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  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
   
  عام   - ١

  
  لرئيسيةانشطة الالتكوين وا -ا

  

سست في أهمة سعودية تاشركة مس –لشركة") ا" التعاوني أوية العامة للتأمين لخليجاشركة الوني ("التعامين امة للتالعالخليجية الشركة ا

سجلت و). ٢٠١٠ير اين ٣فق المواهـ (١٤٣١محرم  ١٧ريخ ا، بتق/١٢عة رقم الصنارة والتجارة ار وزالسعودية بموجب قرالعربية المملكة ا

 :المركز الرئيسى للشركة كمايلىن ا). عنو٢٠١٠ير اين ٢٥فق المواهـ (١٤٣١صفر  ٩ريخ ابت ٤٠٣٠١٩٦٦٢٠ري رقم التجالسجل ابموجب 

  

  ة للتأمين التعاونيالخليجية العام

 ،نيالثا لدورا، ازلغيثي بالا 

 ء،الشعرامير ارع اش 

  لسعودية. العربية المملكة اجدة،  

  
  :التجارية لهم تسجالفيما يلي فروع الشركة وارقام ال   

  
  ريالتجالسجل ارقم         لفرعا  
    ١٠١٠٣١٦٨٢٣    ضالريا  
    ٢٠٥١٠٤٦٨٣٦      لخبرا  

  
 ٨٥م/ لملكي رقم المرسوم اوني بموجب التعا التأميننظمة السعودية وفق العربية المملكة افي  التأمينل اعماولة الترخيص للشركة لمزاتم   

 ١فق المواهـ (١٤٢٩لحجة اذي  ٣ريخ ابت ٣٦٥ء رقم الوزرار مجلس ا) وقر٢٠٠٨ديسمبر  ٣فق المواهـ (١٤٢٩لحجة اذي  ٥ريخ ابت
) امالسعودي (سالعربي النقد السعودية من مؤسسة العربية المملكة افي  التأمينل اعمأولة الشركة على ترخيص مزا). حصلت ٢٠٠٨ديسمبر 

هـ  ١٤٣١صفر  ٢٤ فيول) السعودية (تداسهم الأ سوق لدىلشركة مسجلة ا ).٢٠١٠رس ام ٦فق المواهـ (١٤٣١ول الاربيع  ٢٠ريخ ابت
 ) . ٢٠١٠ير افبر ٨فق الموا(

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

الخدمات الطبية والسيارات والحوادث التامين على ها الرئيسية ياتتشمل عملو لسعودية.العربية المملكة افي  المعمول بهانظمة ألاو
وة على  سعودي. عاللایر ١٠مليون سهم كل سهم  ٢٠ سعودي ويتكون من مليون لایر ٢٠٠لشركة ال اس مأيبلغ ر .والمسؤوليات والبحرية

 ٢٠بمبلغ  الهاس مأمن ر %١٠لشركة اودعت أ)، امالسعودي (سالعربي النقد التنفيذية لمؤسسة ائح اللوامن  ٥٨دة رقم اللم اذلك وتطبيق
لدفع العمولة مستحقة ا ،امافقة سابمو الإ اسحبه يمكن ال محلي ولوديعة لدى بنك اظ باحتفالا. تم امار ساختيا سعودي لدى بنك من مليون لایر

  ).امالسعودي (سالعربي النقد المؤسسة 
  

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

    ٪٩٠                                 محول الى عمليات المساهمين         
    ٪ ١٠            محول الى حملة الوثائق  

                ١٠٠٪    
  

  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") من اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي ٧٠وفقا للمادة 
  الوثائق السنوي مباشرة الى حملة الوثائق في وقت معين وبموجب معايير يحددها مجلس االدارة.

  
  

 
  

٩  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٠ 

  عام (تتمة) -١
  التأمينتحويل محفظة  -ب
  

لخليج السعودية") وشركة الشركة اة) ("اوني (مقفلة معفالتعامين امة للتالعالسعودية الشركة اقية مع اتفالشركة ابرمت أ، ٢٠١٢يو ام ١٩في 
لعربية المملكة ائعين في البامين ات تاعمليقتنت ا التي بموجبهان") ووئعالبالخليج") ("اة) ("شركة المحدودة (مقفلة معفامين اوني للتالتعا
ت امين ذأت تات ومطلوبافة موجودا" مع كامافقة "سا سعودي بمومليون لایر ٣٦٫٢٦بمبلغ شهرة قدره  ٢٠٠٩ير اين ١من  اراعتبالسعودية ا

  لموافقتها.يضاً تخضع أو الشأن افي هذ امادرة من قبل سانظمة صأنين والشهرة لقوات ا. تخضع مدفوعدلاصلة لمبلغ مع
 

  د اعدإلاسس أ  -٢
 

  أسس العرض والقياس ١٫٢

رير التقا"-٣٤لدولي رقم اسبة المحار المعي اوفق ادهاعداتم  م٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر منتيهة في لموجزة اولية األلية المائم القوان إ
وكذلك المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين   ة العربية السعوديةكتمدة في المملالمع "االولية ةليالما

  القانونيين.
رير ا"التق-٣٤رقم  -الموجزة للشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ولية المالية األ قوائمتم إعداد ال ،٢٠١٩مارس  ٣١حتى الفترة المنتهية في 

المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ( مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخلالمعدلة من قبل  االولية" ةالمالي
  ."الضرائب" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل) - المعيار الدولي للتقارير المالية"ضرائب الدخل" و – ١٢

   
الدخل قائمة الزكاة وضريبة الدخل في عن  المحاسبية بتغير المعالجةقامت الشركة ، ٢٠١٩يونيو  ٣٠في بداية الفترة المنتهية في ، وفقاً لذلك

لشركات التأمين في المملكة العربية  ٢٠١٩يوليو  ٢٣بناًء على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في األولية الموجزة 
وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمد في المملكة ي للتقرير الماليتماشى هذا مع المعايير الدولية والسعودية ، 

يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير  األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييناالصدارات العربية السعودية ومع المعايير و
المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل عن  المعالجةودية". وفقًا لذلك ، غيرت الشركة المملكة العربية السع المعتمدة فيالمالي للتقرير الدولية 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  - ٨طريق تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي 
  الموجزة.األولية المالية  القوائممن  ٣٫١تغيير في اإليضاح "). تم اإلفصاح عن آثار هذا ال٨("معيار المحاسبة الدولي 

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

  يمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.خالل قائمة الدخل. والتزامات مزايا العاملين التي يتم قياسها بالق
  

بأنها ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة  ولديها القناعةعلى االستمرار كمنشأة مستمرة  ة الشركةكة تقييماً لقدرأجرت إدارة الشر
قدرة الشركة على  يثير شكاً كبيراً حول جوهري بوجود عدم تأكدعلى علم  في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة ليست

  مبدأ االستمرارية.ل طبقاً الموجزة األولية المالية  القوائم، تم إعداد وبتالياالستمرار كمنشأة مستمرة. 
  

المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف  قائمةال يتم عرض تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي األولية بالترتيب حسب درجة السيولة. 
-اقساط تامين مدينة، ، ودائع المرابحةومافي حكمه على أنها متداولة: النقدتصنف البنود التالية بصفة عامة . ومع ذلك ، متداول/ غير  متداول
فائض ، اقتناء وثائق تامين مؤجلة تكاليف ،حصة معيدي التأمين في االقساط غير المكتسبة ،الصافي –من معيدي التأمين  مطلوب، صافي

ووسطاء ومعيدي التأمين،  مطلوب لحملة وثائق التأمين، مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى، 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 مخصص عجز اقساط التأمين مخصصات فنية أخرى ، غير الُمبلغ عنها
  األخرى على أنها غير متداولة ما لم يذكر خالف ذلك.

  
همين. ركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساظمة التأمين في المملكة العربية السعودية فان الشأنوفقا لمتطلبات 

 تتم باسمالموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين  لملكية لكافةالمادية وحقوق حيازة اللذلك. ان  أوتعرض القوائم المالية وفق
ساس توزيع مصاريف العمليات المشتركة يتم أن إابات الخاصة بها. ل نشاط في الحسيرادات والمصاريف المتعلقة بكاإل الشركة. يتم تسجيل

 تحديدها من قِبل االدارة ومجلس االدارة.

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١١ 

  أسس االعداد (تتمة)  -٢

  (تتمة) العرض والقياس أسس ١٫٢

وقائمة التدفق النقدي األولية ، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة قائمة المركز المالي االولية الموجزةإن 
لاللتزام  إضافيةتم تقديمها كبيانات مالية  األولية الموجزة من القوائم المالية ١٨المساهمين في إيضاح  الموجزة لعمليات التامين وعمليات

اللوائح  تتطلب .ية للتقارير الماليةوغير مطلوبة بموجب المعايير الدول متطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعوديب
عمليات التأمين وعمليات ل اإليرادات والمصاريفالمطلوبات، ة من مؤسسة النقد العربي السعودي،. فصل الموجودات والتنفيذية الصادر

الشامل االولية الموجزة وقائمة  ، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخلولية الموجزةقائمة المركز المالي األالمساهمين. وعلى ذلك فإن 
 اإليرادات المطلوبات، و فقط الموجودات تعكسأعاله  كما يشار إليهاالتدفقات النقدية األولية الموجزة لعمليات التامين وعمليات المساهمين 

   .المصروفات والدخل أو الخسارة الشاملة للعمليات المعنيةو
  
ً ة للشرك على مستوى عداد القوائم الماليةإل رصدة والمعامالت الخاصة بعمليات التأمين مع دمج األ يتمية للتقارير المالية، المعايير الدول وفقا

يتم حذف األرصدة المشتركة بين العمليات واالرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت بالكامل، أثناء الدمج. إن  عمليات المساهمين.
 التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واالحداث المشاهبة  في الظروف  مماثلة.السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات 

  
قائمة  تضمين المعلومات المنفصلة لعمليات التأمين في البيانات المالية للشركة في قائمة المركز المالي االولية الموجزة، قائمة الدخل،تم 

  . ةالتنظيميلوائح إضافية تطبيقا ل ملحقة تقدم كبياناتنات المالية يضاحات المتعلقة بالبياوكذلك اإل ةالنقدي اتالدخل الشامل، قائمة التدفق
  

القوائم المالية للسنة المنتهية مع  ويجب قراءتها ولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملةإن القوائم األ
  م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  قرب ألف.تقريب البيانات المالية ألالعملة الوظيفية للشركة وتم  ، وهوولية الموجزة بالريال السعوديوائم المالية األتم عرض هذه الق       

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة ٢٫٢

السياسات المحاسبية للشركة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  االولية يقتضي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية
  . النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوباتو
  

  لشركة والمصادر الرئيسية لتقدير لللسياسات المحاسبية  تطبيقا تقديرات هامة بعمل اإلدارة تقوم ،الموجزةاالولية عداد القوائم عند إ
  م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١التي تم تطبيقها في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في دارة المخاطر عدم اليقين تتضمن سياسات إ

  :قامت الشركة بالنظر فيما يليو

اعترافًا بانتشاره السريع في جميع باعتباره وباء فيروس كورونا وباء ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي  ٢٠٢٠مارس  ١١ي ف - 
 أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات

لعربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود ، وأصدرت في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة ا
 وفرضت حظر التجول وحظر التجول على مستوى الدولة. االجتماعيللتباعد المبادئ التوجيهية 

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل كورونا استجابة النتشار فيروس  - 
لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة من 

  اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:
  

  في المناطق التي تعمل فيها صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع  - 
  

  والحفاظ عليها سليمة.ا في جميع أنحاء المملكة استمرارية أعماله -
  

 استجابة  ٢٠٢٠مايو  ٨ادر في الص ١٨٩فيما يتعلق بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  ٢١الحدث الالحقة رقم  إيضاحأيًضا  أنظر
  .١٩لجائحة كورونا الجديد 

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٢ 

  (تتمة) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة) ٢٫٢
 

  على االحتياطات الفنية والموجودات المالية  ١٩تأثير كورونا فيروس الجديد 

بير حيث أن إجمالي كعلى الرغم من هذه التحديات ، تعتقد اإلدارة أن االحتياطيات الفنية على خطوط أعمالها ال تزال غير متأثرة إلى حد 
م يكن له أي آثار جوهرية ل على هذه العوامل ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة الوفيات بسبب في المملكة العربية السعودية منخفض للغاية. بناءً 

  . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.٢٠٢٠مارس  ٣١على النتائج المبلغ عنها للشركة للربع المنتهي في 

يل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من قامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة لتحديد ما إذا كان هناك دل
 األصول المالية قد انخفضت قيمتها. وتشمل هذه العوامل ، مثل الصعوبات المالية الكبيرة للُمصدر أو المدين ، أو التقصير أو التأخر في

لى ذلك. في حالة األسهم ، أجرت الشركة السداد ، أو احتمال أن الُمصدر أو المدين سيقع في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى ، وما إ
  تقييًما لتحديد ما إذا هناك انخفاض هام في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع بأقل من تكلفتها.

مارس  ٣١نتهي في بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة لم يكن له أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ عنها للشركة للربع الم 
  . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.٢٠٢٠
 

  موسمية العمليات  )٣٫٢

  .للشركة قد تؤثر على عمليات التأمين أي تغيرات موسميةال توجد 
  
 السياسات المحاسبية الهامة -٣

 المنتهية في عداد القوائم المالية للسنةالتي تستخدم إلجزة تتوافق مع تلك المواالولية عداد هذه القوائم المالية إي ن السياسات المحاسبية المتبعة فإ
 .يما يل باستثناء ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  لشركة ا بواسطةالمطبقة  الجديدة والمعدلة اتتفسيراللية والمارير التقل لدوليةايير المعا  ١٫٣
  لدولية:اسبة المحايير امن قبل مجلس مع ارهاصدإلتي تم ائمة والقايير المعاجعة الية ومرالتات لتعديالا باعتمادلشركة امت اق
  

  لوصفا  تلتعديالا/  رالمعيا
) و ١( ت على المعيار المحاسبي الدوليالتعدي

)٨( 
 تعريف المواد

  عريف العمل التجاريت  )٣(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  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٣ 

 المحاسبية الهامة (تتمة) السياسات -٣

  (تتمة)الشركة  الجديدة والمعدلة المطبقة بواسطة اتتفسيراللتقارير المالية ولالمعايير الدولية   ١٫٣
  

  محاسبة الزكاة وضريبة الدخل 

. ٢٠١٩يوليو  ٢٣خ بتاري (ساما)،تم تغيير أساس اإلعداد نتيجة إلصدار تعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي  ٢،١اإليضاح رقم كما ذكر في 
ؤسسة النقد العربي األرباح المحتجزة وفقًا لمبند التغيرات في حقوق الملكية تحت  قائمةتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في  السابقفي 

لسعودي . مع أحدث التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي ا٢٠١٧أبريل  ١١ بتاريخ ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩تعميم رقم وطبقا لالسعودي. 
  .األولية الموجزة الدخلقائمة يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في  ،٢٠١٩يوليو  ١٧بتاريخ 
  

لدخل ("المعيار المحاسبي الدولي رقم ضرائب ا -عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 
الضرائب فيما يتعلق بالزكاة. راجعت الشركة هذا التغيير في السياسة المحاسبية المتعلقة  - ٢١") والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٢

  أدناه:مذكورالتغيير أعاله اثر هذا  . ونتيجة)٢ إيضاح رقمبالزكاة بأثر رجعي (انظر 

مليون لایر سعودي. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير   ١بمبلغ  ٢٠١٩مارس  ٣١عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للفترة المنتهية في نتج  
  .٢٠١٩مارس  ٣١التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  قائمةعلى 

  

  :م٢٠١٩ مارس ٣١كما في نهاية سنة 

  
  الرصيد المعدل  اثر التعديل  الرصيد كما هو مبلغ سابقا  االثر على القوائم المالية  الحساب 

  االف لایر سعودى  االف لایر سعودى  االف لایر سعودى  االف لایر سعودى 
قائمة الدخل األولية  الزكاة

  الموجزة
-- )١٬٠٠٠(  )١٬٠٠٠( 

قائمة الدخل األولية   صافى الدخل للفترة
  الموجزة

١٬٦٤٢  )١٬٠٠٠(  ٢٬٦٤٢  

قائمة الدخل األولية   الفترة حصة السهم في ربح
  الموجزة

٠٬٠٨  )٠٬٠٥(  ٠٬١٣٢  

قائمة التغير في حقوق   الزكاة 
  الملكية األولية الموجزة

)١٬٠٠٠  )١٬٠٠٠  --  

قائمة الدخل الشامل   إجمالي الدخل الشامل 
  األولية الموجزة

١٬٦٤٢  )١٬٠٠٠(  ٢٬٦٤٢  

  ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.ال تحتسب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٤ 

  (تتمة) المحاسبية الهامة السياسات -٣
 

  .بعد المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبقالمعايير الدولية للتقارير   ٢٫٣
   ان يتم تطبيقهاعقول لشركة بشكل ماتتوقع و ليةالمائم القواريخ صدور اتطبق حتى تلم  لتيادرة والصات التفسيرايير والمعائمة باق موضح أدناه

  لمفعول.افذة اتصبح ن ايير عندمالمعاد تلك اعتمالشركة المستقبل. تنوي افي 

  نالبيا تلتعديالار / المعيا

 لفعليان السرياريخ ات
  هادناريخ التاو بعد افي  التي تبدات اللفتر

 موضح أدناه  ليةالمات ادوألا ٩لدولي رقم الية المارير التقار امعي
 موضح أدناه   عقود التأمين ١٧معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  عقود التأمين – ١٧رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 

  نظرة عامة:

للتقرير ويحل محل المعيار الدولي والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين  االثبات، ويحدد مبادئ  ٢٠١٧مايو  ١٨تم نشر هذا المعيار في 
  عقود التأمين. ٤ رقم المالي

أن بشرط تقديرية المشاركة مع مالمح  ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار 
  أمين:أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود الت الجهةتصدر 

 مشتقات متضمنة، إذا ستوفت معايير محددة معينة 

 و مكونات استثمارية مميزة 

 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية 

والمعيار الدولي  ٩يجب أن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ).١٥ للتقرير المالي رقم

  قياس:ال

، الذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية  ٤المالي  رير الماليالمعيار الدولي للتق الواردة في متطلباتال العكسعلى 
  لتالية:نماذج القياس المختلفة ا ١٧، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  ٢٠١٥ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

  على األساسيات التالية يعتمد النموذج العام للقياس

 التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل:  )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  . يمثل هامش الخدمة التعاقديةهامش الخدمة التعاقدية  )ب
لتدفقات من ا؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف نشأتهسلبيًا عند  هامش الخدمة التعاقديةالخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون 

. في نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من مباشرةالبداية في الربح أو الخسارة في  للوفاءالنقدية 
 على أنها:عقود التأمين 

 للمجموعة في  ش الخدمة التعاقديةهامالمتعلقة بالخدمات المستقبلية و  للوفاءلتدفقات النقدية االتغطية المتبقية ، والتي تشمل  مطلوبات
  وذلك التاريخ ؛

  المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في  للوفاءلتدفقات النقدية االمتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها  المطالباتمطلوبات
  ذلك التاريخ.

هامش الخدمة وبما أنه ال يمكن أن يكون الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية.  هامش الخدمة التعاقديةيتم تعديل 
المتبقية في الربح أو المتبقية  هامش الخدمة التعاقديةن ع تزيدالتغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي  ه يتم إثبات، فإن سالبا التعاقدية
 الخسارة 

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

 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٥ 

  (تتمة) المحاسبية الهامة السياسات -٣
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد (تتمة). ٢٫٣

  عقود التأمين (تتمة) – ١٧رقم  المالي الدولي للتقريرمعيار ال

ً نموذج الرسوم المتغيرةيعد منهج  الرسوم المتغيرةمنهج  يها أيًضا باسم "عقود مشاركة المباشرة (يشار إل ذات مالمحلقياس العقود  اإلزامي ا
يتم حقًا. بالنسبة لهذه العقود ، تقييمه ال يتم إعادةهذه المعايير عند بدء العقد وال ب يفيتقييم ما إذا كان العقد إجراء هذا المشاركة مباشرة"). يتم 

  :ج العام للقياسباإلضافة إلى التعديل بموجب النموذ أيًضاتعديل هامش الخدمة التعاقدية 

  رات في القيمة العادلة للبنود األساسية ،التغي المنشأة منحصة  

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

  

التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهريًا عن النموذج العام  مطلوباتمبسط لقياس  أقساط باإلضافة إلى ذلك ، يُسمح بنهج تخصيص
التغطية المتبقية  فإن مطلوبات ، باستخدام نهج تخصيص األقساطمع   .لكل عقد في المجموعة أو إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة أو أقلللقياس 

المتعلقة المطلوبات التأمين. يظل نموذج القياس العام قابالً للتطبيق لقياس  لحيازةات النقدية األولي ناقًصا التدفق االثباتمع األقساط المستلمة عند 
لية إذا كان من بالمطالبات المتكبدة. ومع ذلك ، ال يطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر الما

  لتدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.المتوقع دفع / استالم تلك ا

  

  :سريانتاريخ ال

وتلقى تعليقات من  ٢٠١٩خالل يونيو  ١٧ رقم المالي ريرت التعرض للمعيار الدولي للتقمسودة تعديال صدر مجلس معايير المحاسبة الدوليأ
ً بإعادة  قوم مجلس معايير المحاسبة الدوليمختلف أصحاب المصلحة. ي التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي  النظر في القضاياحاليا

لوضع المعايير.  النظامية المعتادةإجراءاته  تبع مجلس معايير المحاسبة الدولي، سي ١٧رقم للتقرير المالي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي 
للتقرير في المعيار الدولي  المؤقت  ٩رقم  للتقرير الماليعفاء المعيار الدولي إوتأجيل  ١٧رقم للتقرير المالي تاريخ سريان المعيار الدولي إن 

للتقرير المالي رقم المعيار الدولي تاريخ السريان مفعول . بموجب مسودة التعرض الحالية ، يُقترح تعديل حاليا ٢٠٢١يناير  ١هو  ٤رقم  المالي
. يُسمح ٢٠٢١يناير  ١بالتاريخ السابق في  هذه التأجيل سنة واحدة مقارنة مدةوتبلغ . ٢٠٢٢يناير  ١بعد في أو التقرير التي تبدأ  إلى الفترات  ١٧

 - ٩ للتقرير المالياإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي  - ١٥ للتقرير الماليبالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كال من المعيار الدولي 
  لشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه.األدوات المالية. تنوي ا

  

  التحول:

عندئذ يكون على المنشأة أن بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ، الكامل تطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك ، إذا كان التطبيق  يلزم
  تختار إما منهجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة.

  

  العرض واإلفصاحات:

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٦ 

  (تتمة) المحاسبية الهامة السياسات -٣
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد (تتمة).  ٢٫٣

  عقود التأمين (تتمة) – ١٧رقم  للتقرير الماليالدولي معيار ال

  
  :تطبيق المعيار تأثير

قييم األثر المالي العتماد ، لم يتم ت ٢٠٢٠مارس  ٣١. حتى ١٧رقم المالي  ريرالمعيار الدولي للتق تنفيذتقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق و
  الفجوات والمجاالت الرئيسية للفجوات هي كما يلي:المعيار بالكامل من قبل الشركة. قامت الشركة بتحليل 

  
  ملخص التأثير  مجال التأثير 

  بعد. المالي  تقييم األثرلم يتم   التأثير المالي 

  أثير البياناتت
ود أن يكون تأثير البيانات ضئيال حيث أن غالبية عق المحتملمن 

للطريقة الشركة تقل مدتها عن عام ستكون مؤهلة للقياس وفقا 
  .قساط المبسطة لال

مات الشركة بالفعل على تطبيق نظام جديد لتكنولوجيا المعلوتعمل   تأثير نظام تكنولوجيا المعلومات
  ١٧الية تم تحديثه والذي سيسهل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المو

ي فتوقع حدوث تغييرات جوهرية ي واليخضع تأثير العملية للتقييم ،   تأثير العمليات
   .العملية

هج القياس نتقوم الشركة حاليًا باختبار ترتيبات إعادة التأمين لتحديد   تأثير على ترتيبات اعادة التأمين
 المناسب

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

تحتاج الشركة إلى توظيف موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم فهم   الموارد البشرية 
 .١٧شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

  االدوات المالية – ٩رقم  الدولي للتقرير الماليمعيار ال

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة ٣٩ والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي لرقم ٢٠١٤يوليو  ٢٤تم نشر هذه المعيار في 
 دوات المالية: األب

 التصنيف والقياس   )أ

منهجية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  ٩يتستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:الدخل الشامل االخر أو القيمة 

 .تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 تصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على أدت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تق
 المبلغ أصل الدين القائم.

و الخسارة يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وسيتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
  عند البيع، في حالة استفياء الشرطين التاليين:

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

 .تمثل األحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة  

   

 

 

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٧ 

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣
 

  الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد (تتمة).المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات   ٢٫٣

  االدوات المالية (تتمة). – ٩رقم  الدولي للتقرير الماليمعيار ال

 التصنيف والقياس (تتمة) أ) 

المبدئي، يمكن يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات 
طابق للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العالدة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك بغلي أو يحد بشكل جوهري من عدم الت

  المحاسبي.

ها لتقديم التغييرات الالحقة في بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء انتخابات ال رجعة في
  .خسارةالدخل الشامل االخر في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة)، ويتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو ال

إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام  إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالي المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم
الئتمانية المالي العائدة إلى التغييرات في المخاطر االئتمانية لهذا االمتثال في الدخل الشامل االخر، مالم يؤدي إثبات اثار تغيرات المخاطر ا

  رة أو زيادته.لاللتزام في الدخل الشامل االخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي إلي الربح أو الخسا

  

 االنخفاض في القيمةب) 

الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة  ٩يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
قبل إثبات ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني ٩. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقري المالي رقم ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

عة. يتم تحديث خسائر االئتمان. بدالً 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  ٩يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
باستثناء  تحوطات المتطلبات نهجاً 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 ألن مج٣٩متطلبات محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل. 

    

  تاريخ السريان

. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠١٨يناير  ١هو  ٩كان تاريخ السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
عقود التأمين،  -٤األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – ٩عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – ٤رقم 

الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق  ٤يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ، ٢٠١٦سبتمبر  ١٢المنشور في 
قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر  ٩للحد من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٤يار الدولي للتقرير المالي رقم المع

  ن:عقود التأمين) ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلي -١٧عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 حتى إصدار سابق من: ٩تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   )أ

 تاريخ السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو  - 

. يقترح مجلس معايير  المحاسبة الدولي  تمديد تاريخ السريان المعيار ٢٠٢١يناير  ١فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  - 
. إن االفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل. ٢٠٢٢يناير  ١إلى  ٤للتقرير المالي رقم  الدولي

   أو سابقا، ٩هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  
 

 
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٨ 

  المحاسبية الهامة (تتمة)السياسات  -٣
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة، صدرت ولم تطبق بعد (تتمة).  ٢٫٣

  االدوات المالية (تتمة). – ٩رقم  الدولي للتقرير الماليمعيار ال

  تاريخ السريان (تتمة)

اثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي ، ولكن بالنسبة لموجودات  مالية محددة، إزالة ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   )ب
 إضافية مطلوبة. التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من األرباح أو الخسائر. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات

) تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في ١: (٢٠١٧يناير  ١ييماً مفصالً اعتباراً من أجرت الشركة تق
(بما في ذلك مكونات الوديعة أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين) مع إجمالي القيمة  ٤نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

) تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية  لجميع مطلوباتها. ٢رية لجميع مطلوباتها؛ و(الدفت
قرير المالي رقم تنفيذ المعيار الدولي للتبناًء على هذه التقييمات، خلصت الشركة إلى أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل 

ائم المالية إلى تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القو ٩
  للشركة. 

  

  :تقييم األثر

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣١٥ة بتأمين ، بلغ إجمالي الموجودات المالية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلق٢٠٢٠مارس  ٣١في 
لذمم مليون لایر سعودي)، على التوالي. حالياً تبلغ الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد ومافي حكمه وا ٢٨١

وتبلغ حالياً االستثمارات القيمة العادلة من خالل الربح مليون لایر سعودي).   ١٤٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٤٤المدينة األخرى 
  مليون لایر سعودي). ٤١: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٣والخسارة 

. لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم ٩ر الدولي للتقرير الماليس رقم بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيا
، ومع ذلك في هذه المرحلة، ال تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس ٩كامل للتغيرات من تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لذلك، ال يتوقع أن يكون التأثير جوهرياً. في الوقت الحالي ال يمكن تقديم تقدير . باإلضافة ٩الموجودات المالية بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
        معقول الثار تطبيق هذه المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.

             

 لية الماطر المخارة ادا  ٣٫٣

ئدة اطر فات، ومخلعمالاطر ات، ومخلعموالار اسعأطر السوق (متضمنة مخابمتعلقة طر الية، ومخاطر مالعدة مخ الشركة تعرضهانشطة أن إ
لية الماطر المخات افة معلوماك الموجزةاالولية لية المائم القواتتضمن  الو لسيولة.اطر ان ومخائتمالاطر السعر) ومخاطر ادلة ومخالعالقيمة ا
  م. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لمنتهية في الية للشركة للسنة المائم القوامع  باالقترانقراءتها لسنوية ولذلك يجب الية المائم القوالمطلوبة في ات احافصإلاو

م باستثناء التغييرات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تتوافق سياسات إدارة المخاطر بالشركة مع تلك الواردة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
  .٢٠الموضحة في إيضاح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

١٩ 

  في حكمه اوملنقد ا  -٤

  :يليمما  ةالنقدي اتحكمه الموضح في قائمة التدفقفي  وماالنقد  يتكون

    

  

  م٢٠٢٠ مارس ٣١

  جعة)ا(غير مر
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  جعة)ا(مر
   سعوديلایر ألف

          :التأمينت اعملي
  ٣٢    ١٩    نقد في الصندوق

  ١١٬٢٢٦   ٩٬٣٣٩    ) أدناه“أ ”نقد لدى البنك (ايضاح
  ٣٤٬٠٠٠   ٦٤٬٠٠٠    واستحقاق أقل من ثالثة أشهراستثمارات في ودائع مرابحة 

    ٤٥٬٢٥٨   ٧٣٬٣٥٨  
         

          عمليات المساهمين:
 ٦٬٥٥٧   ٦٬٧١٤    نقد لدى البنك

 ٦٢٬٠٠٠   ٤٠٬٠٠٠    واستحقاق أقل من ثالثة أشهراستثمارات في ودائع مرابحة 
    ٦٨٬٥٥٧   ٤٦٬٧١٤  
         
         

  ١١٣٬٨١٥   ١٢٠٬٠٧٢    حكمه وماقيالنقد  إجمالي

         

ت ات ذاسم جهابمحفوظة  سعودي) مليون لایر ٠٫٥ :م٢٠١٩ سعودي (مليون لایر ٠٫٥بمبلغ  أرصدة بنكية، م٢٠٢٠ مارس ٣١ في اكم(أ) 
 .)١٣ (إيضاح لشركةابة عن اني قة للشركةعال

 )%٢٫٦٦م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م (٢٠٢٠مارس  ٣١لایر سنويا كما في  %١٫٩٧هذه االستثمارات تعطي عائد بنسبة (ب) 
  بحةالمرائع باود في راستثما٥-

  : استثمارات في ودائع مرابحة تتألف من
  
  
  

  عمليات التأمين

  م٢٠٢٠ مارس ٣١

  (غير مراجعة)
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  لایر سعودي ألف

  ٦٤٬٠٠٠   ٦٤٬٠٠٠  استثمار في ودائع بالمرابحة
  قل من أناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها 

  )٤ثالثة شهور (انظر االيضاح رقم 
)٣٤٬٠٠٠(   )٦٤٬٠٠٠(  

  --    ٣٠٬٠٠٠  
        
      

       عمليات المساهمين
  ٦٢٬٠٠٠   ٦٢٬٠٠٠ استثمار في ودائع بالمرابحة

  قل من أناقصا: استثمار في ودائع مرابحة مدة استحقاقها 
  )٤ثالثة شهور (انظر االيضاح رقم 

)٦٢٬٠٠٠(   )٤٠٬٠٠٠(  

  ٢٢٬٠٠٠   --  

        
  ٣٠٬٠٠٠    ٢٢٬٠٠٠  ودائع بالمرابحة في استثمارإجمالي 

        
 سنويا) %٢٫٦٦م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(م ٢٠٢٠ مارس ٣١لایر سنويا كما في   %١٫٩٧هذه االستثمارات تعطي عائد بنسبة    )أ(



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٠ 

  صافي، مدينة التأمين قساطأ -٦
  

  :كاالتي التأمين المدينة من مبالغ مستحقةتتألف أقساط 
  م٢٠٢٠ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  لایر سعودي ألف

        
  ٩٩٬٢١٧   ١٣٤٬٣٧٩  حملة وثائق التأمين

  ٤٠٨   ٣٬٧٧٨  )١٣أطرف ذات عالقة (إيضاح 
  ٩٩٬٦٢٥   ١٣٨٬١٥٧  
       

  )٢٤٬٨٦٢(   )٢٠٬٣٩٠(  )١٫٦إيضاح اقساط تأمين مدينة (مخصص انخفاض في 
  ٧٤٬٧٦٣   ١١٧٬٧٦٧  إجمالي أقساط التأمين المدينة

        
  

  :كما يلي لسنةا لفترة/ا للمدينة خالالذمم اض في انخفالاحركة مخصص  ١٫٦
  م٢٠٢٠ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)

  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)

  لایر سعودي ألف

  ٢٢٬٥٢٥   ٢٤٬٨٦٢  الرصيد في بداية الفترة /السنة
  ٢٬٣٣٧   )٤٬٤٧٢(  (عكس) / مخصص خالل الفترة / السنة

  ٢٤٬٨٦٢   ٢٠٬٣٩٠  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

        
 
  تاراستثمالا   –٧

  م٢٠٢٠ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)

  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)

  لایر سعودي ألف
        عمليات المساهمين

  ٤١٬٤٢٥    ٣٣٬٤١٠  )١٫٧ (إيضاحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  ١٬٩٢٣   ١٬٩٢٣  )٢٫٧(إيضاح للبيع  ةحمتا اتاستثمار

  ٤٣٬٣٤٨   ٣٥٬٣٣٣  إجمالي االستثمارات

       
 
 
 
  
  
  

  
 
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢١ 

 (تتمة) االستثمارات   –٧
  لدخل ائمة ال قدلة من خالالعالقيمة ابت اراستثما ١٫٧

  لدخل:ائمة ال قمن خال بقيمتها العادلة لمصنفةات اراستثمالايلي حركة  افيم
  م٢٠٢٠ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  لایر سعودي ألف

  ٣٧٬٥٠٨   ٤١٬٤٢٥  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
  ٢٨٣   --  مشتريات خالل الفترة/ السنة

  )٢٬٦٧٠(   --  خالل الفترة/ السنة استبعاد
  ٧٨٠   --  خالل الفترة/ السنةمحققة  أرباح

  ٥٬٥٢٤   )٨٬٠١٥(  خالل الفترة/ السنة ةغير محقق(خسائر) أرباح 
  ٤١٬٤٢٥   ٣٣٬٤١٠  الفترة /السنةالرصيد في نهاية 

       
  

 : م٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سعودي مليون لایر ٣٣٫٤همين مبلغ المسات العملي لدخلائمة ال قدلة من خالالعالقيمة ات باراستثمالاتشمل محفظة 
ن هذه السعودية. العربية المملكة الملكية في اسهم حقوق ار واستثمالاديق افي صن ارهاستثمالتي تم ا سعودي) ومليون لایر ٤١٫٤٣

  مريكي.الار لدوالالسعودي وا تقييمها بالريال االستثمارات يتم
  

درة عن الصار استثمالاديق الية وصنالماق اورالالمحفظة في الدخل مدرجة. تستثمر ائمة اقل دلة من خالالعالقيمة ات باراستثمالان كل إ
  لسعودية.العربية المملكة الية في المات المؤسسات والشركا

  
  للبيع حامت راستثما ٢٫٧

 لشركةا اصنفتهلتي اوت مسؤولية محدودة غير مدرجة اة ذ(نجم)، شركة سعودي التأمينت اشركة نجم لخدم أسهممن  %٣٫٨٥ الشركةتمتلك 
 لتكلفة.اب اتهاثباح للبيع ويتم ار متاستثماك
  

  فنية احتياطيات -٨

  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات ١٫٨
  ما يلي:مطالبات القائمة واالحتياطيات ميتكون صافي ال

  م٢٠٢٠ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  لایر سعودي ألف

  ٣١٬٤٧٨ ٣١٬٢٠٦  مطالبات قائمة
  ٣٧٬٠٦٠ ٢٨٬٤٣٩  مطالبات متكبدة غير ُمبلغ عنها
  ٣٬٨٠١ ٩٦  مخصص عجز اقساط التأمين

  ٢٬٢١٢ ٢٬٩٠٧  أخرىفنية  احتياطيات
  ٧٤٬٥٥١   ٦٢٬٦٤٨  
     

        يخصم:
  ١٢٬٤٤١ ٩٬٦٩٢  المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من 

  ١٣٬٩٥٢ ٩٬١٩٣  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير ُمبلغ عنها  
  ٢٦٬٣٩٣   ١٨٬٨٨٥  
     
       

  ٤٨٬١٥٨ ٤٣٬٧٦٣  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات
     

 
 
 
 
 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٢ 

  
  (تتمة) فنية احتياطيات -٨
  

  االقساط غير المكتسبة  فيالحركة  ٢٫٨
  مما يلي:تتألف االقساط غير المكتسبة  فيالحركة 

  (غير مراجعة) م٢٠٢٠ مارس ٣١ المنتهية في رأشه الثالثةلفترة     
  إجمالي   

  ألف لایر سعودي
  معيدي التأمين  

  ألف لایر سعودي
  صافي  

  ألف لایر سعودي

 ٩٣٬٠٦٣   )٣٣٬١٩٧(   ١٢٦٬٢٦٠    بداية الفترة الرصيد في
 ٩٢٬٩٨٢   )٣٦٬٨٨٤(   ١٢٩٬٨٦٦    وثائق التأمين المكتتبة خالل الفترة

 )٥٥٬٤٢٤(    ٢٤٬١٠٩   )٧٩٬٥٣٣(    وثائق التأمين المكتسبة خالل الفترة
 ١٣٠٬٦٢١   )٤٥٬٩٧٢(   ١٧٦٬٥٩٣    نهاية الفترة الرصيد في

              

           
  

  (مراجعة) م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في     
  إجمالي   

  لایر سعودي ألف
  معيدي التأمين  

  ألف لایر سعودي
  صافي  

  ألف لایر سعودي
  ٦٦٬٢٤٧    )٣٥٬٦٠٧(    ١٠١٬٨٥٤    سنةبداية ال الرصيد في

  ١٨٤٬٦٩١    )٩٤٬٩٩٩(    ٢٧٩٬٦٩٠    سنةوثائق التأمين المكتتبة خالل ال
  )١٥٧٬٨٧٥(    ٩٧٬٤٠٩    )٢٥٥٬٢٨٤(    سنةوثائق التأمين المكتسبة خالل ال

 ٩٣٬٠٦٣   )٣٣٬١٩٧(   ١٢٦٬٢٦٠    نهاية السنة الرصيد في

              

           

  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -٩

  م (غير مراجعة)٢٠٢٠ مارس ٣١ المنتهية في رأشه الثالثةلفترة  ل                                            
              منشآت  

  
ألف صغير 

  لایر سعودي
  

  متوسط
ألف لایر 
  سعودي

  
  كبير

ألف لایر 
  سعودي

  
  المنشآت إجمالي

  لایر سعودي ألف
  

  فراد  أ
ألف لایر 
  سعودي

  
إجمالي أقساط 
 التأمين المكتتبة
  ألف لایر سعودي

 ٣٧٬١٨١   --   ٣٧٬١٨١  ٢٧٬١٠٨  ٤٬٥٨١   ٥٬٤٩٢  طبي
 ٦٥٬٦٩٥   ١٢٬٢٨٦   ٥٣٬٤٠٩   ٤٧٬٣٢٢   ٢٬٤٤١   ٣٬٦٤٦ مركبات

ات  ممتلك
  وحوادث

٢٦٬٩٩٠   ٢٧٠   ٢٦٬٧٢٠   ٢٣٬٢١٥   ١٬٣٠١   ٢٬٢٠٤ 

ة  اي الحم
  واالدخار

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

 ١٢٩٬٨٦٦   ١٢٬٥٥٦   ١١٧٬٣١٠  ٩٧٬٦٤٥  ٨٬٣٢٣   ١١٬٣٤٢  االجمالي 
  
  
 
  
  

 
 
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٣ 

  (تتمة) إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -٩

  مراجعة)غير م (٢٠١٩ مارس ٣١ المنتهية في رأشه الثالثةلفترة 

              منشآت  

صغير   
ألف لایر 

  سعودي

  متوسط  
ألف لایر 

  سعودي

  كبير  
ألف لایر  

  سعودي

  المنشآتإجمالي   
ألف لایر  

  سعودي

ألف  أفراد    
  لایر سعودي

إجمالي أقساط   
التأمين المكتتبة 

  ألف لایر سعودي
  ١٦٬١٦٦    ٣    ١٦٬١٦٣   ١٣٬١٧٠   ٥١٦    ٢٬٤٧٧  طبي

  ٣٧٬٤٣٠    ١٨٬٥٣١    ١٨٬٨٩٩    ٦٬٣٠٤    ٢٬٩١٦    ٩٬٦٧٩ مركبات
  ٣١٬٧٦٩    ٧٢١    ٣١٬٠٤٨    ٢٣٬٤٢٥    ٣٬٧٤٨    ٣٬٨٧٥  وحوادث ممتلكات

  --    --    --    --    --    --  الحماية واالدخار

  ٨٥٬٣٦٥    ١٩٬٢٥٥    ٦٦٬١١٠   ٤٢٬٨٩٩   ٧٬١٨٠    ١٦٬٠٣١  االجمالي 

  
  واالحتماالت االرتباطات -١٠

  
 للشركة كما يلي: واالحتماالت االرتباطات  -أ

    
  
  

  م٢٠٢٠ مارس ٣١

  (غير مراجعة)
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
  لایر سعودي ألف

    
  ٣٠٠  ٣٠٠    خطابات ضمان

    ════════ ════════ 

 .٢٫١٤في ايضاح  االفصاح عنهاتم ضريبة االستقطاع الزكاة و  -ب

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

  المالية لألدواتالقيمة العادلة  -١١
  

صلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم الحصول عليه لبيع  سداده لتحويل التزام في  أ سواق في تاريخ معاملة منتظمة بين مشاركين في األاو 
  العادلة على افتراض ان معاملة بيع االصل او تحويل االلتزام يحدث اما:القياس. يعتمد قياس القيمة 

  او االلتزام او لألصلفي السوق الرئيسي 
  ماثل للموجودات والمطلوباتسوق م أفضلفي غياب السوق الرئيسي، في.  

ً  فال تختل الماليقائمة المركز المالية في  لألدواتالقيمة العادلة    .الموجزةاالولية عن القيمة الدفترية المسجلة في القوائم المالية  جوهريا
  المالية: لألدواتتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وعرض القيمة العادلة 

  شكل تسلسل هرمي  علىالمالية  لألدواتتحديد القيمة العادلة 
  

  .الوصول إليها في تاريخ القياس منشاةأو مطابقة لها والتي يمكن لل لنفس االداةسواق النشطة سعار المتداولة في األول: األالمستوى األ  
خرى والتي تكون فيها أالمالية المتماثلة او طرق تسعير سواق النشطة للموجودات والمطلوبات سعار المتداولة في األالمستوى الثاني: األ  

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

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٤ 

  (تتمة) المالية لألدواتالقيمة العادلة  -١١
  القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

  القيمة الدفترية والقيمة العادلة 
توى األدوات المالية المقيمة بالقيم مناً مس ح القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، متض ة العادلة فى الجدول التالي يوض

من معلومات عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة ف ل الهرمي. وال تتض لس ي حالة أن القيمة التس
بياً من القيمة العادلة. في  مبر  ٣١الدفترية قريبة نس تثناء م٢٠١٩ديس ركة تم تقييمها بالقيمة العادلة، باس ، اليوجد أداة مالية مملوكة للش

  اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة. 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١

  عمليات المساهمين

القيمة 
  الدفترية

  المستوى االول  
  سعوديألف لایر 

  المستوى الثاني  
  ألف لایر سعودي 

  المستوى الثالث  
  ألف لایر سعودي 

  االجمالي  
  ألف لایر سعودي

ة  القيم ة ب درج ارات م تثم إس
  العادلة من خالل قائمة الدخل

٣٣٬٤١٠   --   --    ٣٣٬٤١٠   ٣٣٬٤١٠  

  ٣٣٬٤١٠   --   --    ٣٣٬٤١٠    ٣٣٬٤١٠  

  

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  المساهمينعمليات 

القيمة 
  الدفترية

  المستوى االول  
  ألف لایر سعودي

  المستوى الثاني  
  ألف لایر سعودي 

  المستوى الثالث  
  ألف لایر سعودي 

  االجمالي  
  ألف لایر سعودي

ة  القيم ة ب درج ارات م تثم إس
  العادلة من خالل قائمة الدخل

٤١٬٤٢٥  --  --  ٤١٬٤٢٥  ٤١٬٤٢٥ 

  ٤١٬٤٢٥  --  --  ٤١٬٤٢٥  ٤١٬٤٢٥ 

    
تثمار بمبلغ  ٢٠٢٠ مارس ٣١كما في  -  ركة اس تثمار متاح للبيع غير مدرج. لم يتم قياس هذا  ١٫٩، كان لدى الش عودي في اس مليون لایر س

 االستثمار بالقيمة العادلة بسبب عدم توفر األسعار المدرجة للشركات المقارنة والمعلومات المالية األخرى.

  اعاله). ٧٫٢جميع األدوات المالية بالقيمة العادله باستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم إثباتها بالتكلفة (إيضاح  - 

بيا للقيمة الدفترية المقابلة  -  اوية نس يرة األجل التي يفترض ان تكون القيمة العادلة مس دة النقدية والبنوك والموجودات المالية قص لها أرص
 تها أنها قصيرة األجل.بسبب طبيع

م. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م والسنة المنتهية في ٢٠٢٠ مارس ٣١المنتهية في  فترة الثالثة أشهرلم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل  - 
 السابقة. الفتراتباالضافة الى ذلك، لم تحدث أي تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٥ 

  القطاعية المعلومات  -١٢
  

جلس إدارة الشركة ملشركة والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل ا قطاعاتيتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول 
 بية السعودية.في المملكة العرتتم جميع عمليات التأمين لدى الشركة . كصانع قرار رئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييمها

  ساسية. أال عمأخطوط  ستةغراض ادارية، تم عرض النشاطات في وأل
  

ً تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية  م تقديمها لمجلس االدارة تطراف الخارجية من األ اإليراداتتجارية العادية. للشروط واالحكام ال طبقا
  لوبات.تضم عمليات الموجودات والمط عيةالقطا. الموجودات والمطلوبات الموجزةولية األتم تقييمها لتتوافق مع قائمة الدخل 

  
  م ٢٠١٩ديسمبر ٣١تغييرات في أساس التقسيم او اساس القياس لربح او خسارة القطاع منذ  دال يوج

 واالستثمارات معيدي التأمينبالصافي والمطلوب من  اقساط التأمين المدينة مرابحة وذممفي حكمه ودائع ال تشمل موجودات القطاع النقد وما 
وبالتالي تم ادراجهم في موجودات والموجودات الغير ملموسة  والمعدات الممتلكاتووالمصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى 

  .غير مخصصة
  

المستحقة والمطلوبات اريف والمص ،لحملة وثائق التأمينالمستحق لمعيدي ووسطاء التأمين و المستحقال تشمل مطلوبات وفائض القطاع 
وبالتالي تم ادراجهم وديعة نظامية  استثمار على المستحقة والعوائد المستحقة والزكاة عمليات التأمين والفائضنهاية الخدمة  ومكافأة االخرى

  .المطلوبات غير المخصصةفي 
  
  .تم عرضها كموجودات /مطلوبات اخرى ومطلوبات المساهمين وبالتاليموجودات  لال تشم 
  

القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على في انع القرار التشغيلي الرئيسي صمعروضه ل ليستالمخصصة غير هذه الموجودات والمطلوبات 
  .أساس مركزي

 
 ديسمبر ٣١وم ٢٠٢٠ مارس ٣١القطاعية لموجودات ومطلوبات الشركة كما في إدارة الشركة للتقارير  القطاعية لمجلستم تقديم البيانات 

  ما يلي:في ذلك التاريخ كالمنتهية  أشهرالدخل للثالثة (الخسارة) ومصروفاتها وصافي  اإيراداته، وجميع م٢٠١٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٦ 

 التقارير القطاعية (تتمة)-١٢
  الموجزةقائمة المركز المالي االولي 

      
 

      

      عمليات التأمين  
  طبي  

لایر ألف 
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 
  سعودي

  ممتلكات
ألف لایر 
  سعودي

  هندسي
ألف لایر 
  سعودي

  بحري
ألف لایر 
  سعودي

حوادث 
  ومطلوبات

  ألف لایر سعودي

إجمالي عمليات 
  التأمين

  لایر سعودي ألف

عمليات 
المساهمين ألف 

  لایر سعودي

  االجمالي

                    (غير مراجعة) م٢٠٢٠ مارس ٣١في كما 

                    الموجودات
قساط غير اال فيحصة معيدي التأمين 

 ٤٥٬٩٧٢ -- ٤٥٬٩٧٢ ٣٬٢٩٦ ٤٬٦٧٠ ٣٬٢٣٤ ١٥٬١٢٢ ١٩٬٦٥٠ --  المكتسبة

 ٩٬٦٩٢ -- ٩٬٦٩٢ ٣٬٨٢٣ ١٬٧٤١ ٧٧٧ ١٬٠٠٥ ٢٬٢٢٦ ١٢٠  المطالبات القائمة فيحصة معيدي التأمين 
المتكبدة المطالبات  فيحصة معيدي التأمين 

 ٩٬١٩٣ -- ٩٬١٩٣ ١٬١٩٨ ١٬٠٣٧ ١٬٦١١ ٣٬٠٧٦ ٢٬٢٦٢ ٩  عنهاغير المبلغ 

 ٢٩٤ -- ٢٩٤ -- -- -- -- ٢٩٤ --  فائض خسارة مطالبات إعادة التأمين
 ١١٬٢٥٣ -- ١١٬٢٥٣ ٦٣٧ ٦٢١ ٣٥٥ ١٬٥٣٦ ٦٬٢٢٨ ١٬٨٧٦  تكاليف وثائق تامين مؤجلة
 ٣٩٩٬٦٤٥ ١٦٢٬٦٠١ ٢٣٧٬٠٤٤ -- -- -- -- -- --  موجودات غير مخصصة

 ٤٧٦٬٠٤٩ ١٦٢٬٦٠١ ٣١٣٬٤٤٨ ٨٬٩٥٤ ٨٬٠٦٩ ٥٬٩٧٧ ٢٠٬٧٣٩ ٣٠٬٦٦٠ ٢٬٠٠٥  إجمالي الموجودات

                    
                    المطلوبات

 ١٧٦٬٥٩٣ -- ١٧٦٬٥٩٣ ٦٬٤٥٠ ٥٬٧٦٠ ٣٬٦٠٨ ١٦٬٣٦١ ١٠٠٬١١١ ٤٤٬٣٠٣  اقساط تامين غير مكتسبة
  ٨٬٦٢٦ -- ٨٬٦٢٦ ٨٧٥ ١٬٧٥٠ ٧٣٤ ٣٬١٣٩ ٢٬١٢٨ --  عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

 ٣١٬٢٠٦ -- ٣١٬٢٠٦ ٦٬١٨١ ٢٬١٥٨ ٨٧٥ ١٬١٢٧ ٨٬٣٤٦ ١٢٬٥١٩  المطالبات القائمة
 ٢٨٬٤٣٩ -- ٢٨٬٤٣٩ ١٬٧١٣ ١٬٤٤٧ ١٬٧٩٠ ٣٬٤٩٥ ٩٬٩٢٤ ١٠٬٠٧٠  المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

 ٩٦ -- ٩٦ -- -- -- ٩٦ -- --  مخصص عجز اقساط التأمين
 ٢٬٩٠٧ -- ٢٬٩٠٧ ٢٤٠ ١٢٦ ٤٧٠ ٢٠٣ ١٬٧٠٥ ١٦٣  أخرىاحتياطيات فنية 

  ٧٤٬٣٥٤ ٨٬٥٨٦ ٦٥٬٧٦٨ -- -- -- -- -- --  مطلوبات غير مخصصة
 ٣٢٢٬٢٢١ ٨٬٥٨٦ ٣١٣٬٦٣٥ ١٥٬٤٥٩ ١١٬٢٤١ ٧٬٤٧٧ ٢٤٬٤٢١ ١٢٢٬٢١٤ ٦٧٬٠٥٥  إجمالي المطلوبات

           



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٧ 

  التقارير القطاعية (تتمة)-١٢
  (تتمة) الموجزة ةقائمة المركز المالي االولي      

      عمليات التأمين  
  طبي  

ألف لایر 
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 
  سعودي

  ممتلكات
ألف لایر 
  سعودي

  هندسي
ألف لایر 
  سعودي

  بحري
ألف لایر 
  سعودي

حوادث 
  ومطلوبات
ألف لایر 
  سعودي

إجمالي عمليات 
  التأمين

لایر  ألف
  سعودي

عمليات 
المساهمين 
ألف لایر 
  سعودي

  االجمالي
  
  

                    (مراجعة) م٢٠١٩ ديسمبر ٣١في كما 
                    الموجودات

  ٣٣٬١٩٧  --  ٣٣٬١٩٧  ٢٬٨٩٩  ٢٬٤٩٣  ٢٬٧٦٦ ١٠٬٤٢٦ ١٤٬٦١٣  --  قساط غير المكتسبةاال فيحصة معيدي التأمين 
  ١٢٬٤٤١  --  ١٢٬٤٤١  ٤٬٥٠٨  ٢٬٤٧٢  ٦٢٩  ٣٬٣٩٢  ١٬١٤٥ ٢٩٥  المطالبات القائمة فيحصة معيدي التأمين 

المتكبدة المطالبات  فيحصة معيدي التأمين 
  ١٣٬٩٥٢  --  ١٣٬٩٥٢  ٢٬٢٥٤  ١٬٥٨٠  ١٬٨٣٥  ٤٬٦٦٤  ٣٬١٨٢ ٤٣٧  غير المبلغ عنها

  ٢٠٠ --  ٢٠٠  --  --  --  --  ٢٠٠ --  فائض خسارة مطالبات إعادة التأمين

  ٩٬٣٢٢  --  ٩٬٣٢٢  ٥٧٤  ٤٣٤  ٢٥٧  ١٬١٥٢  ٥٬١٢٠  ١٬٧٨٥  تكاليف وثائق تامين مؤجلة

  ٣٦١٬٠٨٩  ١٧٠٬٠٨٠  ١٩١٬٠٠٩  --  --  --  --  --  --  مخصصةموجودات غير 

  ٤٣٠٬٢٠١  ١٧٠٬٠٨٠  ٢٦٠٬١٢١  ١٠٬٢٣٥  ٦٬٩٧٩  ٥٬٤٨٧  ١٩٬٦٣٤  ٢٤٬٢٦٠  ٢٬٥١٧  إجمالي الموجودات
           

                    المطلوبات
  ١٢٦٬٢٦٠  --  ١٢٦٬٢٦٠  ٥٬٨٢٨  ٣٬٣٨٤  ٣٬٠٦٨  ١١٬٥٧١  ٧٣٬٧٠٣  ٢٨٬٧٠٦  اقساط تامين غير مكتسبة

  ٦٬٠٠٨  --  ٦٬٠٠٨  ٧٢٠  ٧٧٤  ٥٥١  ٢٬٤٦٢  ١٬٥٠١  --  التأمين غير المكتسبةعمولة معيدي 
  ٣١٬٤٧٨  --  ٣١٬٤٧٨  ٦٬٥٨٠  ٢٬٧٩٨  ٧٢٠  ٣٬٧٢٥  ٥٬٧٦٦  ١١٬٨٨٩  المطالبات القائمة

  ٣٧٬٠٦٠  --  ٣٧٬٠٦٠  ٣٬٣١٤  ٢٬٣٥٨  ٢٬٠٨٦  ٥٬٣٠٠  ١٤٬٨٠٢  ٩٬٢٠٠  المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها
  ٣٬٨٠١  --  ٣٬٨٠١  --  ٧٠  ٣٧٦  --  ١٬٠٠٠  ٢٬٣٥٥  مخصص عجز اقساط التأمين

  ٢٬٢١٢  --  ٢٬٢١٢  ١٠٥  ٤٧  ٣٧٣  ٤٠  ١٬٥٠١  ١٤٦  أخرىفنية  احتياطيات
  ٦٤٬٧٩٨  ٧٬٤٨٠  ٥٧٬٣١٨  --  --  --  --  --  --  مطلوبات غير مخصصة

  ٢٧١٬٦١٧  ٧٬٤٨٠  ٢٦٤٬١٣٧  ١٦٬٥٤٧  ٩٬٤٣١  ٧٬١٧٤  ٢٣٬٠٩٨  ٩٨٬٢٧٣  ٥٢٬٢٩٦  إجمالي المطلوبات
           



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٨ 

  (تتمة) المعلومات القطاعية  -١٢
  

  قائمة الدخل االولية الموجزة

  
  
  
  
  

  (غير مراجعة) م٢٠٢٠مارس  ٣١في  المنتهية أشهرلفترة الثالثة   
  طبي  

ألف لایر 
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 
  سعودي

  ممتلكات
ألف لایر 
  سعودي

  هندسي
ألف لایر 
  سعودي

  بحري
ألف لایر 
  سعودي

 حوادث
  ومطلوبات
ألف لایر 
  سعودي

  المجموع
ألف لایر 
  سعودي

                اإليرادات

 ١٢٩٬٨٦٦ ٦٬٤٠٠ ٥٬٤٤٦ ١٬٩٧٠ ١٣٬١٧٤ ٦٥٬٦٩٥  ٣٧٬١٨١ اجمالي االقساط المكتتبة
               المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 )٩٨٦( )٨١( )٢٣٣( )٧٤( )٥٩٨( -- --  معيدي تأمين محليين - 
 )٣٣٬٥٩٨( )٢٬٢١٩( )٤٬١٣٠( )١٬٦٨٨( )١١٬٧٩٠( )١٣٬٧٧١( --  معيدي تأمين خارجيين - 

 )٢٬٣٠٠( )٨٥( )٦٥( )٤١( )٧٣١( )٨٤٩( )٥٢٩(  مصروفات فائض الخسارة
 ٩٢٬٩٨٢ ٤٬٠١٥ ١٬٠١٨ ١٦٧ ٥٥ ٥١٬٠٧٥ ٣٦٬٦٥٢  صافي اقساط التأمين المكتتبة

، في صافي األقساط غير المكتسبة التغيرات
  صافي

)٣٧٬٥٥٨( )٢٢٦( )١٩٨( )٧٢( )٩٤( )٢١٬٣٧١( )١٥٬٥٩٧( 

 ٥٥٬٤٢٤ ٣٬٧٨٩ ٨٢٠ ٩٥ )٣٩( ٢٩٬٧٠٤ ٢١٬٠٥٥  صافي االقساط المكتسبة
 ٤٬٠٨٤ ٤٣٣ ٧١٤ ٣٢٣ ١٬٧٠٨ ٩٠٦ --  التأمين من معيديعموالت مكتسبة 

 ٣٨ ٦ ٧ ٢ ٣ ٧ ١٣  اخر اكتتابدخل 
 ٥٩٬٥٤٦ ٤٬٢٢٨ ١٬٥٤١ ٤٢٠ ١٬٦٧٢ ٣٠٬٦١٧ ٢١٬٠٦٨ أجمالي اإليرادات

         االكتتابتكاليف ومصروفات 

 ٥٢٬٣٦٠ ١٬٨٢٣ ١٬٢٣٧ ٢٦٠ ٢٬٨٧٧ ٣٣٬١٠٠ ١٣٬٠٦٣  اجمالي المطالبات المدفوعة
 ٣٬١٧١ -- -- -- -- ١٬٧٨٥ ١٬٣٨٦  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات
  المدفوعة

)١٣٬٤١٨( )١٬٤٤١( )١٬٠١١( )٢٣٩( )٢٬٦٢٥( )٦٬٤٨٧( )١٬٦١٥( 

 ٤٢٬١١٣ ٣٨٢ ٢٢٦ ٢١ ٢٥٢ ٢٨٬٣٩٨ ١٢٬٨٣٤ األخرىوالمنافع  صافي المطالبات المدفوعة

 ٢٬٣٨٣ ٢٨٧ ٩٢ ٦ )٢١١( ١٬٤٠٤ ٨٠٥ ، صافىالتغيرات في صافي المطالبات القائمة
متكبدة الغير التغيرات في صافي المطالبات ال

 ، صافىُمبلغ عنها
٣٬٨٦٣( )٥٤٧( )٣٦٨( )٧١( )٢١٧( )٣٬٩٥٩( ١٬٢٩٩( 

 ٤٠٬٦٣٣ ١٢٢ )٥٠( )٤٤( )١٧٦( ٢٥٬٨٤٣ ١٤٬٩٣٨  المتكبدة والمنافع االخرى صافي المطالبات
العجز في احتياطي اقساط مخصص  / (عكس)
  التأمين 

)٣٬٧٠٥( -- )٧٠( )٣٧٦( ٩٦ )١٬٠٠٠( )٢٬٣٥٥( 

 ٦٩٦ ١٣٥ ٧٩ ٩٧ ١٦٣ ٢٠٥ ١٧  أخرىفنية  احتياطيات
 ٥٬٢١١ ٣١٦ ٤١١ ١٤٢ ٧٩٠ ٢٬٦٨٢ ٨٧٠  تامينتكاليف اقتناء وثائق 

 ٤٢٬٨٣٥ ٥٧٣ ٣٧٠ )١٨١( ٨٧٣ ٢٧٬٧٣٠ ١٣٬٤٧٠  المكتتبة التكاليف والمصاريفإجمالي 

 ١٦٬٧١١ ٣٬٦٥٥ ١٬١٧١ ٦٠١ ٧٩٩ ٢٬٨٨٧ ٧٬٥٩٨ االكتتابدخل صافي 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٢٩ 

  (تتمة) المعلومات القطاعية  -١٢
  

  (تتمة) قائمة الدخل االولية الموجزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   
  طبي  

ألف لایر 
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 
  سعودي

  ممتلكات
ألف لایر 
  سعودي

  هندسي
ألف لایر 
  سعودي

  بحري
ألف لایر 
  سعودي

حوادث 
  ومطلوبات
ألف لایر 
  سعودي

  المجموع
ألف لایر 
  سعودي

 ١٦٬٧١١ ٣٬٦٥٥ ١٬١٧١ ٦٠١ ٧٩٩ ٢٬٨٨٧ ٧٬٥٩٨  االكتتابدخل صافي 

             أخرى(مصروفات) وايرادات تشغيلية 
 ٤٬٤٧٢              نخفاض قيمة الديون المشكوك في تحصيلهااعكس 

 )٤٠٣(              انخفاض مستحقات إعادة التأمين مخصص
 )١٨٬٩٣٧(              وإداريةمصاريف عمومية 

 ٦٤٨              العائد على استثمار الوديعة النظامية
 )٨٬٠١٥(              محققة من استثماراتغير خسارة 

 ١٬٧٩٢              أخرىإيرادات 

  )٢٠٬٤٤٣(            أخرى، صافيمصروفات وايرادات تشغيلية  إجمالي

  لفترةا خسارة
            )٣٬٧٣٢(  

  )٥٢٣(              الدخل العائد إلى عمليات التأمين اجمالى

  )٤٬٢٥٥(             ةالعائد إلى المساهمين قبل الزكا الخسارةصافي 

 )٥٠١(              مصروف الزكاة للفترة 

 )٤٧٥٦(              للفترة الخسارةصافي 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٠ 

  (تتمة) المعلومات القطاعية  -١٢
  

  (تتمة) قائمة الدخل االولية الموجزة

  

  

  (مراجعة) م٢٠١٩ مارس ٣١في  المنتهية الثالثة أشهرلفترة   
  طبي  

ألف لایر 
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 
  سعودي

  ممتلكات
ألف لایر 
  سعودي

  هندسي
ألف لایر 
  سعودي

  بحري
ألف لایر 
  سعودي

حوادث 
  ومطلوبات
ألف لایر 
  سعودي

  المجموع
ألف لایر 
  سعودي

                اإليرادات

 ٨٥٬٣٦٥ ٩٬٤٥٢ ٦٬٠٧١ ٢٬٤١٣ ١٣٬٨٣٣ ٣٧٬٤٣٠ ١٦٬١٦٦  اجمالي االقساط المكتتبة
        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

)٨٠٤( -- --  تأمين محليينمعيدي  -   )٨١(  )٣٠٩(  )١٢٧(  )١٬٣٢١(  
)١٧٨(  معيدي تأمين خارجيين -   )٧٬٨٢٨(  )١١٬٦٩٥(  )٢٬١٠٣(  )٣٬٨٨٤(  )٣٬٣٠٣(  )٢٨٬٩٩١(  

 )٣٬٢١٦( -- )٤٨( -- )١٬٢٩٠( )١٬٣٢٠(  )٥٥٨(  مصروفات فائض الخسارة
 ٥١٬٨٣٧  ٦٬٠٢٢  ١٬٨٣٠  ٢٢٩  ٤٤  ٢٨٬٢٨٢  ١٥٬٤٣٠  صافي اقساط التأمين المكتتبة

في صافي األقساط غير  التغيرات
  ، صافى مكتسبة

)١٥٬٣٤٣(  )١٬٥٥٥(  )٥٧٧(  )٢٠(  )٦٥٧(  )١٬٨٩٦(  )١٠٬٦٣٨(  

  ٣٦٬٤٩٤  ٤٬٤٦٧  ١٬٢٥٣  ٢٠٩  )٦١٣(  ٢٦٬٣٨٦  ٤٬٩٧٢  صافي االقساط المكتسبة

 ٦٬٧١٤  ٥٣٢  ١٬١٣٥  ٤٤٢  ١٬٥٢٩  ٣٬٠٧٦  --  عموالت مكتسبة من معيدي التأمين
  ٣٠  ٧  ٨  ٢  ٣  ٩  ١  دخل إكتتاب اخر
  ٤٣٬٢٣٨  ٥٬٠٠٦  ٢٬٣٩٦  ٦٥٣  ٩١٩  ٢٩٬٤٧١  ٤٬٧٩٣ أجمالي اإليرادات

  ٥١٬٨٨٤  ٤٤٦  ٩٩٤  )١٣(  ١٢٬٦٧٩  ٢٥٬٤٣٥ ١٢٬٣٤٣  اجمالي المطالبات المدفوعة
  ١٬٦٩٠  --  --  --  --  ٨٩٩ ٧٩١  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات
  المدفوعة

)٢٦٬١٧١(  )٣١٠(  )٥٧٢(  ٥  )١١٬٤٥٥(  )٤٬٠٩١( )٩٬٧٤٨(  

  ٢٧٬٤٠٣  ١٣٦  ٤٢٢  )٨(  ١٬٢٢٤  ٢٢٬٢٤٣  ٣٬٣٨٦    والمنافع االخرى صافي المطالبات -
  ١٬٥٢٧  ٤٠٠  )١٢٥(  ٣٥  )٨٤٠(  ١٬٢٠٥  ٨٥٢ التغيرات في صافي المطالبات القائمة -
   متكبدةالتغيرات في صافي المطالبات ال -
  ١٬٤٧٧  ٢٠١  ٦٨  ٢٤  ٧٨  ٣٧١  ٧٣٥  الغير ُمبلغ عنها  

  ٣٠٬٤٠٧  ٧٣٧  ٣٦٥  ٥١ ٤٦٢  ٢٣٬٨١٩ ٤٬٩٧٣  المتكبدةوالمنافع االخرى صافي المطالبات 
العجز في احتياطي  مخصص / (العكس)

  اقساط التأمين 
١٬٤١٦  ١٬١٩٨  --  ٥٠  )٧٠٨(  )٣٢١(  ١٬١٩٧  

 ٧  ٤٦  ٤  ٩٣  )٢٣٦(  ١٠٠  -  أخرىاحتياطيات فنية 
  ٣٬٩٨٣  ٤٤٨  ٤٩١  ٢١٧  ٧٩٢  ١٬٧٤٠ ٢٩٥  تكاليف اقتناء وثائق تامين

  ٣٥٬٨١٣  ٢٬٤٢٩  ٨٦٠  ٤١١  ٣١٠  ٢٥٬٣٣٨  ٦٬٤٦٥  االكتتاب التكاليف والمصاريفإجمالي 

  ٧٬٤٢٥  ٢٬٥٧٧  ١٬٥٣٦  ٢٤٢  ٦٠٩  ٤٬١٣٣  )١٬٦٧٢(  االكتتابدخل  /  (خسارة)صافي 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣١ 

  (تتمة) المعلومات القطاعية  -١٢
  (تتمة) قائمة الدخل االولية الموجزة

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  
 
  
 

  (مراجعة) م٢٠١٩مارس  ٣١في  المنتهية أشهرالثالثة لفترة   
  طبي  

ألف لایر 
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 
  سعودي

  ممتلكات
ألف لایر 
  سعودي

  هندسي
ألف لایر 
  سعودي

  بحري
ألف لایر 
  سعودي

حوادث 
  ومطلوبات
ألف لایر 
  سعودي

  المجموع
ألف لایر 
  سعودي

  ٧٬٤٢٥  ٢٬٥٧٧  ١٬٥٣٦  ٢٤٢  ٦٠٩  ٤٬١٣٣  )١٬٦٧٢(  االكتتاب(خسارة) / دخل صافي 

             أخرى(مصروفات) / ايرادات تشغيلية 
قيمة الديون المشكوك في  نخفاضاعكس 

  تحصيلها
            ١٬٠٢٤  

  )٣٧٩(              انخفاض مستحقات إعادة التأمين مخصص
  )١٤٬٨٠٠(              وإداريةمصاريف عمومية 

  ١٬٠٩٦              نظاميةالوديعة ال استثمار على ائدالع
  ٦٬١١٣              محققة من استثماراتأرباح غير 

  ٢٬١٦٣              أخرىإيرادات 

أخرى، مصروفات وايرادات تشغيلية  إجمالي
  صافي

            
)٤٬٧٨٣(  

  ٢٬٦٤٢              للفترة الدخل

  --              الدخل العائد الى عمليات التأمين إجمالي

 العائد الى المساهمينللفترة الدخل صافي 
 قبل الزكاة

            
٢٬٦٤٢  

  )١٬٠٠٠(              للفترة الزكاة

  ١٬٦٤٢              للفترة الدخلصافي 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٢ 

  جهات ذات عالقة واالرصدة معمعامالت   -١٣
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  تمثلتجهات ذات عالقة ال

  خالل الفترة: وارصدتهم فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة التعامالت تمت الموافقة عليها من قبل االدارة ومجلس االدارة. وشروط هذهالتسعير 

  نيابة عن الشركة. بالشركة،عالقة  طراف ذاتأصدة البنكية المحتفظ بها باسم إلى األر ,أ ٤رقم يضاح أ) يشير اال

  الرصيد المدين / (المستحق) كما في  الثالث أشهر المنتهيةالتعامالت خالل فترة   

  
   طرف ذو عالقة

  
  العالقة 

  
  

    المعاملة طبيعة
   

  م٢٠٢٠مارس  ٣١
  (غير مراجعة)

  ألف لایر سعودي

  م٢٠١٩مارس  ٣١
  (غير مراجعة)

  ألف لایر سعودي

  م٢٠٢٠مارس  ٣١
  (غير مراجعة)

  ألف لایر سعودي

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

  لایر سعوديألف 

              عمليات التأمين:

  شركة الخليج التعاونية للتامين 
 شركة ذات مسئولية محدودة)(

  ١٬٠٨٨  ١٬٠٨٨  --  -- مصاريف مدفوعة  مساهم

  الشركة السعودية العامة للتأمين 
  شركة ذات مسئولية محدودة)(

  )٣٠٩(  )٣٠٩(  --  --  مصاريف مدفوعة  مساهم

  مجموعة روالكو
 مرتبط

  بالمساهمين  
  ١٥  ٧٨ ٦١٩ ١١٩  )٦(إيضاح اقساط مكتتبة 

  --  )٣(  --  )٢(  مطالبات مدفوعة  

 مجموعة الدباغ
 مرتبط

  بالمساهمين  
  ٣٠٧  ١٬٤١٢ ٣٬٩٣٦  ٥٤٥ )٦(إيضاح اقساط مكتتبة 

  )٣٠٣( )٢٤٦(  )٧٨٣( )٥٤٣(  مطالبات مدفوعة  

  شركة فاروق ومامون تمر 
  ٨٦  ٢٬٢٧٩  ٦٬٣٩٧ ١٠٬٦٧٧  )٦(إيضاح  اقساط مكتتبة  مساهم  

  )١٬٢٠١(  )٥٠٥(  )٣٢١(  )١٬٠١٦(  مطالبات مدفوعة  

  مؤسسة رغف
مرتبط 

  بالمساهمين
  --  ٩  ٩٨  ٢٦  )٦(إيضاح  اقساط مكتتبة

  --  --  )١٨(  )٣٣(  مطالبات مدفوعة  

  اعضاء االدارة الرئيسيين
  --  --  )٦٧٨(  )٧٦٨(  منافع قصيرة االجل  
  )٥٥٦(  )٥٩٣(  )٥٥(  )٣٧(  االجل طويلةمنافع   

              عمليات المساهمين

  )١٬٨٠٠(  )٢٬٢٥٠(  ٤٥٠  ٤٥٠  والمصاريف المتعلقة مجلس االدارة مكافأة    اعضاء مجلس االدارة



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٣ 

  ةالزكا -١٤

  مخصص الزكاة ١- ١٤

  رة.ادالافضل تقدير من قبل أًء على المستحقة للشركة بناة الزكاب احتساتم 

  يلي: م كما٢٠١٩ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في م ٢٠٢٠ مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلزكاة المستحقة خالل ا الحركة في 
  

    
  
  

  م٢٠٢٠ مارس ٣١

  (غير مراجعة)
  سعودي لایر ألف

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

  لایر سعودي ألف
        

  ١١٬٥٠٠  ٣٬٣٤٢    لسنةالفترة/ اية الرصيد في بدا
  ٣٬٢٢٣  ٥٠١    لسنةالفترة/ ال لمحمل خالا

  )٥٬٧٤٧(  --    السنوات السابقةفترة / (عكس) / مخصص من 
  )٥٬٦٣٤(  --    لسنةالفترة/ ال لمسدد خالا

    ────────  ────────  
  ٣٬٣٤٢  ٣٬٨٤٣    لسنةالفترة/ اية الرصيد في نها

    ════════  ════════  
  

  لزكويا الوضع ٢-١٤
  

م، بعد الوصول إلى تسوية نهائية ٢٠١٥م إلى ٢٠١٠ديسمبر  ٣١انتهت الشركة من ربط الزكاة وضريبة االستقطاع للفترة / السنوات من 
 مليون لایر سعودي في لجنة فض المنازعات.  ١٫١مليون لایر سعودي و  ١٫٨للزكاة وضريبة االستقطاع بمبلغ 

 
، وتماشيا مع التقييم السابق م وتم الحصول على الشهادة الزكوية الالزمة.٢٠١٧م الي ٢٠١٦ قدمت الشركة إقرارتها الزكوية للسنوات من

 تسويتللسنوات المذكورة أعاله و لضريبة االستقطاع حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق نفس المعاملة 
 مليون لایر سعودي. ١٫٨إضافية بقيمة  االستقطاعضريبة 

 
وحصلت على شهادة الزكاة ذات الصلة. ولم ترفع الهيئة العامة م ٢٠١٩و  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لعام 

 .م٢٠١٩حتى  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للزكاة والدخل تقييمات الزكاة للسنوات من 
  

حسب إنهاء التقييم للسنوات السابقة. وبناًء عليه،  م٢٠١٩حتى  م٢٠١٦إن اإلدارة على ثقة من أنه لن يتم فرض زكاة إضافية للفترة من 
  م.٢٠١٩خالل عام  األولية الموجزة الدخلقائمة مليون لایر سعودي في  ٥٫٧قامت الشركة بعكس مخصص زكاة إضافي بقيمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٤ 

  رأس المال -١٥
م: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(سعودي. لایر  ١٠مليون سهم، قيمة كل سهم  ٢٠مليون لایر سعودي ويتكون من  ٢٠٠يبلغ رأس مال الشركة 

  لایر سعودي) تم اإلكتتاب فيه على النحو التالي: ١٠مليون سهم قيمة كل سهم  ٢٠
  (مراجعة) م٢٠١٩ ديسمبر ٣١    (غير مراجعة)م ٢٠٢٠ مارس ٣١  

  
  نسبة التملك

  المبلغ
  نسبة التملك    ألف لایر سعودي

  المبلغ
  ألف لایر سعودي

  ٧٥٬٨٠٠  %٣٥٬٠    ٧٥٬٨٠٠  %٣٥٬٠  المساهمون المؤسسون

  ١٢٤٬٢٠٠  %٦٥٬٠    ١٢٤٬٢٠٠  %٦٥٬٠  إكتتاب عام

  ٢٠٠٬٠٠٠  %١٠٠٬٠    ٢٠٠٬٠٠٠  %١٠٠٬٠  

  
أسهم حقوق أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح  ،م٢٠١٩أبريل  ٢٩هـ الموافق  ١٤٤٠شعبان  ٢٤في 

حصلت الشركة على موافقة من مؤسسة النقد  ،م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي. خالل الفترة المنتهية في  ٣٠٠بقيمة أولية 
  .ية الكامنة وراء هذه الزيادةوهي بصدد االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية والقانونية المتبق "ساما" العربي السعودي

  
  رأس المال إدارة -١٦

  وزيادة قيمة حصةرأس المال من أجل دعم أهداف أعمالها  مؤشراتيتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على 
   المساهمين.

  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 االستمرارتدير الشركة رأس مالها لتتأكد أنها قادرة على 
راس هيكل تكون يرأس مال بينما تزيد من عوائد المساهمين إلى الحد األعلى من خالل التوازن وحقوق المساهمين. متطلبات الخاصة ب

  النظامي واألرباح المبقاة.  واالحتياطيمال 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

  
لرقابية، بتقييم التأثير المحتمل ذو الصلة لجائحة قامت اإلدارة، من خالل تحليل السيناريوهات المختلفة كما هو مطلوب من قبل الجهات ا

على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية بشكل استباقي من خالل إجرء اختبار الجهد للمتغيرات  ١٩كورونا الجديد
ومخصصات األقساط المتبقية وغير ذلك.  المختلفة مثل: إجمالي نمو األقساط وزيادة تكلفة الموظفين ونسبة الخسارة منذ بداية العام

كما هو الحال مع أي  %٨١يض المالءة المالية للشركة من خلصت اإلدارة إلى انه بناء على اختبار الجهد الذي تم إجراؤه، يمكن تخف
الفعلية عن تلك المتوقعة. تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث المدعومة بحكم جوهري وعدم تأكد، وبالتالي، قد تختلف النتائج 

  م.إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديدري وستواصل الشركة إعادة التقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظ
  الية.ة من الخارج خالل هذه الفترة المي مجلس اإلدارة، أن الشركة امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضرأفي 

  المعلومات التالية تلخص الحد األدنى من رأس المال التنظيمي للشركة:
 

لسهما / (خسارة) ربحية -١٧  
 االسهم المصدرةعدد للمرجح المتوسط ا على للفترةالدخل  /(الخسارة) في اص بقسمةللفترة  االساسي السهم ربحية / (خسارة)ب احتساتم 

  الفترة.ية ائمة بنهاقالو

  على الشركة. قال تنطب ةالسهم المخفضربحية  /  (خسارة)



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٥ 

   المعلومات الملحقة -١٨
 قائمة المركز المالي االولية الموجزة 

  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١    م (غير مراجعة)٢٠٢٠ مارس ٣١  م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  عمليات التأمين 
  

  عمليات المساهمين
  

  اإلجمالي 
  

  التأمينعمليات 
  

  عمليات المساهمين
  

  االجمالي 

  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي  
                        الموجودات

  ١١٣٬٨١٥    ٦٨٬٥٥٧    ٤٥٬٢٥٨   ١٢٠٬٠٧٢   ٤٦٬٧١٤   ٧٣٬٣٥٨  حكمه  وما فينقد 
  ٣٠٬٠٠٠    --    ٣٠٬٠٠٠   ٢٢٬٠٠٠    ٢٢٬٠٠٠    --  ودائع مرابحة 

  ٧٤٬٧٦٣    --    ٧٤٬٧٦٣   ١١٧٬٧٦٧   --   ١١٧٬٧٦٧  اقساط تامين مدينة، صافي
  ١٧٬٤٣٠    --    ١٧٬٤٣٠   ١٩٬٤٦٣   --   ١٩٬٤٦٣  مطلوب من معيدي التأمين، صافي

  ٣٣٬١٩٧    --    ٣٣٬١٩٧   ٤٥٬٩٧٢   --   ٤٥٬٩٧٢  حصة معيدي التأمين في االقساط غير المكتسبة
  ١٢٬٤٤١    --    ١٢٬٤٤١   ٩٬٦٩٢   --   ٩٬٦٩٢  في المطالبات القائمة حصة معيدي التأمين

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير 
  المبلغ عنها

٩٬١٩٣   --   ٩٬١٩٣  
 

١٣٬٩٥٢    --    ١٣٬٩٥٢  

  ٢٠٠    --    ٢٠٠   ٢٩٤   --   ٢٩٤  فائض مؤجل من خسائر مطالبات تأمين
  ٩٬٣٢٢    --    ٩٬٣٢٢   ١١٬٢٥٣   --   ١١٬٢٥٣  تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة

  ٤٣٬٣٤٨    ٤٣٬٣٤٨    --   ٣٥٬٣٣٣   ٣٥٬٣٣٣   --  استثمارات 
  )٤٬٣١١(    )٤٬٣١١(    --  )٤٧٧(   )٤٧٧(   --  عمليات التأمين إلى مطلوب

  ٨٬٥٤٩    ٤٩    ٨٬٥٠٠  ١١٬٢٢٦   ٣٠٦   ١٠٬٩٢٠  أخرىمصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
  ٣٬٧٣٥    --    ٣٬٧٣٥  ٣٬٤٦٩   --   ٣٬٤٦٩  الحق في استخدام األصل

  ٥٬٤٥٩    --    ٥٬٤٥٩   ٥٬٦٨٣   --   ٥٬٦٨٣  ممتلكات ومعدات
  ٥٬٨٦٤    --    ٥٬٨٦٤   ٦٬٣٨٤   --   ٦٬٣٨٤  موجودات غير ملموسة

  ٣٦٬٢٦٠    ٣٦٬٢٦٠    --   ٣٦٬٢٦٠   ٣٦٬٢٦٠   --  الشهرة
  ٢٠٬٠٠٠    ٢٠٬٠٠٠    --   ٢٠٬٠٠٠   ٢٠٬٠٠٠   --  وديعة نظامية

  ١٬٨٦٦    ١٬٨٦٦    --   ١٬٩٨٨   ١٬٩٨٨   --  العوائد المستحقة على استثمار وديعة نظامية 

  ٤٢٥٬٨٩٠    ١٦٥٬٧٦٩    ٢٦٠٬١٢١   ٤٧٥٬٥٧٢   ١٦٢٬١٢٤   ٣١٣٬٤٤٨  مجموع الموجودات التشغيلية

  ٤٬٣١١    ٤٬٣١١    --   ٤٧٧   ٤٧٧   --  العمليات المتداخلة استبعاديخصم: 

  ٤٣٠٬٢٠١    ١٧٠٬٠٨٠    ٢٦٠٬١٢١    ٤٧٦٬٠٤٩    ١٦٢٬٦٠١    ٣١٣٬٤٤٨  مجموع الموجودات

  
 
 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٦ 

 المعلومات الملحقة (تتمة) -١٨
  قائمة المركز المالي االولية الموجزة (تتمة)

  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١    م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١  م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

    عمليات التأمين  
عمليات 

  المساهمين
    عمليات التأمين    االجمالي  

عمليات 
  المساهمين

  اإلجمالي  

  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي  
                        المطلوبات

  ١٠٬٧٥٠    --   ١٠٬٧٥٠   ٨٬٤٥٨  --   ٨٬٤٥٨  مطلوب لحملة وثائق التأمين
  ١٤٬٥٥٧    ٢٬٢٧٢   ١٢٬٢٨٥   ١٤٬٧٣٠   ٢٬٧٥٥   ١١٬٩٧٥ مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

  ٤٬٠٣٣   --   ٤٬٠٣٣   ١٣٬٨٢٣   --   ١٣٬٨٢٣ مطلوب لمعيدي التأمين
  ١٣٬٠٨٠   --   ١٣٬٠٨٠   ١٤٬٠٨٦   --   ١٤٬٠٨٦ مطلوب لوسطاء التأمين

  ١٢٦٬٢٦٠   --   ١٢٦٬٢٦٠   ١٧٦٬٥٩٣   --   ١٧٦٬٥٩٣ اقساط تامين غير مكتسبة
  ٦٬٠٠٨   --   ٦٬٠٠٨   ٨٬٦٢٦   --   ٨٬٦٢٦ عمولة معيدي التأمين غير المكتسبة

  ٣١٬٤٧٨   --   ٣١٬٤٧٨   ٣١٬٢٠٦   --   ٣١٬٢٠٦ المطالبات القائمة
  ٣٧٬٠٦٠   --   ٣٧٬٠٦٠   ٢٨٬٤٣٩   --   ٢٨٬٤٣٩ المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها

  ٣٬٨٠١   --   ٣٬٨٠١   ٩٦   --   ٩٦ مخصص عجز اقساط التأمين
  ٢٬٢١٢   --   ٢٬٢١٢   ٢٬٩٠٧   --   ٢٬٩٠٧ احتياطيات فنية أخرى

  )٤٬٣١١(   --   )٤٬٣١١(  )٤٧٧(   --   )٤٧٧( مطلوب من عمليات المساهمين
  ٤٬٨٥٢   --  ٤٬٨٥٢  ٤٬٩٠١   --   ٤٬٩٠١ مكافأة نهاية الخدمة

  ٣٬٢٨٠   --  ٣٬٢٨٠  ٢٬٩٨٨   --   ٢٬٩٨٨  التزامات إيجار
  ٩٬٠٣٨   --   ٩٬٠٣٨   ٩٬٥٣٧   --   ٩٬٥٣٧ توزيع فائض مستحق الدفع

  ٣٬٣٤٢   ٣٬٣٤٢   --   ٣٬٨٤٣   ٣٬٨٤٣   -- زكاة مستحقة
  ١٬٨٦٦   ١٬٨٦٦   --   ١٬٩٨٨   ١٬٩٨٨   -- العوائد المستحقة على استثمار وديعة نظامية 

 ٢٦٧٬٣٠٦    ٧٬٤٨٠   ٢٥٩٬٨٢٦   ٣٢١٬٧٤٤   ٨٬٥٨٦   ٣١٣٬١٥٨ مجموع المطلوبات التشغيلية
  ٤٬٣١١    --    ٤٬٣١١   ٤٧٧   --   ٤٧٧  العمليات المتداخلة استبعاديخصم: 

 ٢٧١٬٦١٧    ٧٬٤٨٠   ٢٦٤٬١٣٧    ٣٢٢٬٢٢١    ٨٬٥٨٦    ٣١٣٬٦٣٥  مجموع المطلوبات
                        المساهمينحقوق 

  ٢٠٠٬٠٠٠    ٢٠٠٬٠٠٠    --   ٢٠٠٬٠٠٠   ٢٠٠٬٠٠٠   --  راس المال
  ٢٬١٦٥    ٢٬١٦٥    --   ٢٬١٦٥   ٢٬١٦٥  --  احتياطي نظامي
  )٤٣٬٨٨٨(    )٤٣٬٨٨٨(    --   )٤٨٬٦٤٤(   )٤٨٬٦٤٤(   --  خسائر متراكمة

  ١٥٨٬٢٧٧    ١٥٨٬٢٧٧    --    ١٥٣٬٥٢١   ١٥٣٬٥٢١    --  حقوق المساهمينمجموع 
  ٣٠٧    --   ٣٠٧    ٣٠٧   --  ٣٠٧  احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

  ١٥٨٬٥٨٤    ١٥٨٬٢٧٧    ٣٠٧    ١٥٣٬٨٢٨    ١٥٣٬٥٢١   ٣٠٧  حقوق الملكية إجمالي
  ٤٣٠٬٢٠١    ١٦٥٬٧٥٧    ٢٦٤٬٤٤٤    ٤٧٦٬٠٤٩    ١٦٢٬١٠٧  ٣١٣٬٩٤٢  مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٧ 

  المعلومات الملحقة (تتمة) -١٨
  قائمة الدخل االولية الموجزة

  للثالثة أشهر المنتهية في
  م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١  

  
  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١

  االجمالي     عمليات المساهمين    عمليات التأمين    اإلجمالي     عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي  

                        اإليرادات
 ٨٥٬٣٦٥  --  ٨٥٬٣٦٥   ١٢٩٬٨٦٦    --   ١٢٩٬٨٦٦  اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

                ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة
  )١٬٣٢١(  --   )١٬٣٢١(   )٩٨٦(   --   )٩٨٦( تأمين محليينمعيدي  - 
 )٢٨٬٩٩١(  --   )٢٨٬٩٩١(   )٣٣٬٥٩٨(   --   )٣٣٬٥٩٨( معيدي تأمين خارجيين - 

 )٣٬٢١٦(  --   )٣٬٢١٦(   )٢٬٣٠٠(   --   )٢٬٣٠٠( مصروفات فائض الخسارة
 ٥١٬٨٣٧  --   ٥١٬٨٣٧   ٩٢٬٩٨٢   --   ٩٢٬٩٨٢ صافي اقساط التأمين المكتتبة

 )١٥٬٣٤٣(  --   )١٥٬٣٤٣(   )٣٧٬٥٥٨(   --   )٣٧٬٥٥٨( التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
 ٣٦٬٤٩٤  --   ٣٦٬٤٩٤   ٥٥٬٤٢٤   --   ٥٥٬٤٢٤ صافي اقساط التأمين المكتسبة

 ٦٬٧١٤  --   ٦٬٧١٤   ٤٬٠٨٤   --   ٤٬٠٨٤ عمولة مكتسبة من معيدي اعادة التأمين 
  ٣٠  --   ٣٠   ٣٨    --   ٣٨ دخل إكتتاب اخر
 ٤٣٬٢٣٨  --  ٤٣٬٢٣٨  ٥٩٬٥٤٦   --   ٥٩٬٥٤٦ إجمالي اإليرادات

                التكاليف والمصاريف االكتتاب
 ٥١٬٨٨٤  --   ٥١٬٨٨٤   ٥٢٬٣٦٠   --   ٥٢٬٣٦٠ اجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٬٦٩٠  --   ١٬٦٩٠   ٣٬١٧١   --   ٣٬١٧١ مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
 )٢٦٬١٧١(  --   )٢٦٬١٧١(   )١٣٬٤١٨(   --   )١٣٬٤١٨( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعةناقصا: 

 ٢٧٬٤٠٣  --   ٢٧٬٤٠٣   ٤٢٬١١٣   --   ٤٢٬١١٣ صافي المطالبات والمنافع االخرى المدفوعة
 ١٬٥٢٧  --   ١٬٥٢٧   ٢٬٣٨٣   --   ٢٬٣٨٣ ، صافىالتغير في صافي المطالبات القائمة

، صافي المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنهاالتغير في 
 صافي

)٣٬٨٦٣(   --  
 

)٣٬٨٦٣(  
 ١٬٤٧٧  --   ١٬٤٧٧  

 ٣٠٬٤٠٧  --   ٣٠٬٤٠٧   ٤٠٬٦٣٣   --   ٤٠٬٦٣٣ صافي المطالبات والمنافع االخرى المتكبدة
 ١٬٤١٦  --   ١٬٤١٦   )٣٬٧٠٥(   --   )٣٬٧٠٥( العجز في احتياطي اقساط التأمين مخصص  /(عكس) 

 ٧  --   ٧   ٦٩٦   --   ٦٩٦ احتياطيات فنية اخرى
  ٣٬٩٨٣  --   ٣٬٩٨٣   ٥٬٢١١   --   ٥٬٢١١ تكاليف اقتناء وثائق تامين

 ٣٥٬٨١٣  --  ٣٥٬٨١٣   ٤٢٬٨٣٥   --   ٤٢٬٨٣٥ إجمالي التكاليف والمصاريف االكتتاب

 ٧٬٤٢٥  --   ٧٬٤٢٥   ١٦٬٧١١   --   ١٦٬٧١١ صافي نتائج االكتتاب



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٨ 

  الملحقة (تتمة)المعلومات  -١٨
  قائمة الدخل االولية الموجزة (تتمة)

  
  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١    م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١  للثالثة أشهر المنتهية في

  االجمالي     عمليات المساهمين    عمليات التأمين    اإلجمالي     عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي    لایر سعودي ألف    ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي  

                        (مصروفات) تشغيلية اخرى/ايرادات 
  ١٬٠٢٤   --   ١٬٠٢٤   ٤٬٤٧٢    --   ٤٬٤٧٢  عكس انخفاض قيمة الديون المشكوك في تحصيلها

  )٣٧٩(   --   )٣٧٩(   )٤٠٣(    --   )٤٠٣(  انخفاض مستحقات إعادة التأمينمخصص 
  )١٤٬٨٠٠(   )١٬١٨٦(   )١٣٬٦١٤(   )١٨٬٩٣٧(   )١٬٢٧١(   )١٧٬٦٦٦(  مصاريف عمومية وادارية

  ١٬٠٩٦   ٥٨٨   ٥٠٨   ٦٤٨   ٣٢٠   ٣٢٨  العائد على استثمار الوديعة النظامية
  ٦٬١١٣   ٦٬١١٣   --   )٨٬٠١٥(   )٨٬٠١٥(   --  (خسائر) استثمارات غير محققة / ارباح 

  ٢٬١٦٣   --   ٢٬١٦٣   ١٬٧٩٢   ١   ١٬٧٩١  ايرادات اخرى

  )٤٬٧٨٣(   ٥٬٥١٥   )١٠٬٢٩٨(   )٢٠٬٤٤٣(   )٨٬٩٦٥(   )١١٬٤٧٨(  (مصروفات) /ايرادات تشغيلية اخرى إجمالي

                   
صافي (العجز) /الفائض من عمليات 

  التأمين/المساهمين
٣٬٧٣٢(    )٨٬٩٦٥(   ٥٬٢٣٣(  

  )٢٬٦٤٢    ٥٬٥١٥   )٢٬٨٧٣  

  --   )٢٬٨٧٣(   ٢٬٨٧٣    --   ٤٬٧١٠   )٤٬٧١٠(  )١٫١إيضاح الفائض المحول للمساهمين (
 إلى للفترة بعد تحويل العجز )الخسارةصافي الدخل /(

  المساهمين قبل الزكاة
٢٬٦٤٢    ٢٬٦٤٢   --    )٣٬٧٣٢(   )٤٬٢٥٥(   ٥٢٣  

                      الزكاة
  )١٬٠٠٠(    )١٬٠٠٠(   --    )٥٠١(   )٥٠١(   --  مصروف الزكاة للفترة 

  ١٬٦٤٢    ١٬٦٤٢   --    )٤٬٢٣٣(   )٤٬٧٥٦(   ٥٢٣  للفترةصافي الدخل / (الخسارة) 

                      السهم االساسي (بالريال السعودي)ربح  /خسارة 

     ٢٠٬٠٠٠          ٢٠٬٠٠٠     (باالالف) المتوسط المرجح عدد األسهم

     ٠٫٠٨          )٠٫٢٤(     (خسارة) / ربح السهم (بالريال السعودي)

  
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٣٩ 

  المعلومات الملحقة (تتمة) -١٨
  قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة

  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١    م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١  للثالثة أشهر المنتهية في 

عمليات     عمليات التأمين    االجمالي     عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
  المساهمين

  االجمالي   

  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي  

                        
  ١٬٦٤٢    ١٬٦٤٢   --    )٤٬٢٣٣(    )٤٬٧٥٦(   ٥٢٣  للفترة  (الخسارة) / صافي الدخل

                        :شامل اخرال  دخل/  ال خسارة)ال(
                        

 البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل
  للفترات الالحقةاالولية الموجزة 

                    

  --    --    --    --    --   --  المكاسب االكتوارية على التزامات المزايا المحددة
                        
                   

  ١٬٦٤٢    ١٬٦٤٢   --    )٤٬٢٣٣(    )٤٬٧٥٦(   ٥٢٣ فترةمجموع الدخل/ (الخسارة) الشامل لل

  --            )٥٢٣(          يخصم: صافي الدخل العائد الي عمليات التأمين

العائد للفترة مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل 
  للمساهمين

        )١٬٦٤٢           )٤٬٧٥٦  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٤٠ 

 المعلومات الملحقة (تتمة) -١٨
  قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة

  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١    م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١  للثالثة أشهر المنتهية في

عمليات     التأمينعمليات   
  المساهمين

عمليات     عمليات التأمين    االجمالي  
  المساهمين

  االجمالي  

ألف لایر   
ألف لایر     سعودي

ألف لایر     سعودي
ألف لایر     سعودي

ألف لایر     سعودي
  ألف لایر سعودي    سعودي

                        التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

 ٢٬٦٤٢  ٢٬٦٤٢   --    )٣٬٧٣٢(    )٤٬٢٥٥(   ٥٢٣  قبل الزكاةللفترة  (الخسارة)/  صافي الربح
                     تعديالت لبنود غير نقديةـ:

 ٣٧٧  --   ٣٧٧   ٥١٧   --   ٥١٧  االستهالك
  ١٨٥   --   ١٨٥   ٣٠٧   --   ٣٠٧ اإلطفاء للموجودات غير الملموسة

  ٢٦٣   --   ٢٦٣   ٢٦٦   --   ٢٦٦  اإلطفاء حق استخدام األصل 
  )١٬٠٢٤(  --  )١٬٠٢٤(   )٤٬٤٧٢(   --   )٤٬٤٧٢(  أقساط التأمين المدينةانخفاض في  عكس    

  ٣٧٩   --   ٣٧٩   ٤٠٣    --   ٤٠٣ مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة إلعادة التأمين
ل أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خال(خسارة) 

  )٦٬١١٣(  )٦٬١١٣(   --    ٨٬٠١٥   ٨٬٠١٥   -- قائمة الدخل
 )٣٬٢٩١(  )٣٬٤٧١(  ١٨٠    ١٬٣٠٤    ٣٬٧٥٩   )٢٬٤٥٦(  

                    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  )١٩٬٥٤٠(  --   )١٩٬٥٤٠(  )٣٨٬٥٣٢(   --   )٣٨٬٥٣٢( أقساط تامين مدينة  
  )٧٨٨(   --   )٧٨٨(   )٢٬٤٣٦(   --   )٢٬٤٣٦( مطلوب من معيدي التأمين  
  )٧٬٨٤٨(   --  )٧٬٨٤٨(   )١٢٬٧٧٥(   --   )١٢٬٧٧٥( التأمين من األقساط غير المكتسبةحصة معيدي   
  ١٠٬٦٨٦   --   ١٠٬٦٨٦   ٢٬٧٤٩   --   ٢٬٧٤٩ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  
  )١٬٦٤٣(   --   )١٬٦٤٣(   ٤٬٧٥٩   --   ٤٬٧٥٩ حصة معيدي التأمين من المطالبات الغير ُمبلغ عنها  
  ١٬٦٦٦   --   ١٬٦٦٦   )٩٤(   --   )٩٤( مؤجل من خسائر مطالبات تأمينفائض      
  )١٬٥٧٥(   --   )١٬٥٧٥(   )١٬٩٣١(   --   )١٬٩٣١( تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة     
  )٧٬١٠٩(  ٧٥   )٧٬١٨٤(   )٢٬٦٧٧(   )٢٥٧(   )٢٬٤٢٠( مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

  )٤٬٨٠٣(  --   )٤٬٨٠٣(   --   --   --  حق استخدام األصل، صافي 
  --   ٣٬٣٤١   )٣٬٣٤١(   --   )٣٬٨٣٤(   ٣٬٨٣٤ مطلوب من عمليات المساهمين، صافي 
  )١٬٦٨٤(   --   )١٬٦٨٤(   )٢٬٢٩٢(   --   )٢٬٢٩٢( مطلوب لحملة وثائق التأمين 
 )٨٠٤(  ٣٩٤   )١٬١٩٨(   ١٧٣   ٤٨٨   )٣١٥( مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
  )٤٬٠٦٩(   --   )٤٬٠٦٩(   ٩٬٧٩٠   --   ٩٬٧٩٠ التأمين مطلوب الى معيدي  
  ١٬٤٣٨   --  ١٬٤٣٨   ١٬٠٠٦   --  ١٬٠٠٦ وسطاء التأمين مطلوب الى  
  ٢٣٬١٩١   --   ٢٣٬١٩١   ٥٠٬٣٣٣   --   ٥٠٬٣٣٣ أقساط تأمين غير مكتسبة  
 ٢٬١٥١   --   ٢٬١٥١   ٢٬٦١٨   --   ٢٬٦١٨ عمولة غير مكتسبة لميعدي التأمين    

  
  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٤١ 

 المعلومات الملحقة (تتمة) -١٨
  قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة(تتمة)

  م (مراجعة)٢٠١٩ديسمبر ٣١    م (غير مراجعة)٢٠٢٠مارس  ٣١  للثالثة أشهر المنتهية في

عمليات   
  التأمين

عمليات   
  المساهمين

  
  االجمالي 

  
  عمليات التأمين

عمليات   
  المساهمين

  
  اإلجمالي 

  من االنشطة التشغيلية (تتمة)التدفقات النقدية 
ألف لایر 
  سعودي

ألف لایر   
  سعودي

ألف لایر   
  سعودي

ألف لایر   
  سعودي

  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي  

                        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:(تتمة)
  )١٠٬٨٢٥(    --    )١٠٬٨٢٥(    )٢٧٢(    --    )٢٧٢(  مطالبات قائمة 

  ٣٬١١٩    --    ٣٬١١٩    )٨٬٦٢١(    --    )٨٬٦٢١(  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
  ١٬٤١٤    --    ١٬٤١٤    )٣٬٧٠٥(    --   )٣٬٧٠٥(  احتياطي عجز أقساط تأمين

  ٨  --   ٨   ٦٩٥   --   ٦٩٥  احتياطيات فنية أخرى 
  )٥٠٠(   --   )٥٠٠(   ٤٩   --   ٤٩ مكافأة نهاية الموظفين، صافي 

  ٤٬٣١٩   --   ٤٬٣١٩   ٣١   --   ٣١  التزامات االيجار 
 ١٣٬٠٩٨(  ٣٬٨١٠  )١٦٬٩٠٨(   )١٬١٣٢(   )٣٬٦٠٣(   ٢٬٤٧١( 

  --   --   --   )٢٤(   --   )٢٤( فائض مدفوع الي حملة وثائق التأمين 
 )١٦٬٣٨٩(   ٣٣٩   )١٦٬٧٢٨(   ١٤٨    ١٥٧    )٩( الناتج من  االنشطة التشغيلية(المستخدم في) /صافي النقد 

                        التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

  )٦٣٤(   --   )٦٣٤(  )٧٤١(   --   )٧٤١(  شراء ممتلكات ومعدات
  )٣٤١(   --   )٣٤١(  )٨٢٧(   --   )٨٢٧( شراء موجودات غير ملموسة

  ٨٢٬٠٠٠   ٨٢٬٠٠٠   --   ٨٬٠٠٠   )٢٢٬٠٠٠(   ٣٠٬٠٠٠ استرداد ودائع بالمرابحة
 ٨١٬٠٢٥   ٨٢٬٠٠٠   )٩٧٥(   ٦٬٤٣٢    )٢٢٬٠٠٠(   ٢٨٬٤٣٢ االنشطة االستثمارية الناتج منصافي النقد 

                        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٤٥٣(    --    )٤٥٣(    )٣٢٣(    --    )٣٢٣(  دفع التزامات االيجار 

  )٤٥٣(    --    )٤٥٣(    )٣٢٣(    --    )٣٢٣(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

  ٦٤٬١٨٣   ٨٢٬٣٣٩   )١٨٬١٥٦(    ٦٬٢٥٧    )٢١٬٨٤٣(  ٢٨٬١٠٠  صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما فى حكمه
 ٩٠٬٣٨٧   ٢٬٧٦٠   ٨٧٬٦٢٧   ١١٣٬٨١٥   ٦٨٬٥٥٧  ٤٥٬٢٥٨ النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 ١٥٤٬٥٧٠   ٨٥٬٠٩٩   ٦٩٬٤٧١    ١٢٠٬٠٧٢    ٤٦٬٧١٤   ٧٣٬٣٥٨ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

                    تعامالت غير نقدية
 ١٬٩٦٥   --   ١٬٩٦٥    --    --   --  التحويل إلى الموجودات غير الملموسة

 ٩٨   ٩٨   --    --    --   --  ١٦تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٤٢ 

  ارقام المقارنة-١٩
  الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.أرقام تم إعادة تصنيف بعض 

  

  ١٩أثر انتشار فيروس كورونا المستجد -٢٠

م وقد أنتشر في جميع األراضي الصينية ومن بعدها على مستوى العالم بما في ذلك ٢٠٢٠في أوائل عام  ١٩إن انتشار فيروس كورونا المستجد

عالمية عن هذا الوباء، على الصعيد العالمي إلى قيام السلطات الحكومية بفرض الحجر الصحي المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة ال

لنشاط وقيود السفر من نطاق مختلف، أدى إلى اضطرابات كبيرة في تجارة التجزئة والسفر والضيافة، في التجارة العالمية. وقد أدر إلى انخفاض ا

في المستقبل وتسبب في تقلبات كبيرة في األسواق المالية العالمية. تعمل الشركة على وضع خطط االقتصادي وخفض التقديرات للنمو االقتصادي 

الحفاظ لمعالجة كيفية إدارة آثار تفشي هذا المرض وتقييم االضطرابات والمخاطر األخرى التي تتعرض لها عملياتها. وتشمل هذه حماية الموظفين و

خرين. وقد استلزم ذلك من إدارة الشركة إلعادة النظر في أحكامها الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية على خدماتنا للعمالء وأصحاب المصلحة اال

م. في حين أنه من ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للشركة وطرق الحساب ومصادر التقدير الرئيسية المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

ل ومدة تأثيرها التجاري واالقتصادي، قامت إدارة الشركة بتقييم األثر على عمليات الشركة العامة والجوانب الصعب االن، التنبؤ بالمدى الكام

صدار هذه التجارية بما في ذلك عوامل مثل االستثمارات ومطالبات التأمين واسترداد األصول وقيود السفر، وما إلى ذلك وأتمة إلى أنه حتى تاريخ إ

  ة الموجزة، ال يتطلب االمر تغييرات جوهرية في االحكام والتقديرات الرئيسية.القوائم المالية األولي

  

) التأثير التشغيلي على ١على الرغم من عدم وجود أي مطالبات مادية في هذه المرحلة، إال أن الشركة التراقب عن كثب تعرضها، بما في ذلك (

التباطؤ في تدفق األشخاص والسلع والخدمات، ال سيما فيما يتعلق باحجام االعمال ) عواقب التدهور في ظروف االقتصاد الكلي أو ٢أعمالها، و(

  ) التغير في أسعار األصول والظروف المالية.٤) مدى تغطية إعادة التأمين المتأثرة، بما في ذلك تغطية إعادة التشغيل، و(٣الجديدة، و(

  

ياطيات التقنية لخط العمل الطبي ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث يتم تسهيل على الرغم من هذه التحديات ، تعتقد إدارة الشركة أن االحت

، والتي تشمل تكاليف االختبار  ١٩كورونا المستجد صناعة التأمين من خالل مبادرة الحكومة السعودية لتحمل جميع التكاليف المرتبطة بجائحة

ة عددًا والعالج. عالوة على ذلك ، هناك انخفاض عام في االتجاه في المطالبات الطبية ذات الطبيعة الروتينية. عالوة على ذلك ، لم تشهد الصناع

جائحة كورونا العوامل ، تعتقد إدارة الشركة أن  كبيًرا من المطالبات الُمبلغ عنها ، وبالتالي ساعدت الشركة في الحفاظ على الربحية. بناًء على هذه

. وتواصل إدارة ٢٠٢٠مارس  ٣١لم يكن له أي آثار جوهرية على النتائج التي أبلغت عنها الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ١٩المستجد

كبير حيث يتم تسهيل صناعة التأمين من قبل الحكومة  الشركة مراقبة الوضع عن كثب. عالوة على ذلك ، ال تزال أعمال الشركة غير متأثرة إلى حد

  المتضررين. ١٩جائحة كورونا المستجدمن خالل العالجات المجانية لمرضى 

  

لم يكن له أي آثار مادية مباشرة على النتائج التي أبلغت عنها الشركة  ١٩استنادا إلى هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كورونا المستجد

 ١٩التأمين من خالل العالجات المجانية لمرضى فيروس كورونا المستجدم حيث أن الحكومة ساعدت شركات ٢٠٢٠مارس  ٣١للربع المنتهي في 

عدم اليقين في الوقت الراهن، يمكن أن يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب  ءالمتضررين. ومع ذلك، في ضو

في المستقبل،  تعديالً جوهرياً على القيم الدفترية لألصول أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. نظرا لتطور الوضع سريعاً  مع عدم اليقين

  ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.      
  
  
  
  
  
  

  



  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
 

٤٣ 

  أحداث الحقة  -٢١

جميع شركات لم ٢٠٢٠مايو  ٨") بتاريخ قرار("ال ١٨٩رقم  قراركورونا ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي فايروس وباء ظروف استجابة ل

القائمة لمدة المركبات ين على وثائق التأمسريان تمديد فترة بشركات التأمين انه يلزم ، بنود هذا القرارالتأمين في المملكة العربية السعودية. من بين 

احد من هذا وغصون شهر فراد التي يتم شراؤها في تامين المركبات لالوثائق لفترة سريان مدة شهرين إضافة شهريين إضافيين باإلضافة إلى 

ليست حدثاً  القرارتطلبات تعتقد اإلدارة أن م ويسمح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حالة فشل المؤمن عليه في دفع أقساط التأمين.القرار. 

  قابالً للتعديل.  

  

  الموافقة على القوائم المالية -٢٢

  ).هـ ١٤٤١شوال ٢٢ (الموافق م٢٠٢٠يونيو  ١٤هذه القوائم المالية االولية الموجزة من قِبل مجلس االدارة بتاريخ اعتماد  تم
 


