسعير 

 

 نيابة عن الشركة.  بالشركة،عالقة  طراف ذات أإلى الرصدة البنكية المحتفظ بها باسم  ,أ 4رقم يضاح يشير االأ( 

 الرصيد  التعامالت   

 

  طرف ذو عالقة 

 

 العالقة  

 

 

  المعاملة  طبيعة

  

  ةخالل فترة الثالث

 أشهر المنتهية فى 

 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

 ةخالل فترة الثالث 

 أشهر المنتهية فى

 م2019مارس  31

 مراجعة( )غير 

 ألف لاير سعودي 

  الستةخالل فترة 

 أشهر المنتهية فى 

مارس   31

 م 2020

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

  الستةخالل فترة 

 أشهر المنتهية فى

مارس  31

 م2019

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

يونيو   30

 م 2020

 )غير مراجعة( 

ألف لاير  

 سعودي 

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة( 

ألف لاير  

 سعودي 

         عمليات التأمين: 

 شركة الخليج التعاونية للتامين 

 شركة ذات مسئولية محدودة( )
 1,088 1,088 --  --  -- --  مصاريف مدفوعة  مساهم

 الشركة السعودية العامة للتأمين 

 شركة ذات مسئولية محدودة( )
 (309) ( 309) --  --  -- --  مصاريف مدفوعة  مساهم

 مجموعة روالكو 

 مرتبط

 بالمساهمين  
 15 25 657 135 38 16 ( 6)إيضاح اقساط مكتتبة 

 -- ( 1) ( 2) ( 2) 2 --  مطالبات مدفوعة  

 مجموعة الدباغ 

 مرتبط

 بالمساهمين  
 307 8,817 4,803 11,677 867 11,132 ( 6)إيضاح اقساط مكتتبة 

 (303) ( 2,498) ( 1,343) ( 4,167) (560) ( 3,624) مطالبات مدفوعة  

 شركة فاروق ومامون تمر  
 86 490 7,478 11,919 1,081 1,242 ( 6)إيضاح  اقساط مكتتبة مساهم  

 (1,201) ( 899) ( 955) ( 1,052) (634) ( 36) مطالبات مدفوعة  

 مؤسسة رغف 

مرتبط 

 بالمساهمين
 -- 31 98 112 -- 86 ( 6)إيضاح  اقساط مكتتبة

 -- --  ( 50) ( 65) ( 32) ( 32) مطالبات مدفوعة  

 اعضاء االدارة الرئيسيين
 -- --  ( 1,456) ( 1,536) (738) ( 768) منافع قصيرة االجل  

 (556) ( 630) ( 91) ( 74) ( 36) ( 37) االجل  طويلةمنافع  

         عمليات المساهمين 

  اإلدارة اعضاء مجلس 
  مجلس االدارة مكافأة

 والمصاريف المتعلقة 
450 450 900 900 (2,700 ) (1,800) 
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 ة ا لزكا -15

 

 مخصص الزكاة  15-1

 

 يلي: م كما2019ديسمبر  31والسنة المنتهية في م 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلزكاة المستحقة خالل ا الحركة في 

 

  

 

 

 م 2020يونيو  30

 مراجعة( )غير 

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

     

 11,500  3,342  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 3,223  1,880  المحمل خالل الفترة/ السنة 

 (5,747)  --   سنوات سابقة /   اتفترمخصص من  عكس

 (5,634)  --   المسدد خالل الفترة/ السنة 

  ────────  ──────── 

 3,342  5,222  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

  ════════  ════════ 

 

 لزكوي ا الوضع 15-2

م، بعد الوصول إلى تسوية نهائية 2015م إلى  2010ديسمبر    31انتهت الشركة من ربط الزكاة وضريبة االستقطاع للفترة / السنوات من  

 مليون لاير سعودي في لجنة فض المنازعات.   1.1مليون لاير سعودي و  1.8للزكاة وضريبة االستقطاع بمبلغ 

 

، وتماشيا مع التقييم السابق  م وتم الحصول على الشهادة الزكوية الالزمة.2017م الي  2016  قدمت الشركة إقرارتها الزكوية للسنوات من

  تسويت للسنوات المذكورة أعاله و لضريبة االستقطاع حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق نفس المعاملة 

 مليون لاير سعودي.  1.8إضافية بقيمة  االستقطاعضريبة 

 

وحصلت على شهادة الزكاة ذات الصلة. ولم ترفع الهيئة العامة  م 2019و  م 2018ديسمبر  31دمت الشركة إقراراتها الزكوية لعام ق

 .م2019حتى  م2016ديسمبر  31للزكاة والدخل تقييمات الزكاة للسنوات من 

 

حسب إنهاء التقييم للسنوات السابقة. وبناء  عليه،  م2019حتى  م2016إن اإلدارة على ثقة من أنه لن يتم فرض زكاة إضافية للفترة من 

 م.2019خالل عام  الولية الموجزة  الدخلقائمة مليون لاير سعودي في   5.7قامت الشركة بعكس مخصص زكاة إضافي بقيمة 

 

 رأس المال  -16

م:  2019ديسمبر 31)سعودي. لاير  10م مليون سهم، قيمة كل سه 20مليون لاير سعودي ويتكون من  200يبلغ رأس مال الشركة 
 لاير سعودي( تم اإلكتتاب فيه على النحو التالي:   10مليون سهم قيمة كل سهم  20
 

 )مراجعة(  م2019 ديسمبر 31  )غير مراجعة( م  2020 يونيو  30 

 
 نسبة التملك 

 المبلغ 
 نسبة التملك  ألف لاير سعودي 

 المبلغ
 ألف لاير سعودي 

 75,800 %35,0  75,800 % 35,0 المؤسسون المساهمون 

 124,200 %65,0  124,200 % 65,0 إكتتاب عام

 100,0 % 200,000  100,0% 200,000 

 
أسهم حقوق  أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح  ،م2019أبريل  29هـ الموافق  1440شعبان  24في 

وهي   "ساما" حصلت الشركة على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي  ،م2019مليون لاير سعودي. خالل  300بقيمة أولية 
 . الزيادةبصدد االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية والقانونية المتبقية الكامنة وراء هذه 
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 رأس المال إدارة -17
   المساهمين. وزيادة قيمة حصة رأس المال من أجل دعم أهداف أعمالها   مؤشرات يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على 

 
 مالءة كافي. من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش  اتهتم وضع متطلبات رأس المال وتنظيم

 تم وضع أهداف إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسبة هامش مالءة لدعم أهداف األعمال ولزيادة قيمة المساهمين إلى الحد األعلى. 
"    "ساما  مؤسسة النقد العربي السعودي  ي ممارسة نشاطها وتطبق متطلباتف االستمرار تدير الشركة رأس مالها لتتأكد أنها قادرة على 

راس  هيكل  تكون  ي رأس مال بينما تزيد من عوائد المساهمين إلى الحد األعلى من خالل التوازن وحقوق المساهمين.  متطلبات  الخاصة ب 
 النظامي واألرباح المبقاة.    واالحتياطي مال الشركة من حقوق المساهمين العائدة إلى حملة األسهم التي تتكون من رأس المال المدفوع  

تقيم الشركة النقص بين مستويات رأس المال المدرجة والمطلوبة على أساس منتظم. تتم التعديالت  عن طريق  تدير الشركة رأس مالها  
تحافظ او   يالشركة. ولكالمخاطر في أنشطة  خصائصالمال المتداول على ضوء التغيرات في أوضاع السوق ورأس  على مستويات

 اصدار أسهم.  تعدل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل قيم التوزيعات للمساهمين او
 

من الخارج خالل الفترة المالية في رأي مجلس اإلدارة، فإن الشركة قد التزمت بالكامل بمتطلبات رأس المال المفروضة   
 

لسهم ا   ربحية -81  

 

  

 

 

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 سعودي   لاير ألف

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف

     

صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة )ألف  
 لاير سعودي( 

 
12,614  5,355 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض  
 )ألف لاير سعودي( االساسية والمخفضة الربح 

 
20,000  20,000 

     

على أساس   والمخفضةى  ربحية السهم األساس
صافي الدخل للفترة العائد لمساهمي الشركة )لاير  

 سعودي( 

 ,.63  ,.27 

  ════════  ════════ 

 
  السهم االساسي للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة والقائمة بنهاية الفترة. تم احتساب ربحية  

 ة عن ربحية السهم األساسية ضفي حالة عدم وجود أي التزام قابل للتحويل ، ال تختلف ربحية السهم المخف
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 )شركة مساهمة سعودية(
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   المعلومات الملحقة -19
 

 التدفقات النقدية بشكل منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين هي كما يلي: لما تتطلبه الالئحة التنفيذية ، فإن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة وفقا  

 
 قائمة المركز المالي االولية الموجزة  

 م )مراجعة( 2019ديسمبر 31  )غير مراجعة(  م2020يونيو  30 م 2020 يونيو  30كما في 

 عمليات التأمين  
 

 عمليات المساهمين 
 

 اإلجمالي  
 

 عمليات التأمين
 

 عمليات المساهمين
 

 االجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            الموجودات 

 113,815  68,557  45,258  162,667  71,331  91,336 نقد وما في حكمه  

 30,000  --  30,000  --   --   --  ودائع مرابحة  

 74,763  --  74,763  82,417  --   82,417 اقساط تامين مدينة، صافي

 17,430  --  17,430  17,576  -  17,576 مطلوب من معيدي التأمين، صافي

 33,197  --  33,197  40,698  --   40,698 معيدي التأمين في االقساط غير المكتسبةحصة 

 12,441  --  12,441  11,819  --   11,819 حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير 

 المبلغ عنها
9,481 

 
 -- 

 
9,481  

13,952  --  13,952 

 200  --  200  294  --   294 فائض مؤجل من خسائر مطالبات تأمين

 9,322  --  9,322  10,354  --   10,354 تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة

 43,348  43,348  --  40380  40,380  --  استثمارات 

 (4,311)  (4,311)  --  11,163  11,163  --  عمليات التأمين إلى مطلوب

 8,549  49  8,500  15,569  257  15,312 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 5,459  --  5,459  5,310  --   5,310 ممتلكات ومعدات 

 3,735  --  3,735  3,203  --   3,203 ل و الحق في استخدام الص

 5,864  --  5,864  6,184  --   6,184 أصول غير ملموسة 

 36,260  36,260  --  36,260  36,260  --  الشهرة 

 20,000  20,000  --  20,000  20,000  --  وديعة نظامية 

 1,866  1,866  --  2,109  2,109  --  العوائد المستحقة على وديعة نظامية 

 425,890  165,769  260,121  475,484  181,500  293,984 مجموع الموجودات التشغيلية 

 4,311  4,311  --  ( 11,163)  ( 11,163)  --  ة ي استبعاد العمليات الداخليخصم: 

 293,984  170,337  464,321  260,121  170,080  430,201 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 
 قائمة المركز المالي االولية الموجزة )تتمة( 

 م )مراجعة( 2019ديسمبر 31  م )غير مراجعة( 2020 يونيو 30 م 2020 يونيو  30كما في 

  عمليات التأمين  
عمليات  

 المساهمين 
  عمليات التأمين  االجمالي  

عمليات 

 المساهمين
 اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            المطلوبات 

 10,750  --  10,750  10,509   - 10,509 مطلوب لحملة وثائق التأمين

 14,557  2,272  12,285  15,240  3,278  11,962 أخرىمصاريف مستحقة ومطلوبات 

 4,033  --   4,033  12,283  --   12,283 مطلوب لمعيدي التأمين

 13,080  --   13,080  13,762  --   13,762 مطلوب لوسطاء التأمين

 126,260  --   126,260  140,976  --   140,976 اقساط تامين غير مكتسبة

 6,008  --   6,008  8,004  --   8,004 عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

 31,478  --   31,478  32,067  --   32,067 المطالبات القائمة 

 37,060  --   37,060  27,474  --   27,474 المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 3,801  --   3,801  4,224  --   4,224 مخصص عجز اقساط التأمين

 2,212  --   2,212  2,235  --   2,235 احتياطيات فنية أخرى 

 (4,311)  --   (4,311)  11,163  --   11,163 مطلوب من عمليات المساهمين

 4,852  --   4,852  5,301  --   5,301 مكافأة نهاية الخدمة 

 3,280  --   3,280  2,634  --   2,634 التزامات إيجار 

 9,038  --   9,038  11,083  --   11,083 توزيع فائض مستحق الدفع

 3,342  3,342  --  5,222  5,222  --  زكاة مستحقة 

 1,866  1,866  --  2,109       2,109  --  العوائد المستحقة على وديعة نظامية 

 267,306  7,480  259,826  304,286  10,609  293,677 مجموع المطلوبات التشغيلية 

 4,311  --  4,311  ( 11,163)  --   ( 11,163) ة ي يخصم: استبعاد العمليات الداخل

 271,617  7,480  264,137  293,132  10,609  282,514 مجموع المطلوبات 

            حقوق المساهمين 

 200,000  200,000  --  200,000  200,000   راس المال 

 2,165  2,165  --  2,165  2,165  -- احتياطي نظامي 

 (43,888)  (43,888)  --  ( 31,274)  ( 31,274)  -- خسائر متراكمة 

منافع  التزامات احتياطي إعادة قياس 
 الموظفين المحددة 

307   --  307  
307 

 
-- 

 
307 

 158,584  158,277  307  171,198  170,891  307 حقوق الملكية  إجمالي 

 430,201  165,757  264,444  464,321  181,500  282,821 مطلوبات وحقوق المساهمينالمجموع  
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة 
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 م )غير مراجعة( 2020م يونيو 30 
 

 مراجعة(غير م )2019يونيو  30

 االجمالي    عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            اإليرادات 

 51,075  --  51,075  46868  --  46,868 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

            ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة

 (612)  --  (612)  ( 576)  --  ( 572) معيدي تأمين محليين -

 (15,008)  --  (15,008)  ( 17,804)  --  ( 17,804) معيدي تأمين خارجيين -

 (3,226)  --  (3,226)  ( 2300)  --  ( 2,300) مصروفات فائض الخسارة 

 33,229  --  33,229  26,192  --  26,192 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

 3,496     --   3,496  30,344  --   30,344 التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 35,765  --  35,765  56,536  --  56,536 المكتسبة صافي اقساط التأمين 

 4,616  --  4,616  5,212  --  5,212 عمولة مكتسبة من معيدي اعادة التأمين 

 22     --   22  19  --  19 دخل إكتتاب اخر 

  40,363  --  40,363  61,767  --  61,767 إجمالي اإليرادات 

   --    29,078  --  29,078 االكتتاب التكاليف والمصاريف 

 40,327    40,327  1,965    1,965 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 3,492     --   3,492    --   مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 (16,493)  --  (16,493)  ( 5,001)  --  ( 5,001) ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 27,326    27,326  26,042    26,042 صافي المطالبات والمنافع االخرى المدفوعة 

 (410)  --  (410)  ( 1,264,)   --  ( 1,264) التغير في صافي المطالبات القائمة، صافى 

 119  --  119  ( 1,252)  --  ( 1,252) التغير في صافي المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها، صافي

 27,035  --  27,035  23,562  --  23,526 صافي المطالبات والمنافع االخرى المتكبدة 

 (5,935)    (5.935)  4,128    4,128 العجز في احتياطي اقساط التأمين  )عكس( /   مخصص

 (542)  --  (542)  ( 671)  --  ( 671) احتياطيات فنية اخرى 

 2,608  --  2,608   5,699  --   5,699 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 23,166  --  23,166  32,682  --  32,682 إجمالي التكاليف والمصاريف االكتتاب

 17,197  --  17,197  29,085  --  29,085 صافي نتائج االكتتاب 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
 

 المنتهية في للثالثة أشهر 
 م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

 
 مراجعة(غير م )2019يونيو  30

 االجمالي    عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            أخرى)مصروفات( تشغيلية /ايرادات 

 (1,492)  --   (1,492)  ( 2,124)  ---  ( 2,124) عكس انخفاض قيمة الديون المشكوك في تحصيلها 

 (301)  --   (301)  ( 167)  ---  ( 167) انخفاض مستحقات إعادة التأمينمخصص 

 (15,282)  (761)  (14,521)  ( 16,341)  ( 891)  ( 15,450) وإدارية مصاريف عمومية  

 970  525  445  429  196  233 العائد على استثمار الوديعة النظامية

 780  780  --   --   --   --  ارباح محققة من بيع استثمارت

 599  599  --   5,047  5,047  --  ارباح غير  محققة من بيع استثمارت 

 2,126  386  1,740  4,373  426  3,947 أخرى ايرادات 

 (12,600)  1,529  (14,129)  ( 8,783)  4,778  ( 13,561) إجمالي مصروفات  تشغيلية اخرى 

            

  الدخل قبل الفائض و الزكاة 

 15,524 
 

 

 4,778  
 

 

 20,302  
 

 

 3,068  
 

 

 1,529  
 

 

 4,597  

 --  (2,761)  (2,761)  --  13,972  ( 13,972) ( 1الفائض المحول للمساهمين )إيضاح 

صافي الدخل للفترة بعد تحويل العجز إلى المساهمين  

 قبل الزكاة 

1,552 
 

18,750 
 

20,302 
 307  4,290  4,597 

 (865)  (865)  --  ( 1,379)  ( 1,379)  -- مصروف الزكاة للفترة  

 3,732  3,425  307  18,923  17,371  1,552 صافي الدخل الفترة 

   0.17      0.87   ربح السهم )بالريال السعودي( 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة 

 مراجعة( غير م )2019يونيو 30  م )غير مراجعة( 2020يونيو  30 للثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين  
 

 المساهمين عمليات 
 

 االجمالي  
 

 عمليات التأمين
عمليات  

 المساهمين

 
 االجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            

 3,732  3,425  307  18,923   17,371   1,552 صافي دخل الفترة 

 --  --  --  --  --  -- الشاملة االخرة:  )الخسارة(الدخل /  

            

 3,732  3,425  307  18,923  17,371   1,552 فترة الشامل لل مجموع الدخل

   يخصم: صافي الدخل العائد الي عمليات التأمين
 

 (1552 )      
(307) 

 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد للمساهمين 
    17,371      3,425 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
 

 م )غير مراجعة( 2020يونيو م 30 للستة أشهر المنتهية في 
 

 مراجعة(غيرم )2019يونيو  30

 االجمالي    عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي    عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  اإليرادات 

 136,440    136,440  176,734    176,734 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

            ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة

 (1,933)  --   (1,933)  ( 1,558)    ( 1,558) معيدي تأمين محليين -

 (43,999)  --   (43,999)  ( 51,402)    ( 51,402) معيدي تأمين خارجيين -

 (6,442)  --   (6,442)  ( 4,600)    ( 4,600) مصروفات فائض الخسارة 

 84,066  --   84,066  119,174  --   119,174 صافي اقساط التأمين المكتتبة 

 (11,847)  --   (11,847)  ( 7,214)  --   ( 7,214) التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 

 72,219  --   72,219  111,960  --   111,960 صافي اقساط التأمين المكتسبة 

 11,330  --   11,330  9,264  --   9,264 عمولة مكتسبة من معيدي اعادة التأمين 

 52  --   52  57  --  57 إكتتاب اخر دخل 

 83,601  --   83,601  123,313  --   123,313 إجمالي اإليرادات 

            التكاليف والمصاريف االكتتاب 

 92,211  --   92,211  81,438  --   81,438 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 5,182  --   5,182  5136  --   5,136 مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 (42,664)  --   (42,664)  ( 18,419)  --   ( 18,419) ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 57,442  --   57,442  68,155  --   68,155 صافي المطالبات والمنافع االخرى المدفوعة 

 1,117  --   1,117  1,119  --   1,119 التغير في صافي المطالبات القائمة، صافى 

التغير في صافي المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها، 

 صافي 

(5,115 ) 
 

 --  (5,115 )  1,596   --  1,596 

 54,442  --   57,729  64,159  --   64,159 صافي المطالبات والمنافع االخرى المتكبدة 

 (4,519)  --   (4,519)  423  --   423 )عكس( العجز في احتياطي اقساط التأمين  /مخصص  

 (535)  --   (535)  25  --   25 أخرى احتياطيات فنية 

 6,591  --   6,591  10,910  --   10,910 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 58,979  --   58,979  75,517  --   75,517 إجمالي التكاليف والمصاريف االكتتاب

 24,622  --   24,622  45,796  --   45,796 االكتتاب  دخلصافي  
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
 

 للستة أشهر المنتهية في 
 م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

 
 مراجعة(غير م )2019يونيو  30

 االجمالي    عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي    المساهمين عمليات   عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            أخرى)مصروفات( تشغيلية /ايرادات 

 (468)  --   (468)  2,348  --  2,348 عكس انخفاض قيمة الديون المشكوك في تحصيلها 

 (680)  --   (680)  ( 570)  --  ( 570) انخفاض مستحقات إعادة التأمينمخصص 

 (30,082)  (1,947)  (28,135)  ( 35,278)  ( 2162)  ( 33,116) وإدارية مصاريف عمومية  

 2.066  1,113  953  1,077  561  561 العائد على استثمار الوديعة النظامية

 780  780  --   --   --   --  محققة من بيع استثمارات  ارباح 

 6,712  6,712  --   ( 2,968)  ( 2,968)  --  )خسائر( استثمارات غير محققة  / ارباح 

 4,289  386  3,903  6,165  427  5,738 ايرادات أخرى 

 (17,383)  7,044  (24,427)  ( 29,226)  ( 4,187)  ( 25,039) إجمالي )مصروفات( /ايرادات تشغيلية اخرى 

            

صافي )العجز( /الفائض من عمليات  

 التأمين/المساهمين 
20,757  (4,187 )  16,570  195  7,044  7,239 

 --  (176)  (176)  --   ( 18,681)  ( 18,681) ( 1الفائض المحول للمساهمين )إيضاح 

العجز إلى المساهمين  صافي الدخل للفترة بعد تحويل 

 قبل الزكاة 

2,076 
 

14,494 
 

16,570 
 19  7,220  7,239 

 (1,865)  (1,865)  --  ( 1,880)  ( 1,880)  --  مصروف الزكاة  

 5,374  5,355  19  14,690  12,614  2,076 صافي الدخل للفترة 

   0.27      0.63   ربح السهم )بالريال السعودي( 
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 قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة 

 مراجعة( غير م )2019يونيو 30  م )غير مراجعة( 2020يونيو  30 أشهر المنتهية في    للستة

 عمليات التأمين  
 

 عمليات المساهمين 
 

 االجمالي  
 

 عمليات التأمين
عمليات  

 المساهمين

 
 االجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   لاير سعودي ألف   ألف لاير سعودي  

            

 5,374  5,355  19  14,690  12,614  2,076 للفترة   صافي الدخل

 --  --  --  --  --  -- اخر  الشامل  الدخل

            

 5,374  5,355  19  14,690  12,614  2,076 فترة الشامل لل مجموع الدخل

   العائد الي عمليات التأمين الدخل ييخصم: صاف
 

 (2,076 )      
(19 ) 

 العائد للمساهمين للفترة مجموع  الدخل الشامل  
    12,614      5,355 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(  -19
 

 قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة 
 مراجعة( غيرم )019يونيو  30  م )غير مراجعة( 2020 يونيو  30 أشهر المنتهية في   للستة

 عمليات التأمين  
عمليات   

 المساهمين 

 
 االجمالي 

 
 عمليات التأمين

عمليات   

 المساهمين

 
 االجمالي 

  ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
ألف لاير 

 سعودي 
 لاير سعودي ألف   ألف لاير سعودي  

            التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية 

 5,374  5,355  19  14,690  12,614  2,076 صافي الدخل  للفترة قبل الزكاة 

            تعديالت لبنود غير نقديةـ: 

 1,865  1,865  --  1,880  1,880  -- الزكاة 

 751  --  751  1,045  -  1,045 االستهالك 

 424  --  424  660  -  660 اإلطفاء للموجودات غير الملموسة 
 --  --  --  533  --  533 اإلطفاء حق استخدام الصل  

 468  --  468  (2,348)  --  (2,348) )عكس( / انخفاض في أقساط التأمين المدينة
 680  --  680  570  --  570 مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة إلعادة التأمين

 (780)  (780)  --  --  --  -- أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 (6,712)  (6,712)  --  2,968  2,968  -- )خسارة( غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أرباح /

 2,536  17,462  19,998  2,342  (272)  2,070 
            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (15,285)  --  (15,285)  (5,306)  --  (5,306) أقساط تامين مدينة 
 (3,308)  --  (3,308)  (716)  --  (716) مطلوب من معيدي التأمين  
 (9,150)  --  (9,150)  (7,501)  --  (7,501) حصة معيدي التأمين من القساط غير المكتسبة  
 23,891  -  23,891  622  --  622 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
 (3,074)  --  (3,084)  4,471  --  4,471 حصة معيدي التأمين من المطالبات الغير ُمبلغ عنها  
 283  --  283  (94)  --  (94) فائض مؤجل من خسائر مطالبات تأمين     
 (1,359)  --  (1,359)  (1,032)  --  (1,032) تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة      
 (8,145)  (4,329)  (3,816)  (7,020)  (208)  (6,812) مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  

 --  4,780  (4,780)  --  (15,474)  15,474 ل، صافي  و حق استخدام الص 
 502  --  502  (241)  --  (241) مطلوب من عمليات المساهمين، صافي  
 (4,138)  (1,099)  (3,039)  683  994  (311) مطلوب لحملة وثائق التأمين 
 (2,453)  --  (2,453)  8,250  --  8,250 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 1,807  --  1,807  682  --  682 مطلوب الى معيدي التأمين  
 21,000  --  21,000  14,716  --  14,716 وسطاء التأمين مطلوب الى 
            أقساط تأمين غير مكتسبة  
            عمولة غير مكتسبة لميعدي التأمين    
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 قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة)تتمة( 
 م )مراجعة( 2019ديسمبر 31  م )غير مراجعة( 2020 يونيو  30 أشهر المنتهية في   ستةلل

 
عمليات  

 التأمين 

عمليات   

 المساهمين 

 
 االجمالي  

 
 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين

 
 اإلجمالي  

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية )تتمة( 
ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير   

 سعودي 

ألف لاير   

 سعودي 

ألف لاير   

 سعودي 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:)تتمة( 

 1,057  --  1,057  1,966  --   1,996 مطالبات قائمة  

 (23,059)  --  (23,059)  589  --   589 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 4,678  --  4,678  ( 9,586)  --  ( 9,586) أقساط تأميناحتياطي عجز 

 (4519)  --   (4,519)  423  --   423 احتياطيات فنية أخرى  

 (534)  --   (534)  23  --   23 مكافأة نهاية الموظفين، صافي  

 (106)  --   (106)  449  --   449 التزامات االيجار  

 18,632  2,774  21,406  (18,632)  (920)  (19,852) 

 (3,847)  (3,847)  --   --   --   --  زكاة مدفوعه 

 --   --   --   ( 32)  --   ( 32) فائض مدفوع الي حملة وثائق التأمين 

 (23,699)  (4,767)  (18,932)  21,374  2,774  18,600 االنشطة التشغيلية  )المستخدم في(  /الناتج من   صافي النقد 

            التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 

 (1,019)  --   (1,019)  869  --   869 شراء ممتلكات ومعدات 

 (716)  --   (716)  ( 970)  --   ( 980) شراء موجودات غير ملموسة 

 2,670  2,670  --   --   --   --  استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 82,000  82,000  --   30,000  --   30,000 استرداد ودائع بالمرابحة 

 82,935  84,670  (1,735)  ( 28,124)  --   28,124 االنشطة االستثمارية   الناتج منصافي النقد 

            التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 --  --  --  ( 646)  --   ( 646) دفع التزامات االيجار  

 --  --  --  ( 646)  --   ( 646) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 59,236  79,903  (20667)  48,852  2,774  46,078 صافي الزيادة في النقد وما فى حكمه

 90,387  2,760  87,627  113,815  68,557  45,258 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 149,623  82,663  66,960  162,667  71,331  91,336 في نهاية الفترة النقد وما في حكمه 
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، وانتشاره عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية،   2020، منذ أوائل عام    19-كوفيد  أدى تفشي وباء  

ة في صناعات البيع إلى اضطرابات كبير 19-كوفيد إلى قيام السلطات الحكومية بفرض الحجر الصحي وقيود السفر على نطاق متفاوت. أدى 

وتسبب في   بالتجزئة والسفر والضيافة ، وفي التجارة العالمية. كما أدى إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي

 تعرض السواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة.

 

ييم االضطرابات والمخاطر الخرى لعملياتها. وتشمل هذه حماية الموظفين ودعم وضعت الشركة خطط ا لمعالجة كيفية إدارة آثار تفشي المرض وتق

بية  الخدمات للعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين. وقد استلزم هذا من إدارة الشركة إعادة النظر في أحكامها الهامة في تطبيق السياسات المحاس

 .2019ديسمبر  31ى البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  للشركة وطرق الحساب والمصادر الرئيسية للتقدير المطبقة عل

 

كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي تقدير ، فإن التوقعات  وقطاع إدارة المركبات الطبي  القطاع في  19-كوفيد يظهر التأثير الرئيسي لوباء 

والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك واحتمالية الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع 

 كل منتظم. المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها والثر المرتبط بها بش

 

 للقطاع الطبى االحتياطيات الفنية 

أي   تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساعد في تقليلبناء  على 

ا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة  كل  بشتأثير غير مواٍت. خالل اإلغالق ، شهدت الشركة انخفاض 

، تشهد الشركة ارتفاع ا في المطالبات بما  2020يونيو  21رئيسي( مما أدى إلى انخفاض تجربة المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ 

قدية التعاقدية ن يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات ال

مليون لاير  0.7الختبار كفاية االلتزامات. بناء  على النتائج ، قامت الشركة بحجز مبلغ  2020يونيو  30المستقبلية لعقود التأمين السارية في 

 سعودي كاحتياطي نقص أقساط التأمين.

 

 لقطاع المركبات االحتياطيات الفنية 

إلى جميع شركات التأمين في  2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم ، أصدرت  19-استجابة لوباء كوفيد 

سيارات  المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى ، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع بوالص التأمين على ال

إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع سياسات السيارات بالتجزئة الجديدة المكتوبة في  بالتجزئة الحالية لمدة شهرين 

 .غضون شهر واحد من هذا التعميم

 

ا كأثر لألرباح 12للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط على مدى  وفقا  بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئة الجديدة للسيارات الصادرة  خالل فترة  شهر 

ا ال تعتبر هامة من قبل اإلدارة للفترة المنتهية في  14التغطية. أي   والفترات الالحقة.  2020يونيو  30شهر 

 

توى إجمالي أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها عند مس

 .2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  3.5ال السيارات وسجلت احتياطي عجز أقساط قدره لخط أعم

 

 المالية  الموجودات

ا  19-كوفيد لتلبية أي تأثيرات محتملة ، قد يكون لوباء  لسياستها المحاسبية لتحديد ما إذا  وفقا  على الصول المالية للشركة ، أجرت الشركة تقييم 

كان هناك دليل موضوعي على وجود أصل مالي أو مجموعة الصول المالية التي انخفضت قيمتها. بالنسبة لألصول المالية للديون ، تشمل هذه 

واحتمال أن الُمصدر أو المدين سيدخل   عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين ، والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد ،

البيع ، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما  -في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، إلخ. في حالة السهم المصنفة ضمن الصول المتاحة 

 تكلفتها.إذا كان هناك انخفاض كبير أو طويل المد في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون 

 

ــركة أن وباء  ــتة  19-كوفيد  بناء  على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشـ ــركة المبلغ عنها لفترتي الثالثة والسـ لم يكن له أي آثار مادية على نتائج الشـ

ت والتقديرات يمكن أن . ومع ذلك ، في ضـوء حالة عدم اليقين الحالية ، فإن أي تغيير مسـتقبلي في االفتراضـا2020يونيو  30أشـهر المنتهية في  

تقبلية. بما أن الوضـع يتطور بـسرعة   تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصـول أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المـس

 شركة مراقبة الوضع عن كثب.مع عدم اليقين في المستقبل ، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء  على التطورات المحتملة. تواصل إدارة ال
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