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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

 لرئيسيةانشطة الالتكوين وا -2

 

ت في المملكة سسأشركة مساهمة سعودية ت –الشركة"( أو " "ية العامة للتأمين التعاونيشركة الخليجال)"الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني 

وسجلت بموجب  (م0323يناير  0هـ )الموافق 2402 محرم 27/ق، بتاريخ 20العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

 :للشركة كمايلى المركز الرئيسي(. عنوان م0323يناير  05هـ )الموافق 2402صفر  6بتاريخ  4303266603السجل التجاري رقم 

 

 الخليجية العامة للتأمين التعاوني

 ،الثاني لدورالغيثي بالزا، ا 

 شارع امير الشعراء، 

 جدة، المملكة العربية السعودية.  

 

 :تعمل من خالل سجل تجاري منفصل حيث أن الشركة ،التجارية الخاصة بهمسجالت فيما يلي فروع الشركة وارقام ال

 

 التجارى السجل تاريخ       رقم السجل التجاري  الفرع

 (م0322سيبتمبر  07الموافق )هـ 2400شوال  06 2323026800 الرياض

 (م0322اكتوبر  27الموافق )هـ 2400ذي القعدة  26 0352346806 الخبر

      

بتاريخ  85في المملكة العربية السعودية وفق انظمة التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م/ تم الترخيص للشركة لمزاولة اعمال التأمين 

ديسمبر  2هـ )الموافق 2406ذي الحجة  0بتاريخ  065( وقرار مجلس الوزراء رقم م0338ديسمبر  0هـ )الموافق 2406ذي الحجة  5

 03)ساما( بتاريخ البنك المركزي السعودي لسعودية من في المملكة العربية ا عمال التأمينأ(. حصلت الشركة على ترخيص مزاولة م0338

 8هـ )الموافق  2402صفر  04 فيالسهم السعودية )تداول( أ سوق لدىالشركة مسجلة  (.م0323مارس  6هـ )الموافق 2402ربيع االول 

 ( . م0323فبراير 

 

ً ووفق النظام االساسي للشركةعادة التأمين بموجب إعمال أعلقة بها التي تتضمن عمال التأمين والخدمات المتأتهدف الشركة الى مزاولة  للقوانين  ا

يات والحوادث والمسؤولوالهندسية والبحرية ها الخدمات الطبية والسيارات ياتتشمل عملو نظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.واأل

  .البحرية

 

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

 

 %63 محول الى عمليات المساهمين 

 %23 محول الى عمليات التأمين

 233% 

 

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

 

 ً ئض حملة توزيع صافي فا البنك المركزي السعودي، تقترح الشركة بموافقة من البنك المركزي السعوديلالئحة التنفيذية الصادرة عن  وفقا

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

 

 تحويل محفظة التأمين
 

التعاوني وشركة الخليج التعاوني للتامين المحدودة )"البائعون"( برمت الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية العامة للتامين أ، م0320مايو  26في 

مليون ريال  06.06بمبلغ شهرة قدره  م0336يناير  2والتي بموجبها اقتنت عمليات تامين البائعين في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 مين ذات صلة لمبلغ معادل. أتالمع كافة موجودات ومطلوبات  البنك المركزي السعوديسعودي بموافقة 
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 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

0 

 عداد سس اإلأ -0

 

 بيان االلتزام 2-0
 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية  "التقرير المالي االولي"-04ولية الموجزة تم اعدادها وفقا لمعيارالمحاسبة الدولي رقم ن القوائم المالية األإ

  .للمراجعين والمحاسبينوكذلك المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية 

 

 القيمة العادلةبعلى أساس مبدأ اإلستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس القيمة العادلة لإلستثمارات الموجزة  األولية أعدت القوائم المالية

لقيمة الحالية التي يتم قياسها بانهاية الخدمة للموظفين  نافعومالمتاح للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة  واالستثمارات من خالل قائمة الدخل

 .وحدة االئتمان المتوقعهلاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة 

 

 ،المعداتتلكات والمم، االستثمارات المتاحة للبيعفي ماعدا بالترتيب حسب درجة السيولة.  موجزةال تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي األولية

 التزامات ،مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،العائد المستحق على وديعة نظامية ،وديعة نظامية ،شهرة ،أصول يير ملموسة ،حق استخدام أصول

المطلوبات األخرى هي متداولة بطبيعتها مالم يذكر كافة بنود الموجودات و ،اإليجار والعائد المستحق على وديعة نظامية للبنك المركزي السعودي

 خالف ذلك.

 

، م0302 سبتمبر 03 يةالمنته أشهر التسعة خالل فترة  .من رأس مالها %03.7م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 0302 سبتمبر 03كما في 

قرار مجلس اإلدارة مليون ريال سعودي وكان لها تدفق نقدي تشغيلي بالسالب. أوصت الشركة بموجب  58,6تكبدت الشركة صافي خسارة بمبلغ 

مليون ريال سعودي. حصلت  033بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح حق اكتتاب أسهم بقيمة إجمالية قدرها  م0326أبريل  06بتاريخ 

س المال م، أكملت الشركة إجراءات زيادة رأ0302 سبتمبر 03المنتهية في . خالل الفترة البنك المركزي السعودي )"ساما"( الشركة على موافقة

 مليون ريال سعودي. 033مليون ريال سعودي من خالل حق اكتتاب اسهم بمبلغ  533مليون ريال سعودي الى  033من 

 

السيارات، والتي الطبي ومجال اليعود إلى النتائج المعاكسة في  م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة إن السبب الرئيسي للخسارة لفترة 

ر تحسين األداء يعلى الريم من تعافيها، عند مقارنتها بفترة المقارنة وكذلك األرباع السابقة. لقد قامت اإلدارة بالفعل بصياية وتنفيذ العديد من تداب

لث بدال مسؤول الطرف الثاوالتي تشمل، من بين أمور أخرى، استراتيجيات تسعير أفضل، وتنويع محفظة التأمين، وإدخال مزايا جديدة واست

، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه اإليجابي م0302من عام  الربع الالحقللسيارات. ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه التدابير بشكل إيجابي في 

ؤشرات مر اإلدارة في مراقبة منتيجة لتدابير تحسين األداء، شريطة استمرار تحقيق التوقعات األساسية لألعمال والظروف االقتصادية. ستست

 .األداء وظروف السوق السائدة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وتعديل خطة عملها، إذا لزم األمر

 

بأنها ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة  ولديها القناعةعلى االستمرار كمنشأة مستمرة  ة الشركةإدارة الشركة تقييماً لقدر جرى مجلسأ

ً كبيراً حولجوهري  بوجود عدم تأكدعلى علم  اإلدارة ليسمجلس في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ، فإن   قدرة الشركة على يثير شكا

 أ االستمرارية.مبدل طبقاً الموجزة األولية المالية  القوائم، تم إعداد وبتالياالستمرار كمنشأة مستمرة. 

 

 ،لذلك أظمة التأمين في المملكة العربية السعودية فان الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وفقأنوفقا لمتطلبات 

من القوائم المالية األولية  02في إيضاح  يرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بها.اإلوجودات وااللتزامات والميتم تسجيل 

قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وقائمة التدفق النقدي و قائمة المركز المالي االولية الموجزةعرض  الموجزة تم 

 منفصلة. األولية الموجزة لعمليات التامين وعمليات المساهمين

 

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

 .م0303ديسمبر  02في 

 

 ال تعتبر هذه القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً على النتائج المالية المتوقعة للسنة كاملة.

 

 القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي، وتم تقريب البيانات المالية ألقرب ألف. هذهتم عرض 
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23 

 )تتمة( - عدادسس اإلأ -0

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 0-0

 

مبالغ محاسبية والسياسات الللشركة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  االولية يقتضي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية

ائج . النتوااليضاحات واالفصاحات المرفقة بما في ذلك االفصاحات عن االلتزامات المحتملة اإليرادات والمصروفات الموجودات والمطلوبات

 الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

 

دم اليقين عد القوائم االولية الموجزة، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات هامة تطبيقا للسياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقديرعند إعدا

الشركة  فقد قامت ،ومع ذلك .م0303ديسمبر  02تتضمن سياسات إدارة المخاطر التي تم تطبيقها في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 

 ( 26-)كوفيد ورونا كالمالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة  القوائمبمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في 

 التسعة فترةلأي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ عنها  الم يكن لهكورونا بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة  (.00)راجع إيضاح 

 .. وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثبم0302 سبمتبر 03المنتهية في  أشهر

 

لذي تم ا قامت الشركة بمراجعة األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات. بناًء على التقييم الفني ،م0302سبتمبر  03 خال الفترة المنتهية في

 لىمتكات والمعدات من قبل الشركة عتم تعديل ااألعمار اإلنتاجية المقدرة للم ،ي باالشركة وممارسات السوق المماثلةإجراؤه من قبل الفريق الفن

 النحو التالي:

 

 م0302يوليو  2حتى تاريخ  م0302يونيو  03حتى تاريخ  

 عدد السنوات 

 23 23 أثاث ومفروشات 

 23-4 4 آليأجهزة حاسب 

 4 4 معدات مكتبية

 4 4 سيارات

 8 8 تحسينات على أراضي مستأجرة

 

م بمبلغ 0302سبتمبر  03تج عن هذا التغيير في األعمار اإلنتاجية المقدرة انخفاض في االستهالك وزيادة في الربح التشغيلي للفترة المنتهية في ن

 مليون ريال سعودي. 2,7

 

 موسمية العمليات  0-3

 

 .للشركة قد تؤثر على عمليات التأمين أي تغيرات موسميةال توجد 

 

 الهامة المحاسبية السياسات -3
 

عداد هذه القوائم المالية االولية الموجزة تتوافق مع تلك التي تستخدم إالمتبعة في ، والتقديرات واالفتراضات المستخدمة ن السياسات المحاسبيةإ

 :يما يل باستثناءم 0303 ديسمبر 02 المنتهية في عداد القوائم المالية للسنةإل

 

 الشركة  الجديدة والمعدلة المطبقة بواسطة اتتفسيراللتقارير المالية ولالمعايير الدولية   3-2
 

عتبر سارية والتي ت صدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةإالتعديالت التالية ومراجعة المعايير القائمة والتي تم  باعتمادقامت الشركة  

 :م حيث يتم تطبيقها من قبل الشركة حسب مقتضى الحال0302يناير  2المفعول من 

 

 الوصف المعيار / التعديالت

 تعريف المواد (5( و )2) ت على المعيار المحاسبي الدوليالتعدي

 عريف العمل التجاريت (0(ت على المعيار الدولي للتقرير المالي التعدي

 لماليا للتقريرتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية  يالمفاهيماالطار 

 

 الموجزة.ة األوليالمالية  القوائمتطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن له أي تأثير كبير على هذه ان  
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 )تتمة( - الهامة المحاسبية السياسات -3
 

 المصدرة والتي لم تتدخل حيز التنفيذ  المعايير 3-0

 

ماد تلك . تنوي الشركة اعتاألولية الموجزة قائمة بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تطبق حتى تاريخ صدور القوائم المالية موضح أدناه

 المعايير عندما تصبح نافذة المفعول.

 البيان المعيار

 تاريخ السريان الفعلي

 للفترات التي تبدا في او بعد التاريخ ادناه
   

 موضح أدناه   عقود التأمين 27معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 موضح أدناه  دوات الماليةاأل 6معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 

 عقود التأمين – 21المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 نظرة عامة:

ر للتقريويحل محل المعيار الدولي والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين  االثبات، ويحدد مبادئ  م0327مايو  28المعيار في تم نشر هذا 

 عقود التأمين. 4 المالي رقم

 

ن تصدر أبشرط المشاركة تقديرية مع مالمح  د إعادة التأمين وعقود االستثمار، وعلى جميع عقوالجديد على عقود التأمين الصادرةينطبق المعيار 

 أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: الجهة

 

  ستوفت معايير محددة معينةامشتقات متضمنة، إذا 

 مكونات استثمارية مميزة و 

 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات يير تأمينية. 

 

 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 6 رقم المالي للتقرير الدولي)المعيار  الصلة ذات للمعايير وفقا منفصل بشكل المكونات هذه سابحتا يتم أن يجب

25.) 
 

 قياس:ال

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

 نماذج القياس المختلفة التالية: 27، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية م0325التي كانت موجودة قبل يناير القياس 

 

 :يعتمد النموذج العام للقياس على األساسيات التالية

 

 التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل: (أ

 

 .احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

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

 تعديل المخاطر للمخاطر يير المالية 
 

 ةأعندما تقدم المنش إثباتهالربح يير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم  التعاقدية الخدمة هامش يمثل .هامش الخدمة التعاقدية (ب

دفقات النقدية لتا من؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف نشأتهسلبيًا عند  التعاقدية الخدمة هامشالخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون 

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

 :أنها على

 

 للمجموعة في  هامش الخدمة التعاقديةالمتعلقة بالخدمات المستقبلية و للوفاءلتدفقات النقدية ا، والتي تشمل التغطية المتبقية مطلوبات

 وذلك التاريخ ؛

  ة في المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموع للوفاءلتدفقات النقدية ا، والتي يتم قياسها على أنها لمتكبدةا المطالباتمطلوبات

 ذلك التاريخ.
 

امش الخدمة هوبما أنه ال يمكن أن يكون يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. 

 .لمتبقية في الربح أو الخسارةان هامش الخدمة التعاقدية المتبقية ع تزيدالتغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي  ه يتم إثبات، فإنسالباالتعاقدية 
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داية لتحديد بيتم زيادة الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد )على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في ال

 .القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(

 

هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استنادًا إلى وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة  عرضعالوة على ذلك، سيتم 

 التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

 

ً الرسوم المتغيرة نموذجيعد منهج  جراء إ)يشار إليها أيًضا باسم "عقود مشاركة مباشرة"(. يتم مشاركة المباشرة  ذات مالمحلقياس العقود  اإلزامي ا

 أيًضالتعاقدية يتم تعديل هامش الخدمة ا يمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود،تقي يتم إعادةهذه المعايير عند بدء العقد وال ب يفيتقييم ما إذا كان العقد هذا ال

 :باإلضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام للقياس
 

  التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية ، المنشأة منحصة 

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

ن النموذج العام جوهريًا ع التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف مطلوباتمبسط لقياس  أقساط ، يُسمح بنهج تخصيصباإلضافة إلى ذلك

لمتبقية مع التغطية ا فإن مطلوبات ، باستخدام نهج تخصيص األقساطلكل عقد في المجموعة.  أو إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة أو أقلللقياس 

قة المتعللمطلوبات اقابالً للتطبيق لقياس التأمين. يظل نموذج القياس العام  لحيازةاألولي ناقًصا التدفقات النقدية  االثباتاألقساط المستلمة عند 

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

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

 

 :سريانتاريخ ال

وتلقى تعليقات من  م0326 سبتمبرخالل  27 رقم المالي ريرأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مسودة تعديالت التعرض للمعيار الدولي للتق

الت التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعدي النظر في القضايامختلف أصحاب المصلحة. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي حالياً بإعادة 

يخ تارإن لوضع المعايير.  النظامية المعتادة، سيتبع مجلس معايير المحاسبة الدولي إجراءاته 27رقم للتقرير المالي مقترحة على المعيار الدولي 

 4رقم  للتقرير الماليفي المعيار الدولي  المؤقت  6رقم  قرير الماليللتعفاء المعيار الدولي إوتأجيل  27رقم للتقرير المالي سريان المعيار الدولي 

إلى الفترات  27للتقرير المالي رقم لمعيار الدولي لتاريخ السريان . بموجب مسودة التعرض الحالية ، يُقترح تعديل حاليا م0300يناير  2هو 

. يُسمح بالتطبيق المبكر م0302يناير  2بالتاريخ السابق في  هذه التأجيل سنة واحدة مقارنة مدةوتبلغ . م0300يناير  2في أو بعد التقرير التي تبدأ  

األدوات المالية.  - 6 للتقرير المالياإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي  - 25 للتقرير الماليإذا تم تطبيق كال من المعيار الدولي 

 يخ سريانه.تنوي الشركة تطبيق المعيار في تار

 

 التحول:

ختار عندئذ يكون على المنشأة أن ت، مجموعة من عقود التأمين يير عمليبأثر رجعي لالكامل تطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك ، إذا كان التطبيق  يلزم

 إما منهجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة.

 

 العرض واإلفصاحات:

 ير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغي
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 :رتأثيال

، لم يتم تقييم األثر المالي العتماد م0302 سبتمبر 03. حتى 27رقم المالي  ريرالمعيار الدولي للتق تنفيذالشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتقوم 

لرئيسية للفجوات ا. قامت الشركة بتحليل الفجوات والمجاالت بدأت الشركة عملية التنفيذ كما شكلت لجنة تنفيذية .المعيار بالكامل من قبل الشركة

 هي كما يلي:

 

 ملخص التأثير مجال التأثير 

 . بعدالمالي كامالً  األثر تقييملم يتم  التأثير المالي 

 أثير البياناتت

ن نسبة ألأن يكون تأثير البيانات ضئيال  المحتملمن ترى الشركة انه 

كبيرة من أعمال الشركة ستكون مؤهلة للقياس بموجب نهج تخصيص 

 األقساط.

 تأثير نظام تكنولوجيا المعلومات
تم والشركة بالفعل على تطبيق نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات  تعمل

 .27تحديثه والذي سيسهل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 تأثير العمليات
في  توقع حدوث تغييرات جوهريةي وال، يخضع تأثير العملية للتقييم

 العملية. 

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

 .المناسب

 تأثير على السياسات والتحكم بنطاق العمل
مستشارخارجي لتعديل سياساتها الحالية وإدارة مع  الشركة تعمل

 التحديثات في إطار الرقابة الداخلية. 

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

 .27شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

( 25) رقمية الدولي للتقارير المال المعيار المالي لتطبيقاالثر تقييم ليس من العملى الموجزة،  االوليةمن تاريخ نشر هذه القوائم المالية  اً اعتبار
 بشكل كامل من قبل الشركة. 

 

 االدوات المالية – 0رقم  الدولي للتقرير الماليمعيار ال

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات 06والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي  م0324يوليو  04تم نشر هذه المعيار في 

 المالية: 
 

 التصنيف والقياس  (أ
 

منهجية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  6المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يتستخدم 

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

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

 أدت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على المبلغ 

 أصل الدين القائم.
 

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

 عند البيع، في حالة استفياء الشرطين التاليين:

 

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

 .تمثل األحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

 

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

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

 المحاسبي.
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 )تتمة( -التصنيف والقياس  (أ

 

الحقة في التغييرات ال لعرض ال رجعة فيه اختياربالنسبة ألدوات حقوق الملكية يير المحتفظ بها لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء 

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

 

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

في الدخل الشامل االخر، مالم يؤدي إثبات اثار تغيرات المخاطر االئتمانية لاللتزام  اإللتزامالمالي العائدة إلى التغييرات في المخاطر االئتمانية لهذا 

 الربح أو الخسارة أو زيادته. الخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي فيفي الدخل الشامل ا

 

 االنخفاض في القيمة  (ب
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة  6يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات 6المالي رقم  ر. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقري06بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديثخسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائ

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

 

 محاسبة التحوط  (ج
 

مع إدارة المخاطر. تحدد  دقيقشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل متطلبات جديدة ب 6يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

القيمة  تالمتطلبات نهجاً أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء  تحوطا

ا عادة باسم "التحوط الكلي للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليه

 . 06محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل. 

  

 تاريخ السريان
 

. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي م0328يناير  2هو  6كان تاريخ السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود التأمين،  -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 6عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 4رقم 

الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار  4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م0326سبتمبر  20المنشور في 

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر عن مجلس  6ر الدولي للتقرير المالي رقم للحد من آثار تطبيق المعيا 4الدولي للتقرير المالي رقم 

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: -27معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 حتى إصدار سابق من: 6لي رقم تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير الما (2

 تاريخ السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو  -

عيار للم . يقترح مجلس معايير  المحاسبة الدولي  تمديد تاريخ السريانم0302يناير  2فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  -

يناير  2إلى  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  في 6ير المالي للمعيار الدولي للتقر العفاء المؤقتاو 27الدولي للتقرير المالي 

خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط  مطلوبة. إن االفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية م0300

 سابقا، أو  6أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

المحاسبي التي قد اثار بعض حاالت عدم التطابق ، ولكن بالنسبة لموجودات  مالية محددة، إزالة 6تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (0

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

 

 خل في( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تد2: )م0327يناير  2أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 

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

طلوباتها. دفترية  لجميع م( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بتأمين مع إجمالي القيمة ال0الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و)

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

 م المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائإلى تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية ال 6

 للشركة. 
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 )تتمة( - الهامة المحاسبية السياسات -3
 

 )تتمة( – المصدرة التي لم تدخل حيز التنفيذ المعايير   3-0
 

 )تتمة( – االدوات المالية – 0رقم  الدولي للتقرير الماليمعيار ال
 

 ج( محاسبة التحوط )تتمة(

 

 تقييم األثر:

ديسمبر  02مليون ريال سعودي ) 288، بلغ إجمالي الموجودات المالية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلقة بتأمين م0302 سبتمبر 03في 

ً تبلغ  73: م0303 ديسمبر 02ريال سعودي )مليون  248و مليون ريال سعودي(،  064: م0303 مليون ريال سعودي(على التوالي. حاليا

ديسمبر  02مليون ريال سعودي ) 244حتفظ بها بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد ومافي حكمه والذمم المدينة األخرى الموجودات المالية الم

ً االستثمارات  260: م0303 ديسمبر  02مليون ريال سعودي ) 40 قائمة الدخلالقيمة العادلة من خالل بمليون ريال سعودي(.  وتبلغ حاليا

 مليون ريال سعودي(. 00: م0303

 

، ومع ذلك في هذه المرحلة، ال تتوقع الشركة 6لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم كامل للتغيرات من تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 . 6أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات المالية بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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 حكمه في النقد وما -8
 

 :يليحكمه مما وما في النقد  يتكون

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(
 ريال سعودي ألف  سعودي ريال ألف 

    عمليات التأمين:

 03  29 نقد في الصندوق

 26,503  9,065  البنوك  نقد لدى

 أقل من ثالثة أشهرتاريخ استحقاقها استثمارات في ودائع مرابحة 

 53,339 (5)انظر االيضاح رقم 
 

 

64,005 

 23,249  80,775 
    

    عمليات المساهمين:

 0,054  41,,521  البنوك نقد لدى 

 أشهرأقل من ثالثة تاريخ استحقاقها استثمارات في ودائع مرابحة 

 510,000 (5)انظر االيضاح رقم 
 

 

74,065 

 201,,41  77,626 
    

 262,064  400,003 ي حكمهإجمالي النقد وماف
 

 بحةامرئع اود -1

 : ممايليودائع مرابحة تتألف  إن

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف

    عمليات التأمين

 64,005  53,339 مرابحةدائع و

 قل من أاستحقاقها  تاريخودائع مرابحة ناقصا: 

  (53,339) (4ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم 
 
(330005) 

 -  - 

    عمليات المساهمين

 530035  510,000 مرابحةودائع 
 قل من أاستحقاقها  تاريخناقصا: استثمار في ودائع مرابحة 

  (510,000) (4ثالثة شهور )انظر االيضاح رقم 

 
(530035) 

 -  - 
    

 -  - ودائع بالمرابحة في استثمارإجمالي 
 

 .(سنويا %3,66: م0303ديسمبر  02) م0302 سبتمبر 03ريال سنويا كما في   %3,64بنسبة  عمولة ان ودائع المرابحة تحقق عائد (أ)
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 صافيبال ،مدينة تأمين قساطأ -8
 

 :مما يلي التأمين المدينة من مبالغ مستحقةتتألف أقساط 

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 ريال سعودي ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف

    

 62,676  09,145 حملة وثائق التأمين

 2,842  953,, (26أطرف ذات عالقة )إيضاح 

 ,,,331  60,503 

 (03,227)  (25,1,2) اقساط تأمين مدينة مخصص انخفاض في 

 40,430  64,,66 بالصافي، إجمالي أقساط التأمين المدينة
 

 :كما يلي لسنةا لفترة/ا للمدينة خالا أقساط التأمينض في انخفالاحركة مخصص إن 

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف
    

 04,860  20,550 الفترة /السنةالرصيد في بداية 

 (4,362)  5,361 خالل الفترة / السنةمخصص / )عكس( 

 (654)  - ديون معدومة

 03,227  25,1,2 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

 تاراستثمالا -1
 

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف

    عمليات المساهمين

    (2-7)إيضاح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 22,002  51,399 األوراق الماليةر في استثما -

 02,725  26,3,5 صناديق االستثمارر في استثما -
 35,9,0  00,646 

 0,333  2,000 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 2,600  5,924 (0-7)إيضاح للبيع  ةحاستثمارات متا

 06,866  31,904 إجمالي االستثمارات
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 )تتمة( االستثمارات -1

 

 لدخل ائمة ال قدلة من خالالعالقيمة ابمصنفة ت اراستثما 1-2

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

 
 م0002 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

  سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف
    

 42,405  42,936 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 (23,740)  - خالل الفترة/ السنة اتاستبعاد

 (2,866)  - خالل الفترة/ السنةمحققة  خسارة

 4,260  9,043 خالل الفترة/ السنة محققيير ربح 

 00,646  35,9,0 الفترة /السنةالرصيد في نهاية 
 

 : م0303ديسمبر  02)ل سعودي امليون ري 42,68همين مبلغ المسات الدخل لعمليائمة ال قدلة من خالالعالقيمة ات باراستثمالاتشمل محفظة 

 تثمارات يتماالسن هذه السعودية. العربية المملكة الملكية في اسهم حقوق ار واستثمالاديق افي صن ارهاستثمالتي تم ال سعودي( وامليون ري 00,65

 مريكي.الار لدوالالسعودي وا تقييمها بالريال

 

عن  درةالصار استثمالاديق الية وصنالماق اورالالمحفظة في امدرجة. تستثمر  هي لدخلائمة اقل خال دلة منالعالقيمة ات باراستثمالا جميعن إ

 لسعودية.العربية المملكة الية في المات المؤسسات والشركا

 

 للبيع حامت راستثما 1-0

ر استثماك االستثمار بتصنيف لشركةا قامتمقفلة. ة سعوديمساهمة (، شركة "نجم") التأمينت الخدم شركة نجم أسهممن  %0.85 الشركةتمتلك 

 .(24)انظر االيضاح رقم  لتكلفةاب اتهاثباح للبيع ويتم امت

 

 أخرى وموجوداتمقدماً  مصاريف مدفوعة -8
 

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف

    عمليات التأمين

 0,636  ,52,44 مقدما مصاريف مدفوعة

 06,426  44,4,6 (0-8و  2-8)إيضاح  موجودات أخرى

 31,023  00,005 

    عمليات المساهمين

 053  222 سلف

 74  510 موجودات أخرى

 409  004 

    

 00,646  36,504 الموجودات األخرىو مقدما مصاريف مدفوعةإجمالي 
 

  

ريبة والجمارك هيئة الزكاة والضاألخرى المبالغ التي سددتها الشركة فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها  موجوداتال تشتمل  8-2

نتهاء الحقا إلمليون ريال سعودي. وقد تم سداد المدفوعات إلى الهيئة لتجنب الغرامات.  7.0بمبلغ  م0326و  م0328للسنتين  )"الهيئة"(

ة وسيعاد المبلغ الهيئاصدرته وتعتقد إدارة الشركة أن هناك أساًسا قويًا إللغاء التقييم الذي  .لشركة اعتراضات على تقييم الهيئة، قدمت االفترة

 .اسبفي الوقت المنللشركة بالكامل 

 

إن المبلغ قابل لالسترداد من  .مليون ريال سعودي كذمم مدينة لطرف ثالث 20,7لبات بإجمالي اتشتمل الموجودات األخرى مبلغ استرداد مط 8-0

 للعمالء االفراد والشركات. بالنسبة ،طرف ثالث
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 وديعة نظامية – 0
 

 سعودى ريال مليون 03 بمبلغ المدفوع راسمالها من %23 الشركة اودعت) ساما(, المركزي السعودي  البنكالمعتمدة من  ألنظمة التأمين وفقا

بتوجيه الشركة  قام البنك المركزي السعودي ،م0302 يونيو 03خالل الفترة المنتهية في  البنك المركزي السعودي قبل من اختياره تم بنك لدى

سبتبمر  03ة المنتهية في خالل الفتر .المالية للشركة بسبب انخفاض هامش المالءةل سعودي مليون ريا 23لزيادة مبلغ الوديعة النظامية بمقدار 

مليون ريال سعودي كما تم اإلنتهاء من جميع االجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس  033بمبلغ  رأس مالهاقامت الشركة بزيادة  ،م0302

مليون ريال سعودي إن  65من الزيادة في رأس المال الجديد بمبلغ  %25ظامية يعادل وعليه قامت الشركة بإيداع مبلغ إضافي للوديعة الن ،المال

 العمولةإن  .مليون ريال سعودي( 03: م0303ديسمبر  02مليون ريال سعودي ) 75 هوم 0302سبتمبر  03رصيد الوديعة النظامية كما في 

   .البنك المركزي السعودي موافقة دون الوديعة هذه سحب كنيم وال للبنك المركزي السعودي هي مستحقة الوديعة هذه عن ةشئالنا

 

 فنية احتياطيات -20
 

 الحركة في االقساط غير المكتسبة  20-2
 

 الحركة في االقساط يير المكتسبة تتألف مما يلي:

 )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 المنتهية في رأشه التسعةلفترة   

 إجمالي  

 ألف ريال سعودي

 معيدي التأمين 

 ألف ريال سعودي

 صافي 

 ألف ريال سعودي
       

 94,004  (40,666)  545,349  بداية الفترة الرصيد في
 ,92,,,5  (64,563)  212,092  (  خالل الفترةالمسندةالتأمين المكتتبة / )أقساط 

 (502,5,0)  00,331  (232,642)  التأمين المكتسبة خالل الفترة أقساط

 550,153  (40,4,1)  99,,530  نهاية الفترة الرصيد في
 

 

 )مراجعة( م0303ديسمبر  02للسنة المنتهية في   

 إجمالي  

 ألف ريال سعودي

 معيدي التأمين 

 ألف ريال سعودي

 صافي 

 ألف ريال سعودي
       

 60,360  (00,267)  206,063  بداية السنة الرصيد في

 027,066  (230,586)  003,655  السنة(  خالل المسندةالمكتتبة / )التأمين  أقساط

 (026,656)  66,203  (025,776)  التأمين المكتسبة خالل السنة أقساط

 000550  (050333)  2020300  نهاية السنة الرصيد في
 

 األخرى الفنية صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 20-0
 

 مما يلي: األخرىالفنية  يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف
    

 06,853  30,500 تحت التسويةمطالبات 

 03,422  ,24,94 مطالبات متكبدة يير ُمبلغ عنها

 2,022  50,460 عجز اقساط التأميناحتياطي 

 0,773  3,069 احتياطيات فنية أخرى
 0,,303  54,040 

     يخصم:

 23,065  50,636 تحت التسويةالمطالبات حصة معيدي التأمين من 

 0,604  ,1,05 ُمبلغ عنها  اليير التأمين من المطالبات المتكبدة حصة معيدي 

 51,663  24,026 

 43,200  50,,62 واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات 
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 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -22
 

 (مراجعة)غير  م0002 سبتمبر 30 المنتهية في أشهر الثالثةلفترة 

     منشآت 

 

  أفراد   إجمالي  كبير  متوسط   صغير

 أقساط إجمالي 

 المكتتبة التأمين

 سعودي ريال ألف 
            

 82018  3  82012  82323  (12813)  12822 طبي

 302102  282018  022333  282301  02018  010 مركبات

ممممممممتممملمممكممممات وحممموادث 

 222010  228  220250  82828  812  22881 ىاخرو

 0  -  0  28  -  (1) حياة

 82082  (02008)  322888  382181  282310  102088 

 
 (مراجعة)يير  م0303 سبتمبر 03 المنتهية في أشهر الثالثةلفترة 

     منشآت 

 

     أفراد   إجمالي  كبير  متوسط   صغير

أقساط  إجمالي

 التأمين المكتتبة 

 سعودي ريال ألف 
            

 5,020  8  5,034  (046)  2,462  4,386 طبي

 45,075  03,880  04,060  00,066  2,362  2,360 مركبات

ممتلكات وحوادث 

 20,008  207  20,362  6,663  2,453  2,682 ىواخر

 847  -  847  407  -  423 حياة

 7,040  0,670  00,403  40,604  02,308  64,660 
 

 (مراجعة)غير  م0002 سبتمبر 30 المنتهية في أشهر التسعةلفترة 

     منشآت 

 

  أفراد   إجمالي  كبير  متوسط   صغير

 أقساط إجمالي 

 المكتتبة التأمين

 سعودي ريال ألف 
            

 132010  388  102812  382118  82800  222801 طبي

 2802011  882280  822011  102318  12000  12120 مركبات

 ممممممممتممملمممكممممات وحممموادث

 882018  22300  882811  302000  3,088  82320 ىواخر

 22100  -  22100  801  288  882 حياة

 002308  282838  2082801  2802201  802081  0102000 

 
 

 (مراجعة)يير  م0303 سبتمبر 03 المنتهية في رأشه التسعةلفترة 

     منشآت 

 

   أفراد   إجمالي  كبير  متوسط  صغير

 أقساط إجمالي 

 المكتتبة التأمين

 سعودي ريال ألف 
            

 50,608  06  50,560  05,666  7,386  26,523 طبي

 206,447  42,263  88,087  77,000  4,820  6,050 مركبات

 ممتلكات وحوادث

 57,048  2,544  55,834  46,544  4,853  4,423 ىاخرو

 2,670  -  2,670  686  260  805 حياة

 03,667  26,623  253,746  268,656  40,743  042,066 

 

 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

02 

 معيدي أقساط التأمين والفائض من خسارة األقساط المتنازل عنها  ةحص -20

 

 أقساط التأمين المتنازل عنها حصة معيدي  20-2
 

 في المنتهية أشهر التسعة فترة في فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

 م 0002 سبتمبر 30

  )غير مراجعة( 

 م 0303 سبتمبر 03

 )يير مراجعة( 

 سبتمبر 30

 م 0002

 )غير مراجعة( 

 سبتمبر 03

 م 0303

 )يير مراجعة( 

 سعودي ريال ألف 

     عام - اقساط إعادة التأمين المسندة

وسطاء حصة معيدي التأمين المحلية إلى  -

 66,852 882883 26,333 222110 الشركات األجنبية

 0,346 02083 066 388 لشركات األجنبية مباشرةلحصة معيدي التأمين  -

وسطاء حصة معيدي التأمين المحلية إلى  -

 2,004 22030 042 381 الشركات المحلية

 670 318 068 18 شركات المحلية مباشرةلحصة معيدي التأمين ل -

 202111 03,338 102320 70,264 

     تامين على الحياة - المسندةاقساط إعادة التأمين 

وسطاء حصة معيدي التأمين المحلية إلى       -

 2,080 5,016 538 32 الشركات األجنبية

 202188 03,526 14,401 70,476 

     
 

 الفائض من خسارة المصاريف 20-0
 

 أشهر المنتهية في التسعةفترة  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 م 0002 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 م 0303 سبتمبر 03

 )يير مراجعة( 

 سبتمبر 30

 م 0002

 )غير مراجعة( 

 سبتمبر 03

 م 0303

 )يير مراجعة( 

 سعودي ريال ألف 

وسطاء حصة معيدي التأمين المحلية إلى الشركات 

 50530 9,1,4 00350 32000 األجنبية
وسطاء حصة معيدي التأمين المحلية إلى الشركات 

 035 206 05 06 المحلية

 4,401 0,267 9,0,9 7,767 

     

 

 االلتزامات المحتملةالتعهدات و -23

 

 للشركة كما يلي: االلتزامات المحتملةالتعهدات و -أ

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف
    

 033  300 ضمانخطابات 

 

 (0-27)تم االفصاح عنها في ايضاح ضريبة االستقطاع الزكاة و -ب

 

 

 

 

 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
  )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

00 

 المالية لألدواتالقيمة العادلة  -82
 

تاريخ  سممممواق فيمعاملة منتظمة بين مشمممماركين في األاو سممممداده لتحويل التزام في  أصمممملالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم الحصممممول عليه لبيع 

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

  او االلتزام او لألصلفي السوق الرئيسي 

  والمطلوباتأماثل للموجودات سوق م أفضلفي يياب السوق الرئيسي، في. 

 

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

 

 شكل تسلسل هرمي  علىالمالية  لألدواتتحديد القيمة العادلة  .أ
 

 المالية: لألدواتتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وعرض القيمة العادلة 
 

 .الوصول إليها في تاريخ القياس منشاةمطابقة لها والتي يمكن لل داةأأو  سواق النشطة لنفس االداةسعار المتداولة في األاأل ول:المستوى األ 

يع خرى والتي تكون فيها جمأالمالية المتماثلة او طرق تسعير سواق النشطة للموجودات والمطلوبات سعار المتداولة في األاأل المستوى الثاني: 

 .السوقالمعطيات 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  .ب
 

العادلة فى  ةالجدول التالي يوضمممح القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، متضممممناً مسمممتوى األدوات المالية المقيمة بالقيم

التي لم يتم تقييمها بالقيمة العادلة في حالة أن القيمة التسممممملسمممممل الهرمي. وال تتضممممممن معلومات عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 . سبياً من القيمة العادلةالدفترية قريبة ن
 

 القيمة العادلة   

 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول  ةالقيمة الدفتري )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

       المساهمينعمليات 
       

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل

  

    

استثمار في أوراق مالية  -    51,399  51,399 - - 51,399 

استثمار في صناديق استثمار  -  26,3,5  - 26,3,5 - 26,3,5 

       استثمارات متاحة للبيع

 5,924 5,924 - -  5,924 أسهم حقوق ملكية  - 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 2,000 اإلستحقاق

 

- - 2,000 2,000 

 31,904  51,399 26,3,5 4,924 31,904 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 القيمة العادلة   

 االجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى المستوى االول  ةالقيمة الدفتري م )مراجعة(0303 ديسمبر 02

 سعودي ريال ألف  سعودي ريال ألف 

       عمليات المساهمين       

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

  خالل قائمة الدخل

 

    

استثمار في أوراق مالية  -  220002  220002 - - 220002 

استثمار في صناديق استثمار  -  020525  - 020525 - 020525 

       استثمارات متاحة للبيع

 20000 20000 - -  20000 أسهم حقوق ملكية  -

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 00333 اإلستحقاق

 

- - 00333 00333 

 030530  220002 020525 00000 030530 
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  )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( -  المالية لألدواتالقيمة العادلة  -28
 

 )تتمة( - القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -ب

 

واألسممعار  ،صمول التي أبلغ عنها مدير الصمندوقإلى صمافي قيم األ 0عند المسمتوى  االسمتثماريةتسمتند القيمة العادلة لالسمتثمارات في الصمناديق 

إلى األسعار المدرجة المتوفرة  2ية في حقوق الملكية عند المستوى اليومية متوفرة في تداول. تسمتند القيمة العادلة لالسمتثمارات في األوراق المال

 في تداول.

 

مليون ريال  2.6مبلغ   :م0303ديسممممبر  02) في  مليون ريال سمممعودي 2.6، كان لدى الشمممركة اسمممتثمار بمبلغ م0302 سمممبتمبر 03كما في 

سممبب ب في الشممركة ويتم ادراجه بالتكلفةيتم االحتفاظ بهذا االسممتثمار كجزء من عمليات المسمماهمين في اسممتثمار متاح للبيع يير مدرج. سممعودي( 

 لقياس القيمة العادلة بشكل موثوق. قارنة والمعلومات المالية األخرىعدم توفر األسعار المدرجة للشركات الم

 

. م0303ديسممممبر  02والسمممنة المنتهية في م 0302 سمممبتمبر 03في المنتهية  أشمممهر التسمممعة فترةلم يكن هناك تحويالت بين المسمممتويات خالل 

 السابقة. الفترة مقارنةً بالفتراتباالضافة الى ذلك، لم تحدث أي تغييرات في أساليب التقييم خالل 

 

 المعلومات القطاعية -21

 

ركة من قبل مجلس إدارة الشمملشممركة والتي يتم مراجعتها بشممكل منتظم ا قطاعاتالتشممغيل على أسمماس التقارير الداخلية حول  قطاعاتيتم تحديد 

 في المملكة العربية السممممعودية.تتم جميع عمليات التأمين لدى الشممممركة . كصممممانع قرار رئيسممممي من أجل تخصمممميص الموارد للقطاعات وتقييمها

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

 

ً التعمامالت بين القطماعات التشممممممغيلية  طراف الخارجية تم تقديمها لمجلس االدارة من األ اإليراداتتجارية العادية. للشممممممروط واالحكام ال تتم طبقا

 .التشغيلية تضم عمليات الموجودات والمطلوبات القطاعية. الموجودات والمطلوبات الموجزةولية األتتوافق مع قائمة الدخل بطريقة 

 

  م.0303ديسمبر  02تغييرات في أساس التقسيم او اساس القياس لربح او خسارة القطاع منذ  دال يوج

 

الصافي ب بالصافي والمطلوب من معيدي التأمين اقساط التأمين المدينة مرابحة وذممودائع وفي حكمه النقد وما  ية علىال تشمل موجودات القطاع

والموجودات الغير ملموسمممة وحق اسمممتخدام األصمممول  والمعدات والممتلكاتوالمصممماريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى  واالسمممتثمارات

 .مصنفةيير وبالتالي تم ادراجهم في موجودات النظامية واالعائد على الوديعة النظامية  والشهرة والوديعة

 

والمسممممتحق لمعيدي التأمين و  اريف المسممممتحقة والمطلوبات االخرىوالمصمممم ،لتأمينلحملة وثائق االمسممممتحق  القطاعية على ال تشممممل مطلوبات

 لىع المسمممتحقة والعوائد المسمممتحقة والزكاة عمليات التأمين والفائضوالتزامات عقود اإليجار نهاية الخدمة  ومكافأةالمسمممتحق لوسمممطاء التأمين 

 .صنفةممطلوبات يير وبالتالي تم ادراجهم في  مستحقة للبنك المركزي السعودي وديعة نظامية

 

ساس أالقطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على في انع القرار التشغيلي الرئيسي صمعروضه ل ليست صمنفةالميير هذه الموجودات والمطلوبات 

 02و م 0302 سمممبتمبر 03القطاعية لموجودات ومطلوبات الشمممركة كما في إدارة الشمممركة للتقارير  القطاعية لمجلستم تقديم البيانات  .مركزي

 ما يلي:في ذلك التاريخ ك أشهر المنتهية فترة التسعةل الدخلومصروفاتها وصافي  اإيراداته، وجميع  م0303 ديسمبر



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة( القوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول 
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 )تتمة( القطاعيةالتقارير -21

 

 الموجزة ةقائمة المركز المالي االولي

  

   عمليات التأمين 

 

 حوادث ومطلوبات بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

عمليات إجمالي 

 التأمين

عمليات 

 االجمالي المساهمين

 ألف ريال سعودي 

)غير  م0002 سبتمبر 30في كما 

 مراجعة(

         

          الموجودات

قساط يير اال منحصة معيدي التأمين 

 المكتسبة
- 

55,041 50,641 5,006 3,34, 2,105 40,4,1 - 40,4,1 

 تحتالمطالبات  منحصة معيدي التأمين 

 50,636 - 50,636 4,326 3,041 5,335 565 5,1,4 - التسوية
المطالبات من حصة معيدي التأمين 

 ,1,05 - ,1,05 (124) (6) (02) (60) 1,6,6 - المتكبدة يير المبلغ عنها

 2,952 - 2,952 5,000 - - - 300 01, فائض خسارة مطالبات إعادة التأمين

 9,356 - 9,356 025 159 250 5,463 1,909 624 وثائق تامين مؤجلةاقتناء تكاليف 
 ,629,43 341,039 594,199 - - - - - - مصنفةموجودات يير 

 6,0,021 341,039 215,906 91,,0 9,6,, 4,2,1 52,094 23,690 ,5,32 إجمالي الموجودات

 
         

          المطلوبات

 99,,530 - 99,,530 6,0,0 1,925 5,903 52,090 90,009 ,23,55 يير مكتسبةاقساط تامين 
 16,,1 - 16,,1 023 5,241 342 2,5,0 ,5,20 - عمولة معيدي التأمين يير المكتسبة

 30,500 - 30,500 50,224 ,,1,4 5,646 240 50,553 52,156 تحت التسويةالمطالبات 
 ,24,94 - ,24,94 (009) 29 (93) (90) 59,501 1,620 المطالبات المتكبدة يير الُمبلغ عنها

 50,460 - 50,460 - - - - 1,601 3,011 عجز اقساط التأمينإحتياطي 
 3,069 - 3,069 2,1 560 204 193 2,636 5,5 احتياطيات فنية أخرى

 62,042 ,1,31 10,203 - - - - - - صنفةمطلوبات يير م

 2,0,965 ,1,31 2,2,104 56,650 52,044 3,515 51,055 20,,,52 350205 إجمالي المطلوبات

          



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
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 )تتمة( الموجزة ةقائمة المركز المالي االولي     

   عمليات التأمين 

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 ومطلوبات

إجمالي عمليات 

 التأمين

عمليات 

 االجمالي المساهمين

 ألف ريال سعودي 

          )مراجعة( م0303 ديسمبر 02في كما 

          الموجودات

 07,666 - 07,666 0,047 0,262 0,478 23,064 28,426 - قساط يير المكتسبةاال من حصة معيدي التأمين

تحت المطالبات من حصة معيدي التأمين 

 23,065 - 23,065 0,466 0,222 0,460 654 2,568 - التسوية

المتكبدة المطالبات من حصة معيدي التأمين 

 0,604 - 0,604 (560) (55) (205) (776) 5,268 045 يير المبلغ عنها

 440 - 440 - - - - 440 - مطالبات إعادة التأمينفائض خسارة 

 8,625 - 8,625 580 085 005 2,037 5,066 627 وثائق تامين مؤجلة اقتناء تكاليف

 066,745 270,030 260,440 - - - - - - مصنفةموجودات يير 

 407,688 270,030 054,086 5,705 5,530 6,272 22,446 03,604 2,260 إجمالي الموجودات

          

          المطلوبات

 202,406 - 202,406 5,362 4,228 0,885 22,070 88,607 28,006 اقساط تامين يير مكتسبة

 6,502 - 6,502 663 755 652 0,064 0,372 - عمولة معيدي التأمين يير المكتسبة

 06,853 - 06,853 5,563 0,546 0,758 730 7,073 23,883 تحت التسويةالمطالبات 

 03,422 - 03,422 (705) (260) (250) (687) 26,768 5,672 المطالبات المتكبدة يير الُمبلغ عنها

 2,022 - 2,022 - - - - 2,022 - عجز اقساط التأمين إحتياطي

 0,773 - 0,773 002 207 207 272 2,656 245 احتياطيات فنية أخرى

 70,040 7,768 64,444 - - - - - - مصنفةمطلوبات يير 

 064,554 7,768 056,756 23,847 7,066 7,068 20,650 228,226 05,300 إجمالي المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -21
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 المجموع ومطلوبات

 ألف ريال سعودي 

        اإليرادات

 182088 088 12822 802 82082 302102 82018 اجمالي االقساط المكتتبة

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (811) (28) (020) (202) (203)   محلية  -

 (202232) (003) (32108) (820) (32208) (82888)  أجنبية  -

 (32311) (002) (311) (18) (382) (000) (22808) الخسارة فائض مصروفات

 382082 188 22200 10 813 382233 02888 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 ،المكتسبة يير األقساط في التغيرات

 032383 22280 (881) 88 081 202122 222888 بالصافي

 62,423 5,050 333 08 128 882888 282120 المكتسبةصافي االقساط 

 26,,9 5,201 4,012 26,,5 5,012 5,295 -  التأمين إعادة تعموال

 00 1 1 2 0 8 2 أخرى اكتتاب إيرادات

 02,500 2,920 3,204 5,921 2,302 36,549 53,155 اإليرادات جماليإ

 االكتتاب ومصاريفتكاليف 
       

 19,550 196 5,533 5,020 345 26,,46 59,500 اجمالي المطالبات المدفوعة

 5,140 - - - - ,5,30 522 بالمطالبات متعلقة متكبدة مصروفات

ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 (55,953) (421) (956) (9,2) (424) (0,662) (5,006) المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة والمنافع 

 044,,3 205 ,22 ,4 ,50 40,102 50,156 األخرى

 ،تحت التسويةفي المطالبات  التغير

 4,960 5,613 (201) (56) (05) 2,290 405 صافى

 يرالغ متكبدةالتغيرات في المطالبات ال

 (5,2,6) (226) (26) (45) (3,) 2,943 (14,,4) صافى عنها، ُمبلغ

صافي المطالبات والمنافع االخرى 

 15,300 5,699 (04) (9) (30) 04,,41 53,043 المتكبدة

العجز في اقساط  احتياطي مخصص 

 015,, - - - - 1,601 2,336 التأمين 

 912 09 (12) 545 1,0 245 (50) أخرى فنية احتياطيات

 3,354 ,,4 223 546 002 2,324 300 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 24,,63 2,566 99 ,21 5,401 33,062 56,944 الكتتابالتكاليف والمصاريف ا إجمالي

 0,430 013 3,503 5,660 5,560 2,000 (2,322) دخل االكتتابصافي )خسارة( / 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

05 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -12

 

 ئمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(قا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع حوادث ومطلوبات بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي 

 ألف ريال سعودي 

 0,430 013 3,503 5,660 5,560 2,000 (2,322) صافي )خسارة( / دخل االكتتاب
        

 تشغيلية ايرادات)مصروفات( / 

 أخرى
       

اقساط تأمين نخفاض قيمة امخصص 

 (40,)       مدينة

اقساط إعادة  قيمةانخفاض  مخصص

 (396)       تأمين مدينة 

 (24,222)        وإداريةعمومية  مصروفات

 250       ايراد عمولة على ودائع

 5,129       استثمارات من محقق يير ربح

 5,519       أخرى إيرادات

 التشغيلية المصروفات إجمالي

 (25,634)       بالصافي األخرى،

 (53,296)       زكاةوال الفائض قبلالخسارة للفترة  

 عمليات إلى ةالعائد الخسارة اجمالى

 الفائض الي)المحول  التأمين

 -       (المستحق

إلى المساهمين  ةالعائد الخسارة

 (53,296)       قبل الزكاة

 (529)       الزكاة مصروف

إلى  ةالعائد الخسارة صافي

 (53,321)       المساهمين



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

05 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -12

 

 )تتمة(قائمة الدخل االولية الموجزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يير مراجعة( م0303 سبتمبر 03المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  

 المجموع حوادث ومطلوبات بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي 

 ألف ريال سعودي 

        اإليرادات

 64,660 20050 00530 20202 50230 350055 50020 اجمالي االقساط المكتتبة

        ةالمسندناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (706) (02) (238) (200) (477) - - محلية -

 (200555) (550) (00333) (503) (50052) (6,004) - أجنبية -

 (0,267) (050) (500) (30) 353 (050) (20003) مصروفات فائض الخسارة

 43,676 807 (80) 60 2,267 05,358 0,626 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في األقساط يير 

 23,774 002 005 (35) (22) 253 230333 المكتسبة، بالصافي

 52,750 2,228 040 08 2,256 05,008 20,683 صافي االقساط المكتسبة

 4,436 520 052 030 20530 003 -  إعادة التأمين تعموال

 04 0 3 2 0 3 5 إيرادات اكتتاب أخرى

 56,286 2,604 2,033 072 0,868 06,006 20,687 اإليراداتجمالي إ

        االكتتابمصاريف تكاليف و

 42,805 20033 20550 050 52 000232 50320 اجمالي المطالبات المدفوعة

 2,867 - - - - 20500 253 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات

ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 (23,500) (20350) (20550) (055) (35) (50550) (20025) المدفوعة المطالبات

 والمنافع صافي المطالبات المدفوعة

 00,263 464 006 25 0 05,322 7,468 األخرى

، ةتحت التسويالتغير في المطالبات 

 862 (35) 005 03 (23) 00303 (20053) صافى

متكبدة التغيرات في المطالبات ال

 4,703 (55) (52) (03) 00 00555 033 الغير ُمبلغ عنها، صافى

 والمنافع االخرى صافي المطالبات

 المتكبدة
7,350 03,604 05 05 426 006 08,782 

مخصص احتياطي عجز في أقساط 

 (4,004) - - - - (00500) (305) التأمين

 2,700 (00) (0) (053) (0) 00055 (250) احتياطيات فنية أخرى

 5,056 000 302 232 530 00330 303 تامينتكاليف اقتناء وثائق 

 التكاليف ومصاريفإجمالي 

 42,606 560 804 (003) 800 00,720 6,865 كتتاباال

 24,553 20330 033 532 00303 00520 50300 االكتتابدخل صافي 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

00 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -12
 

 االولية الموجزة )تتمة(قائمة الدخل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يير مراجعة( م0303 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 المجموع ومطلوبات

 ألف ريال سعودي 

 24,553 20330 033 532 00303 00520 50300 االكتتابدخل صافي 

        )مصروفات( / ايرادات تشغيلية أخرى

أقساط نخفاض قيمة امخصص عكس 

 تأمين مدينة 
      355 

اعادة قيمة انخفاض  مخصصعكس 

 تأمين مدينة 
      530 

 (200333)       وإداريةعمومية  مصروفات

 055       ايراد عمولة على ودائع

 (20500)       من استثماراتة يير محقق خسارة

 30000       من استثمارات ربح يير محقق

 550       إيرادات أخرى

إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى، 

 بالصافي
      (24,442) 

 230       للفترة قبل الفائض والزكاة دخلال

 الدخل العائد إلى عمليات التأمين

 (المستحق الفائض الي)المحول 
      - 

العائد إلى المساهمين قبل  دخلال

 الزكاة
      

 
230 

 (500)       مصروف الزكاة 

 إلى المساهمين ةالعائد لخسارةاصافي 
      (424) 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

03 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -21
 

 )تتمة( قائمة الدخل االولية الموجزة

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30في  المنتهية أشهر التسعةلفترة  

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 المجموع ومطلوبات

 ألف ريال سعودي 

        اإليرادات

 0102000 202831 222108 02183 082818 2802011 132010 اجمالي االقساط المكتتبة

ناقصا: اقساط اعادة التأمين 

        المسندة

 (22100) (281) (882) (280) (808) - - محلية -

 (122183) (82011) (12102) (02008) (002388) (282031) - أجنبية -

 (02180) (183) (000) (218) (22022) (02110) (82082) مصروفات فائض الخسارة

 2882008 82010 02101 020 02123 2002182 882018 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في األقساط يير 

 (282182) (812) (101) 230 (22288) (82110) (12180) صافيبالالمكتسبة، 

 2102281 82082 22008 318 22181 2002180 832208 صافي االقساط المكتسبة

 282808 02080 12200 02330 32188 32201 -  إعادة التأمين تعموال

 10 21 21 3 0 28 20 إيرادات اكتتاب أخرى

 2882881 82381 12208 02100 12380 2032030 832008 أجمالي اإليرادات

        االكتتاب مصاريفتكاليف و

 2112388 22008 22108 22238 810 2202118 122310 اجمالي المطالبات المدفوعة

متكبدة متعلقة  مصروفات

 4,,,3 - - - - 4,265 5,622 بالمطالبات

التأمين من ناقصا: حصة معيدي 

 (,1,,42) (009) (5,409) (5,0,4) (421) (22,539) (0,2,4) المدفوعة المطالبات

 صافي المطالبات المدفوعة

 530,354 4,1 3,9 11 520 500,666 31,695 والمنافع األخرى

تحت التغير في المطالبات 

 ,0,34 ,2,90 954 (00) 20 2,061 42, ، صافىالتسوية

دة متكبالمطالبات الالتغيرات في 

 2,343 (23) 534 0 ,,5 5,959 205 الغير ُمبلغ عنها، صافى

 والمنافع االخرى صافي المطالبات

 510,2,1 4,449 5,131 (,) 331 501,410 36,023 المتكبدة

العجز  احتياطي مخصص  عكس

 9,039 - - - - 3,293 3,011 في اقساط التأمين 

 5,400 16 24 03 324 6,0 40 احتياطيات فنية أخرى

 ,,,,53 ,5,52 33, 4,1 2,430 140,, 5,630 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 التكاليف والمصاريفإجمالي 

 5,2,122 3,124 2,352 315 4,501 ,6,,,55 14,564 االكتتاب

 6,534 22,,5 3,052 2,239 2,211 1,062 (9,910) االكتتاب )خسارة( / دخلصافي 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

02 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -21
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 المجموع ومطلوبات

 ألف ريال سعودي 

 6,534 22,,5 3,052 2,239 2,211 1,062 (9,910) االكتتاب )خسارة( / دخلصافي 
        

        )مصروفات( / ايرادات تشغيلية أخرى

أقساط تأمين نخفاض قيمة امخصص 

 (20335)       مدينة 

اقساط إعادة  قيمةانخفاض  مخصص

 (303)       تأمين مدينة 

 (500235)       وإداريةعمومية  مصروفات

 335       ايراد عمولة على ودائع

 00303       من استثمارات يير محقق ربح

 005       أخرى إيرادات

 خرى،األتشغيلية المصروفات الإجمالي 

 (300535)       صافيبال

 (550300)       الفائض والزكاةالخسارة للفترة قبل 

 الدخل العائد إلى عمليات التأمين

 -       (المستحق الفائض الي)المحول 

إلى المساهمين قبل  ةالعائد الخسارة

 (550300)       الزكاة

 (20203)       مصروف الزكاة 

 (550550)       إلى المساهمين ةالعائد الخسارةصافي 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

00 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -21

 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
 

 

 )يير مراجعة( م0303 سبتمبر 03في  المنتهية أشهر التسعةلفترة  

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 المجموع ومطلوبات

 ألف ريال سعودي 

        اإليرادات

 042,066 200550 200222 00535 000233 2000335 500305 اجمالي االقساط المكتتبة

        المسندةناقصا: اقساط اعادة التأمين 

 (00005) (250) (300) (005) (20002) - - محلية -

 (520250) (50555) (00535) (00555) (050533) (050000) - األجنبية -

 (7,767) (003) (035) (205) (20000) (00555) (00355) مصروفات فائض الخسارة

 263,250 7,263 0,540 066 052 66,602 53,270 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في األقساط يير المكتسبة، 

 0,563 255 200 (52) (053) (20533) 50335 بالصافي

 260,720 7,078 0,674 025 232 67,765 55,583 صافي االقساط المكتسبة

 20,735 20330 00333 500 50200 00520 -  إعادة التأمين تعموال

 82 20 25 0 5 23 00 إيرادات اكتتاب أخرى

 2550300 8,854 6,368 2,353 5,032 233,560 55,630 جمالي اإليراداتإ

        االكتتاب مصاريفتكاليف و

 200,060 00055 00200 555 00252 550035 030220 اجمالي المطالبات المدفوعة

 7,300 - - - - 50333 00300 مصروفات متكبدة متعلقة بالمطالبات

ناقصا: حصة معيدي التأمين من 

 المدفوعة المطالبات
(30033) (250305) (00535) (500) (00503) (00053) (08,652) 

والمنافع  صافي المطالبات المدفوعة

 األخرى
02,776 67,753 036 44 470 660 232,045 

 ،تحت التسويةالتغير في المطالبات 

 صافى
(00005) 30332 (030) 55 300 53 2,683 

ير متكبدة الغالتغيرات في المطالبات ال

 ُمبلغ عنها، صافى
(335) 20335 (253) (200) (003) (350) (085) 

 والمنافع االخرى المطالباتصافي 

 المتكبدة
08,805 70,026 (227) 6 630 065 230,643 

العجز في  احتياطي مخصص  عكس

 اقساط التأمين 
(00055) (20333) - (053) (53) - (0,832) 

 2,748 30 00 (035) 220 20350 002 احتياطيات فنية أخرى

 26,066 035 20335 035 00333 50553 00553 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 التكاليف والمصاريفإجمالي 

 كتتاباال
06,087 80,452 0,433 (046) 0,320 2,052 227,250 

 63,046 50530 30355 20000 00032 250230 030023 االكتتابخل دصافي 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

00 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -21
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يير مراجعة( م0303 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 

 بحري هندسي ممتلكات مركبات طبي

حوادث 

 المجموع ومطلوبات

 ألف ريال سعودي 

 63,046 50530 30355 20000 00032 250230 030023 االكتتابدخل صافي 
        

        )مصروفات( / ايرادات تشغيلية أخرى

اقساط تأمين نخفاض قيمة امخصص عكس 

 مدينة 
      00500 

أقساط إعادة قيمة انخفاض  مخصصعكس 

 تأمين مدينة 
      (02) 

 (530505)       وإداريةعمومية  مصروفات

 20355       ايراد عمولة على ودائع

 (20500)       استثماراتبيع من  ةمحقق خسائر

 20055       من استثمارات ةيير محققارباح 

 30535       إيرادات أخرى

 (40,667)       إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى، بالصافي

 26,676       الدخل للفترة قبل الفائض والزكاة

 الي)المحول  التأمينالدخل العائد إلى عمليات 

 (المستحق الفائض
      

(2,844) 

 24,805       الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة

 (00330)       مصروف الزكاة

 20,400       صافي الدخل العائد إلى المساهمين



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م0302 سبتمبر 30أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

03 

 عالقةالجهات ذات ال وأرصدة معامالت -82

 

أخرى مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو  رئيسيين فيها، ومنشآتتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات المساهمين بالشركة والمالكين ال
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة / السنة  تمارس عليها هذه األطراف أثراً هاماً. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها.

 واالرصدة ذات العالقة: 
 

 

 

اشهر  ثالثةخالل فترة العامالت الم 

 المنتهية

اشهر  التسعةخالل فترة عامالت مال

 المنتهية
 دائن(الالمدين / ) الرصيد

 

  طرف ذو عالقة

 

 العالقة 

 

  المعاملة طبيعة

 سبتمبر 30

 م0002

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 03

 م0303

 )يير مراجعة(

 سبتمبر 30

 م0002

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 03

 م0303

 )يير مراجعة(

 سبتمبر 30

 م0002

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 02

 م0303 

 )مراجعة(

 ألف ريال سعودي   

         عمليات التأمين:

 الشركة السعودية العامة للتأمين 

 شركة ذات مسئولية محدودة()
 (036) (409) - - - - مصاريف مدفوعة مساهم

 بالمساهمين   مرتبط مجموعة روالكو
 8 46 256 501 04 9 (6)إيضاح اقساط مكتتبة 

 (2) - (6) (5) (4) - مطالبات مدفوعة

 بالمساهمين   مرتبط مجموعة الدباغ
 2,800 ,0,,, 22,642 36,,50 (06) (539) (6)إيضاح اقساط مكتتبة 

 (2,075) (2,301) (5,536) (0,162) (2,006) (,2,50) مطالبات مدفوعة

 مرتبط بالمساهمين مؤسسة ريف
 - - 220 25 2 (2) (6)إيضاح  اقساط مكتتبة

 - - (67) (03) (0) (1) مطالبات مدفوعة

 اعضاء االدارة الرئيسيين
 - - (0,034) (2,403) (768) (,06) منافع قصيرة االجل 

 (735) (828) (222) (222) (07) (31) االجل طويلةمنافع  

         عمليات المساهمين

  اإلدارةاعضاء مجلس 
 مجلس االدارة مكافأة

 والمصاريف المتعلقة
810 453 5,410 2,053 (5,410) (2,833) 
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 ةالزكا -12
 

 مخصص الزكاة 21-2
 

 يلي: كما م0303ديسمبر  02والسنة المنتهية في  م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةالمستحقة خالل لزكاة ا الحركة في 
 

  

 

 

 م0002 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303ديسمبر  02 

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف

 0,040  ,4,26  الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 0,224  5,540  المحمل خالل الفترة/ السنة

 2,665  -  المحمل عن الفترات / السنوات السابقة

 (5,280)  (4,441)  المسدد خالل الفترة/ السنة

 0,068  5,064  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 

 لزكويا الوضع 21-0

 

م، بعد الوصول إلى تسوية نهائية للزكاة 0325م إلى 0323ديسمبر  02من  للسنواتانتهت الشركة من ربط الزكاة وضريبة االستقطاع 

 ىم ال0326تها الزكوية للسنوات من قدمت الشركة إقرارلجنة فض المنازعات.  معريال سعودي  0,846,754وضريبة االستقطاع بمبلغ 

لجمارك وا الضريبةلزكاة وا هيئةالشركة على موافقة ، حصلت وتماشيا مع التقييم السابق م وتم الحصول على الشهادة الزكوية الالزمة.0327

 ريال سعودي. 2,835,884إضافية بقيمة  االستقطاعضريبة  تسويتللسنوات المذكورة أعاله و لضريبة االستقطاع لتطبيق نفس المعاملة 

صدرت الهيئة ربط الزكاة أ ،كوية الالزمةعلى الشهادة الز تحصلو م0328ديسمبر  02منتهية قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة ال

زكوية وضريبة استقطاع إضافية بقيمة  بمبالغوطالبت  م0328إلى  م0326ديسمبر  02 المنتهية فينوات وضريبة االستقطاع للس

ضريبة على فروق  تيتعلق بفروق الزكاة واعترض ريال سعودي 2,804,424قامت الشركة بتسوية مبلغ ريال سعودي.  26,604,205

 28,236,722بمبلغ  ضريبة االستقطاعفروق تطالب فيه نفس  معدلتقييم الجمارك الزكاة والضريبة و هيئةأصدرت  المتبقية. االستقطاع

اع. قدمت ، لتحديد جلسة استمالمخالفات و النزاعات الضريبيةقامت الشركة بتصعيد االعتراض المذكور إلى لجنة الفصل في  .ريال سعودي

لم تنتهي هيئة الزكاة والضريبة الزكاة ذات الصلة.  اتعلى شهاد توحصل م0303و م0326ديسمبر  02 للسنوات إقرارها الزكويالشركة 

 الجمارك من دراسة الربوطات للسنوات المذكورة.و

 

 رأس المال -28
 

 02: م0202ديسمبر  32)سعودي. ريال  22مليون سهم، قيمة كل سهم  02مليون ريال سعودي ويتكون من  022يبلغ رأس مال الشركة 
 ريال سعودي( تم اإلكتتاب فيه على النحو التالي: 22مليون سهم قيمة كل سهم 

 

 )مراجعة( م0202 ديسمبر 32  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 

 
 المبلغ نسبة التملك

  ألف ريال سعودي
 المبلغ نسبة التملك

 ريال سعوديألف 
 008822 %30  1,000, %21 المساهمون المؤسسون

 2048022 %50  351,000 %33 إكتتاب عام

 200% 100,000  222% 0228222 

 
أسهم حقوق أولية أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح  ،م0222أبريل  02هـ الموافق  2442شعبان  04في 

. خالل الفترة المنتهية في "ساما" البنك المركزي السعوديحصلت الشركة على موافقة من  ،م0222مليون ريال سعودي. خالل  322بقيمة 
مليون ريال سعودي من خالل حق  533مليون ريال سعودي إلى  033اكملت الشركة إجراءات زيادة رأس المال من  ،م0202سبتمبر  32

 مليون ريال سعودي.  033غ إصدار أسهم اكتتاب بمبل
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 رأس المال إدارة -92
 

  المساهمين. وزيادة قيمة حصةمن أجل دعم أهداف أعمالها جيدة مال رأس  مؤشراتيتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على 
 

أهداف  تم وضع مالءة كافي.. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش يدالبنك المركزي السعومن قبل  اتهتم وضع متطلبات رأس المال وتنظيم
 .المساهمينحصة لدعم أهداف األعمال ولزيادة قيمة  مؤشرات رأس مال جيدةإضافية من قبل الشركة للحفاظ على 

 
متطلبات "ساما" الخاصة ب زي السعوديالبنك المرك في ممارسة نشاطها وتطبق متطلبات االستمرارتدير الشركة رأس مالها لتتأكد أنها قادرة على 

 راس مال الشركة منهيكل تكون يوحقوق المساهمين. بين الديون رأس مال بينما تزيد من عوائد المساهمين إلى الحد األعلى من خالل التوازن 
 النظامي واألرباح المبقاة.  واالحتياطيحقوق 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 على عن طريق تدير الشركة رأس مالها 

رأس  تعدل هيكلتحافظ او  يالشركة. ولكالمخاطر في أنشطة  خصائصالمال المتداول على ضوء التغيرات في أوضاع السوق ومستويات رأس 
  اصدار أسهم. المال، تقوم الشركة بتعديل قيم التوزيعات للمساهمين او

 
 ة من الخارج خالل هذه الفترة المالية.الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضامتثلت 

 
لسهما ربحية/  )خسارة( -00  

 م0002 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 سعودي ريال ألف

 م0303 سبتمبر 03

 مراجعة(يير )

 ريال سعودي ألف

   

 20,400 (112,,1) لفترة العائد لمساهمي الشركة )ألف ريال سعودي(/ الدخل ل (الخسارة)صافي 

   

 03,333 10,000 )ألف ريال سعودي(االساسية والمخفضة الربح المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض 

   

ئد للفترة العادخل ال/  (الخسارة)على أساس صافي  ةوالمخفض ةيالسهم األساس/ ربحية  (خسارة)
 3,60 (5150) (للسهم لمساهمي الشركة )ريال سعودي

 

درة والقائمة االسهم المصللفترة على المتوسط المرجح لعدد الدخل /  (الخسارة)للفترة بقسمة صافي  ةالسهم االساسي ية/ ربح (خسارة)تم احتساب 
 .ألساسيةالسهم ا يةربح/  (خسارة)ة عن ضالسهم المخفربحية /  (خسارة)، ال تختلف عدم وجود أي التزام قابل للتحويلفي حالة  بنهاية الفترة.
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  اإلضافية المعلومات -25
 

 بشكل منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما يلي:تم عرضها التدفقات النقدية  وقائمةالدخل  وقائمةالمركز المالي  قائمة، فإن الالئحة التنفيذية تطلبهوفقًا لما 
 

 قائمة المركز المالي االولية الموجزة 
 

 )مراجعة( م0303بر مديس 02  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 

 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            الموجودات

 262,064  77,626  80,775  400,003  41,,201  23,249 نقد وما في حكمه 

 -  -  -  -  -  - ودائع مرابحة 

 40,430  -  40,430  64,,66  -  64,,66 اقساط تامين مدينة، صافي

 26,046  -  26,046  ,45,41  -  ,45,41 من معيدي التأمين، صافي مستحق

 07,666  -  07,666  40,4,1  -  40,4,1 االقساط يير المكتسبةمن حصة معيدي التأمين 

 23,065  -  23,065  50,636  -  50,636 ةتحت التسويالمطالبات من حصة معيدي التأمين 

المطالبات المتكبدة يير من  حصة معيدي التأمين

 0,604  -  0,604  ,1,05  -  ,1,05 المبلغ عنها
 440  -  440  2,952  -  2,952 معيدي التأمين في خسائر مطالبات التأمينفائض 

 8,625  -  8,625  9,356  -  9,356 تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة

 06,866  06,866  -  31,904  31,904  - استثمارات 

 00,646  004  00,005  36,504  409  31,023 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 0,644  -  0,644  20,,5  -  20,,5 إستخدام أصولحق 

 6,406  -  6,406  52,940  -  52,940 ممتلكات ومعدات

 7,602  -  7,602  50,615  -  50,615 يير ملموسةأصول 

 06,063  06,063  -  46,260  46,260  - الشهرة

 03,333  03,333  -  01,000  01,000  - وديعة نظامية

 0,003  0,003  -  2,402  2,402  - على وديعة نظامية  العائد المستحق

 407,688  270,030  054,086  6,0,021  341,039  215,906 مجموع الموجودات التشغيلية

 -  -  -  -  -  - ناقصاً: حذف العلميات المتداخلة 

 407,688  270,030  054,086  6,0,021  341,039  215,906 مجموع الموجودت
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة المركز المالي االولية الموجزة )تتمة(
 

 )مراجعة( م0303ديسمبر  02  )غير مراجعة(م 0002 سبتمبر 30 

 اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            المطلوبات

 22,468  -  22,468  230000  -  230000 لحملة وثائق التأمين مستحق

 06,466  0,033  04,266  250500  02003  250533 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 0,530  -  0,530  50350  -  50350 لمعيدي التأمين مستحق

 22,453  -  22,453  82010  -  82010 لوسطاء التأمين مستحق

 202,406  -  202,406  2802800  -  2802800 مكتسبةاقساط تامين يير 

 6,502  -  6,502  12818  -  12818 عمولة معيدي التأمين يير المكتسبة

 06,853  -  06,853  802201  -  802201 تحت التسويةالمطالبات 

 03,422  -  03,422  032038  -  032038 المطالبات المتكبدة يير الُمبلغ عنها

 2,022  -  2,022  202380  -  202380 عجز اقساط التأمين إحتياطي

 0,773  -  0,773  82080  -  82080 احتياطيات فنية أخرى

 -  0,474  (0,474)  -  322832  (322832) إلى عمليات المساهمين من( / )مستحق 

 4,272  -  4,272  82018  -  82018 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة

 2,622  -  2,622  22111  -  22111 التزامات اإليجار 

 8,740  -  8,740  82180  -  82180 الفائض المتراكم من عمليات التأمين

 0,068  0,068  -  22083  22083  - زكاة مستحقة
للبنك المركزي  على وديعة نظامية مستحقال العائد

 0,003  0,003  -  02310  02310  - السعودي 

 064,554  22,070  050,086  0812082  312080  0102801 مجموع المطلوبات التشغيلية

 -  (0,474)  0,474  -  (322832)  322832 ةيالعمليات الداخل ناقصاً:حذف

 064,554  7,768  056,756  0812082  12818  0802103 مجموع المطلوبات

            الملكيةحقوق 

 033,333  033,333  -  1002000  1002000  - راس المال

 0,265  0,265  -  02281  02281  - احتياطي نظامي

 (43,205)  (43,205)  -  (2032101)  (2032101)  - خسائر متراكمة

 2,234  -  2,234  22208  -  22208 مكافأة نهاية الخدمة للموظفيناحتياطي إعادة قياس 

 260,204  260,303  2,234  3002188  3082880  22208 حقوق الملكية إجمالي

 407,688  266,808  057,863  8812101  8082228  0832801 الملكيةمطلوبات وحقوق المجموع 
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 )تتمة( المعلومات الملحقة -25
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة
 
 مراجعة(يير ) م0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 المنتهية في أشهر فترة الثالثةل

 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            اإليرادات

 330330  -  330330  182088  -  182088 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
            ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة

 (500)  -  (500)  (811)  -  (811) محلية -
 (200555)  -  (200555)  (202232)  -  (202232) أجنبية -

 (00235)  -  (00235)  (32311)  -  (32311) مصروفات فائض الخسارة

 43,676  -  43,676  382082  -  382082 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 230553  -  230553  032383  -  032383 في اقساط التأمين يير المكتسبة، صافي اتالتغير

 52,750  -  52,750  802308  -  802308 صافي اقساط التأمين المكتسبة

 30330  -  30330  02808  -  02808  إعادة التأمين تعموال
 03  -  03  00  -  00 أخرىإيرادات اكتتاب 

 56,286  -  56,286  102210  -  102210 إجمالي اإليرادات
            

            تكاليف ومصاريف االكتتاب

 320505  -  320505  102221  -  102221 اجمالي المطالبات المدفوعة

 20505  -  20505  22130  -  22130 متكبدة متعلقة بالمطالبات مصروفات

 (230500)  -  (230500)  (222028)  -  (222028) ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 00,263  -  00,263  882133  -  882133 صافي المطالبات والمنافع االخرى المدفوعة

 532  -  532  32080  -  32080 ، صافىتحت التسويةالتغير في المطالبات 
 30503  -  30503  (22088)  -  (22088) التغير في المطالبات المتكبدة يير الُمبلغ عنها، صافي

 08,782  -  08,782  122801  -  122801 صافي المطالبات والمنافع االخرى المتكبدة

 (30003)  -  (30003)  82012  -  82012 احتياطي العجز في اقساط التأمين مخصص / )عكس( 
 20500  -  20500  010  -  010 أخرىاحتياطيات فنية 

 50053  -  50053  82823  -  82823 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 42,606  -  42,606  882803  -  882803 مصاريف االكتتابإجمالي تكاليف و

 230553  -  230553  12381  -  12381 االكتتاب دخل صافي
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
 
 مراجعة(يير ) م0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 لثالثة اشهر المنتهية فترة ال

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 يألف ريال سعود  يسعودألف ريال  

            أخرىتشغيلية إيرادات )مصروفات( / 

 355  -  355  (830)  -  (830) أقساط تأمين مدينةانخفاض قيمة عكس  /)مخصص( 
قيمة أقساط إعادة تأمين انخفاض عكس  )مخصص( /

 530  -  530  (808)  -  (808) مدينة 

 (26,463)  (555)  (250550)  (032000)  (001)  (002321) وإداريةمصاريف عمومية 

 078  033  253  021  281  30 ايراد عمولة على ودائع

 (20500)  (20500)  -  -  -  - خسائر محققة من بيع استثمارات

 30000  30000  -  22100  22100  - محققة من استثمارتارباح يير

 580  55  535  22210  203  22038 ايرادات أخرى

 (24,442)  0,406  (26,873)  (022883)  038  (002111) أخرى, بالصافيإجمالي مصروفات  تشغيلية 

            

 230  00300  (00003)  (282008)  038  (212030) الزكاةقبل الفائض و للفترة ( / الدخلالخسارة)

 -  (00003)  0,003  -  (212030)  212030 (2الفائض المحول للمساهمين )إيضاح 

إلى  الفائضللفترة بعد تحويل  ( / الدخلالخسارة)

 236  236  -  (282008)  (282008)  - المساهمين قبل الزكاة

 (500)  (500)  -  (200)  (200)  - مصروف الزكاة 

 (424)  (424)  -  (282801)  (282801)  - لفترةل الخسارةصافي 

 )بالريال السعودياألساسية و المخفضة السهم  خسارة

   (3,30)      (0200)   (للسهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير المراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية  تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 

32 

 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة
 

 مراجعة(يير )  م0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة(م 0002 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  يألف ريال سعود 

            

 (424)  (424)  -  (282801)  (282801)  - للفترة الخسارةصافي 

 -  -  -  -  -  -  ىاألخرة الشامل/ )الخسارة( الدخل 

            

 (424)  (424)  -  (282801)  (282801)   فترةلل ةلشاملا الخسارةمجموع 

 -  -  -  -     عمليات التأمين يخصم: صافي الدخل العائد الى

 (424)      (282801)     للمساهمين ةللفترة العائد ةالشامل الخسارةمجموع 
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة
 

 مراجعة(يير ) م0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 اشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            اإليرادات

 0320003  -  0320003  212,092    212,092 اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
            ناقصا: اقساط اعادة التأمين المسندة

 (00005)  -  (00005)  (22100)  -  (22100) محلية -
 (520250)  -  (520250)  (122183)  -  (122183) اجنبية -

 (50535)  -  (50535)  (02180)  -  (02180) مصروفات فائض الخسارة

 263,250  -  263,250  2882008  -  2882008 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 00533  -  00533  (282182)  -  (282182) في اقساط التأمين يير المكتسبة، صافي اتالتغير

 260,720  -  260,720  2102281  -  2102281 صافي اقساط التأمين المكتسبة

 200535  -  200535  282808  -  282808  إعادة التأمين تعموال
 52  -  52  10  -  10 أخرىإيرادات اكتتاب 

 277,466  -  277,466  2882881  -  2882881 إجمالي اإليرادات
            

            مصاريف االكتتابوتكاليف 

 2000030  -  2000030  2112388  -  2112388 اجمالي المطالبات المدفوعة

 50300  -  50300  82883  -  82883 متكبدة متعلقة بالمطالبات مصروفات

 (050052)  -  (050052)  (302818)  -  (302818) ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 232,045  -  232,045  2812823  -  2812823 صافي المطالبات والمنافع االخرى المدفوعة

 20053  -  20053  12838  -  12838 ، صافىتحت التسويةالتغير في المطالبات 
 (055)  -  (055)  02838  -  02838 التغير في المطالبات المتكبدة يير الُمبلغ عنها، صافي

 230,643  -  230,643  2112081  -  2112081 المطالبات والمنافع االخرى المتكبدةصافي 

 (00532)  -  (00532)  02080  -  02080 العجز في اقساط التأمين  احتياطي/ )عكس(  مخصص
 20535  -  20535  22300  -  22300 أخرىاحتياطيات فنية 

 230033  -  230033  282888  -  282888 تكاليف اقتناء وثائق تامين

 227,250  -  227,250  2802100  -  2802100 كاليف ومصاريف االكتتابتإجمالي 

 330033  -  330033  82283  -  82283 االكتتاب دخل صافي
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة الدخل االولية الموجزة )تتمة(
 

 مراجعة(يير ) م0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 فياشهر المنتهية  التسعةلفترة 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            تشغيلية أخرى إيرادات )مصروفات( /

 00500  -  00500  (22881)  -  (22881) أقساط تأمين مدينة قيمة عكس انخفاض)مخصص( / 

 (02)  -  (02)  (830)  -  (830) قيمة أقساط تأمين مدينةانخفاض مخصص 

 (54,708)  (00300)  (520300)  (102208)  (02111)  (802333) وإداريةمصاريف عمومية 

 2,455  503  505  801  318  033 ايراد عمولة على ودائع

 (20500)  (20500)  -  -  -  - محققة من استثمارت خسائر

 20055  20055  -  02038  02038  - محققة من استثمارتيير ارباح

 6,748  535  30030  001  380  811 ايرادات أخرى

أخرى, تشغيلية  ( / ايرادات مصروفات)ال إجمالي

 (40,667)  (2,758)  (42,636)  (832181)  82013  (102138) بالصافي

            

 230350  (20555)  250305  (112800)  82013  (882301) قبل الفائض والزكاة للفترة( / الدخل الخسارة)

 -  230500  (26,560)  -  (330005)  882301 (2الفائض المحول للمساهمين )إيضاح 

 فائضللفترة بعد تحويل ال/ الدخل  (الخسارة)صافي 

 230350  24,805  2,844  (112800)  (112800)  - إلى المساهمين قبل الزكاة

 (0,430)  (0,430)  -  (22230)  (22230)  - مصروف الزكاة 

 24,076  20,400  2,844  (182110)  (182110)  - الفترة )الخسارة( / الدخلصافي 
            

            (للسهم )خسارة( / ربح السهم )بالريال السعودي

   03,333      102000   متوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(ال

 األساسية والمخفضة السهم/ ربحية  (خسارة)

   3,60      (2221)   (للسهم )بالريال السعودي
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة الدخل الشامل االولية الموجزة
 

 مراجعة(يير ) م 0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة(م 0002 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين  االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            

 24,076  20,400  2,844  (182110)  (182110)  - لفترةل العائد للمساهمين ( /الدخلالخسارة)صافي 

 -  -  -  -  -   األخرالشامل الدخل 
            

 24,076  20,400  2,844  (182110)  (182110)  - فترةالشامل لل ( / الدخلالخسارة)مجموع 

 (2,844)  -  -  -     يخصم: صافي الدخل العائد الي عمليات التأمين

الشامل للفترة العائد /الدخل  (الخسارة)مجموع 

 20,400      (182110)     للمساهمين
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة
  

 (مراجعةم )يير 0303 سبتمبر 03  )غير مراجعة( م0002 سبتمبر 30 المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            التشغيليةالتدفقات النقدية من االنشطة 

 26,676  230505  20533  (112800)  (112800)  - للفترة قبل الزكاة/ الدخل  )الخسارة(صافي 

            تعديالت لبنود يير نقديةـ:

 20330  -  20330  (536)  -  (536) ممتلكات ومعدات استهالك
 530  -  530  50,  -  50,  أصولإطفاء حق استخدام 

 20300  -  20300  5,449  -  5,449 يير الملموسة صولأإطفاء 
 (00500)  -  (00500)  5,361  -  5,361 أقساط التأمين المدينة قيمةانخفاض مخصص / )عكس( 
 02  -  02  640  -  640 ذمم مدينة إلعادة التأمين أقساط مخصص انخفاض

 -  -  -  500  -  500 تكاليف تمويل 
محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة أرباح 

 20500  20500  -  -  -  - الدخل
يير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل خسارة 

 (20055)  (20055)  -  (02038)  (02038)  - قائمة الدخل

 3,201  (882818)  (802012)  0,476  24,776  27,055 

            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 200250  -  200250  (030005)  -  (030005) ، صافيأقساط تامين مدينة 
 20535  -  20535  (250530)  -  (250530) ، صافيمن معيدي التأمين مستحق 
 (50533)  -  (50533)  50052  -  50052 حصة معيدي التأمين من األقساط يير المكتسبة 
 (000)  -  (000)  (415)  -  (415) تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات  
 30233  -  30233  (5,093)  -  (5,093) نهاُمبلغ عالمتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات الغير  
 (030)  -  (030)  (2,369)  -  (2,369) فائض مؤجل من خسائر مطالبات تأمين     
 (355)  -  (355)  (05,)  -  (05,) تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة     
 (26,856)  (250)  (230533)  (52,313)  (11)  (52,499) مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
 -  (00353)  00353  -  510,,2  (510,,2) من عمليات المساهمين مستحق 
 (333)  -  (333)  (5,541)  -  (5,541) لحملة وثائق التأمين مستحق 
 703  (535)  20005  (000,,)  (200)  (394,,) مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 220035  -  220035  3,9,0  -  3,9,0 الى معيدي التأمين مستحق 
 53  -  53  )2,305)  -  )2,305) وسطاء التأمين الى ةمستحقمبالغ  
 00030  -  00030  9,360  -  9,360 أقساط تأمين يير مكتسبة 
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 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات  -25
 

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة
 

 م )يير مراجعة(0303 سبتمبر 03  م )غير مراجعة(0002 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 
 عمليات

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين

 
 االجمالي 

 عمليات 

 التأمين

عمليات  

 المساهمين

 
 اإلجمالي 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية )تتمة(

            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:)تتمة(

 20330  -  20330  (811)  -  (811) التأمين لمعيديعمولة يير مكتسبة 

 0,546  -  0,546  202011  -  202011 مطالبات تحت التسوية 

 (4,503)  -  (4,503)  32101  -  32101 المطالبات المتكبدة يير المبلغ عنها 

 (0,832)  -  (0,832)  02080  -  02080 احتياطي عجز أقساط تأمين

 20535  -  20535  22000  -  22000 احتياطيات فنية أخرى 

 503  -  503  504  -  504 مكافأة نهاية الموظفين 

 (12,016)  20,,21  (23,945)  00033  (0,240)  6,758 

 (00)  -  (00)       حملة وثائق التأمين  ىمدفوع الفائض 

 (00250)  (00250)  -  (4,441)  (4,441)  - زكاة مدفوعة

 03,760  50335  20,044  (90,150)  (822088)  (115,,3) االنشطة التشغيلية )المستخدم في( / الناتج منصافي النقد  

            التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 (00033)  -  (00033)  (6,462)  -  (6,462) ممتلكات ومعداتت اإضاف

 (20533)  -  (20533)  (3,469)  -  (3,469) يير ملموسةأصول إضافات 

 230500  230500  -  -  -  - الدخل استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

 030333  -  030333  -  -  - متحصالت من استحقاق ودائع بالمرابحة

 06,876  230500  06,253  (202132)  -  (50,045) االنشطة االستثمارية الناتج من)المستخدم في( / صافي النقد 

            التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  -  -  400,000  400,000  - زيادة رأس المال 

 -  -  -  (112000)  (112000)  - وديعة نظامية 

 -  -  -  (82828)  (82828)  - مصاريف زيادة راس المال 

 (625)  -  (625)  (018)  -  (018) اليجار المدفوعة التزامات ا

 (625)  -  (625)  0302008  0802280  (018) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 57,356  26,277  050550  2382880  2082028  (19,146) صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما فى حكمه

 220,825  68,557  350055  2822308  112820  4,001, الفترة النقد وما في حكمه في بداية

 273,872  87,704  500205  3002018  0112831  23,249 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 (29-)كوفيد المستجد كورونا فيروس أثر -00
 

في ذلك المملكة العربية ، وانتشاره في الصين ثم الى جميع أنحاء العالم بما م0303منذ أوائل عام ( 20-)كوفيدأدى تفشي فيروس كورونا الجديد 
ى إلى ؛ أدوًدا على السفر على مستوى العالموقي، إلى فرض السلطات الحكومية حجًرا صحيًا مة الصحة العالمية عن هذا الوباء، وإعالن منظالسعودية

عرض ت اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب في
 :(20-فايروس كورونا )كوفيدم تأثير تفشي األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. أخذت الشركة في االعتبار ما يلي أثناء تقيي

 
 األصول المالية

 

أو مجموعة  ةأجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب الوباء لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد األصول المالي
خول ، واحتمال داد أو التأخر في السداد، والتخلف عن السدصدرين أو المدينينة الكبيرة للم  ، الصعوبات الماليصول المالية. وتشمل هذه العواملاأل

قييًما ت الشركة ت، أجرلمصنفة ضمن األسهم المتاحة للبيع، وما إلى ذلك. في حالة األسهم افالس أو إعادة هيكلة مالية أخرىالم صدر أو المدين إلى اإل
الوباء لم  ، تعتقد إدارة الشركة أنها. بناًء على هذه التقييماتالعادلة لألصول المالية إلى ما دون تكلفتلتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة 

. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن م0302 سبتمبر 03المنتهية في  التسعةلألشهر يكن له أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها 
 .كثب

 

 إدارة مخاطر االئتمان

 

عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان للتعامل مع المخاطر سريعة التغير والتطور التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه مراجعة 
على اًء ند االقتضاء. بن، ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عى مستوى القطاع االقتصادي المحبب، والمنطقةتركيزات االئتمان عل

 :، حددت الشركة القطاعات التالية التي تأثرت بشكل كبير بالوباء وانخفاض أسعار النفطالمراجعة
 

 األطعمة •

 الخطوط الجوية •

 شركات الشحن •

 الفنادق •

 بيع بالتجزئة •

 بناء •

 ترفيه •

 السياحة •
 

 مخاطر السيولة

 

وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة إلى الوباء خالل هذه الفترة  السيولةتدرك الشركة الحاجة إلى التركيز عن كثب على إدارة 
ادية الفردي باإلضافة إلى التطور المستمر للعوامل االقتص السيولةوتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد  بمراجعةبانتظام  الشركةبأكمله. تقوم 

 .الخارجية
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