
    
 

  
  للتأمين التعاونياالهلية شركة اتحاد الخليج 

  (شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني سابقا") 
  (شركة مساهمة سعودية) 

   األولية الموجزةالمالية  المعلومات
  الثالثة أشهر المنتهية ةلفتر

  (غير مراجعة) م٢٠٢١ مارس ٣١في  
  فحص حول المعلومات المالية األولية وتقرير 

    



    
 

  للتأمين التعاوني   األهلية  شركة اتحاد الخليج
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  المالية األولية الموجزة المعلومات 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

  
  صفحـة  
    

  ٣- ٢  فحص المعلومات المالية األولية حول  تقرير
    

  ٤  األولية الموجزة المركز الماليقائمة 
    

 ٦- ٥    األولية الموجزة قائمة الدخل 
    

  ٧  األولية الموجزة قائمة الدخل الشامل 
    

  ٨    األولية الموجزة ساهمينالمقائمة التغيرات في حقوق 
    

  ١٠- ٩    األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية 
    

  ٤٤- ١١  األولية الموجزة  المالية المعلومات إيضاحات حول  
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  للتأمين التعاوني   االهلية  شركة اتحاد الخليج
 (شركة مساهمة سعودية ) 

  قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  
  م ٢٠٢١مارس   ٣١   إيضاح   

م  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    مراجعة) (غير 
  (مراجعة) 

          الموجودات  
 ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩    ٢١١٬١٣٥٬٢٨٨  ٦ نقد وما يماثله 

 ١٢٦٬٥٧٠٬٧٤١   ٧٦٬٥٤٦٬٢٥٩   ٧  ودائع قصيرة األجل 
 ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩   ١٨٨٬٩٥٩٬٣١١  ٨  بالصافي   –وإعادة تأمين مدينة  تأمينأقساط 

 ٨٬٣١١٬٢٧٧   ١٦٬٥٠١٬٥٧٦  ١٤  بالصافي  –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 
 ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨   ٥٠٬٦٦٦٬٧٩٨  ٩  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧   ٥١٬٦٨٢٬٣٧٥  ٩  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم 

 ٩  اإلبالغ عنها
 

١٩٬٣٥١٬٠٥٦ 
  

٢٠٬٠٦٢٬٩٩١ 
  ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩   ٢٩٬٥٧١٬٩٦٨     تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 -   ٥٬٥٦١٬٤٤٩  ٩  فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة 
  ٢٥٧٬٠٥٩٬٢١٤   ٢٧٢٬٣٤٩٬٤٣٦   ١٠  إستثمارات  

 ٣٠٬٨٢١٬٣٦٥   ٣٠٬٦٣١٬١٨٢   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   
 ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣   ١٠٬١٥١٬٦٥١    ممتلكات ومعدات 

 ٩٬٢٧٨٬٧٧٣   ٨٬٧٧٢٬٠٢٧     موجودات حق االستخدام  
 ١٢٬١٠٦٬٧٤٥   ١٢٬٠٣٠٬٤٩٣     موجودات غير ملموسة  

 ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠   ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠ ٥  الشهرة 
 ٥٢٬٨٧١٬١٩٦   ٣٤٬٤٢١٬١٩٦    وديعة نظامية  

 ٧٬٥٦٢٬٩٥٦   ٧٬٥٧٣٬٤٦٠    إيراد مستحق على وديعة نظامية  
 ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣   ١٬١٢٩٬٦٩٢٬٢٧٥    الموجودات مجموع  

          المطلوبات 
 ٧٢٬١٠٨٬٢١٦   ٩٥٬٨٧٨٬٠٦٩    ذمم دائنة

 ٢٧٬٩٠٥٬٤٣٠   ٢٨٬٣٠٠٬٠٩٢   مستحقات ومطلوبات أخرى 
 ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢   ٢٣٬٦٩٩٬٦٥٣    ارصدة اعادة تأمين دائنة
 ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١    ٣٦٩٬٩٣٥٬٢٤٦   ٩  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ٨٬٨٢٥٬٨٨٥   ١٢٬١٥٧٬٤٢٤    إعادة تأمين غير مكتسبةعمولة 
 ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠   ١٢٢٬٣٣٨٬٢٦٣  ٩ مطالبات قائمة 

 ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤   ١٦٠٬٧٤٥٬٩٣٨  ٩  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ١١٬٢٩٥٬٣٩١   ٢١٬٧٠٦٬٠٦١  ٩  احتياطات قسط تأمين إضافي 

 ١١٬٢١١٬٥٩٣   ١١٬١٤٢٬٠٢١  ٩ احتياطات فنية أخرى 
 ٧٬٥٠٠٬٧٧٢   ٧٬٥٣٠٬٨٤٥    مطلوبات عقود االيجار 

 ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣    ١٩٬٦٩٠٬٦٢٤     التزامات منافع الموظفين
 ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨   ١٩٬٠٧٢٬٩٤٨  ١٥  الزكاة وضريبة الدخل 

 ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢   ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢    مستحقات على توزيع الفائض 
 ٧٬٥٦٢٬٩٥٦    ٧٬٥٧٣٬٤٦٠     المركزي السعودي إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى البنك 

 ٨٦٧٬٣٨٦٬١٥٣   ٩١٣٬٥١٩٬٣٦٦    مجموع المطلوبات 
        حقوق المساهمين 

 ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠   ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ١٬١٦  رأس المال 
 ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥   ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥    عالوة اصدار 

  ٤٬٨٨٥٬٦٩١    ٤٬٨٨٥٬٦٩١   ١٧  إحتياطي نظامي 
 (٥٩٬٥٤١٬٩٩٥)   )١١٧٬٣٣٨٬٧٠٠(     خسائر متراكمة 

 (٢٬٢٠٣٬٠٦١)             )٢٬٢٠٣٬٠٦١(     احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
 ١٠٬٢٢٧٬٧٩٠   ١١٬٨٦٥٬٨٩٤    احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات  

 ٢٧٢٬٣٣١٬٥١٠   ٢١٦٬١٧٢٬٩٠٩    مجموع حقوق المساهمين 
 ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣   ١٬١٢٩٬٦٩٢٬٢٧٥    المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

  
 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢٢إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  التنفيذي الرئيس    المدير المالي    دارة رئيس مجلس اإل

  البورنو منير هاشم     أسامة علوي الهاشم     عبدالعزيز علي التركي
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  للتأمين التعاوني   االهلية  شركة اتحاد الخليج
 (شركة مساهمة سعودية ) 

  ة الدخل األولية الموجز قائمة 
  السعودي ما لم يذكر غير ذلك)   ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

 

  
  
  
  

  إيضاح 

 

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

  ٣١في   
  ٢٠٢١مارس 

  (غير مراجعة) 

  

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

  مارس ٣١في 
٢٠٢٠  

  (غير مراجعة) 
      اإليرادات

 ١٣٣٬٦٥٢٬٧٥١   ١٧٧٬٠٧٩٬١١١    ١٣  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        مسندة: تأمينأقساط إعادة 

 )٣٠٬٢٥٣٬٨٦١(   (٣٤٬١٠٢٬١٤٥)    أجنبي - 
 )٤٬٠١٨٬٧٣٧(   (٣٬٦٣٦٬٥٥٩)    محلي - 

        الفائض من خسائر أقساط التأمين:
 )١٬٠٩٦٬٤٠٢(   (٢٬٩٦٤٬٣٨١)     أجنبي - 
 )١٢١٬٥٤٤(   (٥٦٧٬٤٦٠)     محلي - 

 ٩٨٬١٦٢٬٢٠٧   ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦   صافي أقساط التأمين المكتتبة
        

 ٢٬٦٤٧٬٣١٣   ٥٬٦٥٣٬٥٥٥   ٩ التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التغيرات في حصة معيـدي التـأمين مـن أقسـاط التـأمين غيـر 

 ٦٬٦٢٥٬٩٣٨   ١٤٬١٩٢٬٠٠٠   ٩  المكتسبة
 ١٠٧٬٤٣٥٬٤٥٨   ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١     صافي أقساط التأمين المكتسبة

         
 ٦٬١٨٥٬٩٩٤   ٥٬٦٧٦٬٤٠٢    عموالت اعادة تأمين

 ٦٨٬٢٧١   ١١٣٬٩٧٨     إيرادات رسوم من التأمين
 ١١٣٬٦٨٩٬٧٢٣   ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١   مجموع اإليرادات

        
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 (٨١٬٢٣١٬٣٩٣)   )١٧٢٬١١٢٬٤٢١(   ١٣  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٩٬٣٣٥٬٢٩٣   ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢     حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات  المدفوعة
 (١٬١١٧٬٤٦٩)   )٣٬٦٣٧٬٧٥٤(   المصاريف المتكبدة المتعلقه بالمطالبات

 (٦٣٬٠١٣٬٥٦٩)   )١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣(     األخرى المدفوعة صافي المطالبات والمنافع
         

 (٣٦٬١٥٩٬٧٧٣)   )١٧٬٥٩٥٬٧٠٣(  ٩ التغيرات في المطالبات القائمة
 ٦٠٦٬٠٣٠   ٣٬١٩٣٬٢٦٨  ٩  التأمين من المطالبات القائمةالتغييرات في حصة معيدي 

 ١٢٬٠٩٤٬٧٢٠   ١٠٬١٥١٬٩٧٦  ٩  لم يتم االبالغ عنهامطالبات متكبدة التغيرات في 
 لم يتم غيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدةالت 

 (٣٬٩٩٤٬٤٣١)   )٧١١٬٩٣٥(  ٩  عنها االبالغ
 (٩٠٬٤٦٧٬٠٢٣)   )١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧(    األخرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع

         
 (٩٬٧٩١٬٩٣٣)   )١٣٬٨١١٬١٥٦(     وثائق التأمين اقتناء تكاليف

 ٣٬٩٤٧٬٠٦٥   )١٠٬٤١٠٬٦٧٠(   ٩ ةط تأمين اضافي اقسأالتغيرات في احتياطات 
 (٣٠٠٬٩٨٢)   ٦٩٬٥٧٢   ٩  التغيرات في احتياطات فنية اخرى

 (٤٣٢٬٨٠٨)   )٢٧٢٬٩٩٥(    مصاريف اكتتاب اخرى 
 (٩٧٬٠٤٥٬٦٨١)   )١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦(    مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي

 ١٦٬٦٤٤٬٠٤٢   )٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥(    صافي دخل (خسارة) اإلكتتاب

    
     

  (تتمة) 
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  التعاوني للتأمين  االهلية  شركة اتحاد الخليج  
 (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة) الدخل األولية الموجزة قائمة 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  

   إيضاح   

  
 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

  ٣١في   
  ٢٠٢١مارس 

 (غير مراجعة) 

  
 لفترة الثالثة 

 أشهر المنتهية 
  مارس ٣١في 

٢٠٢٠ 
  (غير مراجعة) 

        (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى 
٨١٤٬  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    (٣٬٧١٣٬٣٦٧)   (٣٬٠٢٢٬٠٦٩) 

 (٢٣٬٤٧٩٬٣٨٢)   (٢٩٬٠٠١٬٤٨١)     مصاريف ادارية وعمومية
 ٣٬٠٦٧٬٩٣٥   ٤٬٢٠٦٬٧١٩     , بالصافيإيرادات االستثمار والعموالت

 (٦٦٬٩٢٣)   (٧٤٬٠٧٣)     اإليجار مطلوبات عقود –تكاليف التمويل 
 ٧٥٦٬٣٧٨   ١٬٨٢٧٬٨٥٢     ايرادات اخرى

 (٢٢٬٧٤٤٬٠٦١)   (٢٦٬٧٥٤٬٣٥٠)     مجموع مصاريف التشغيل االخرى بالصافي
  

للفترة ما قبل نسبة الفائض، الزكاة وضربية   )الخسارة (مجموع 
  (٦٬١٠٠٬٠١٩)   (٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥)   الدخل 

 -  -    التأمينالفائض المنسوب إلى عمليات 
  (٦٬١٠٠٬٠١٩)    (٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥)   مجموع (الخسارة) للفترة ماقبل الزكاة وضريبة الدخل 

       
٥١  مصروف الزكاة    (١٬٠٠٠٬٠٠٠)   (٦٩٢٬٤٤٢)  

  (٦٬٧٩٢٬٤٦١)   (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)    للمساهمين  ة إجمالي (الخسارة) للفترة المنسوب
       

 ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤  ١٩  المصدرة المتوسط المرجح لعدد األسهم  
         السهم (معبر عنها باللایر السعودي للسهم الواحد)  خسارة

  (٠٫٤٥)   (٢٫٥٢)  ١٩  األساسية للسهم الواحد الخسارة 
  (٠٫٤٥)   (٢٫٥٢)  ١٩  المخفضة للسهم الواحد الخسارة 

         
       

  
  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢٢إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  الرئيس التنفيذي    المدير المالي    رئيس مجلس اإلدارة 

  منير هاشم البورنو     أسامة علوي الهاشم     عبدالعزيز علي التركي
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  للتأمين التعاوني االهلية  شركة اتحاد الخليج  
 (شركة مساهمة سعودية) 

  الدخل الشامل األولية الموجزة قائمة 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  

 
  
  
  

  إيضاح 
 

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

  مارس  ٣١في   
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 

  

 لفترة الثالثة  
 المنتهية أشهر 

  مارس ٣١في 
٢٠٢٠  

  (غير مراجعة) 

 (٦٬٧٩٢٬٤٦١)   )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥(    ة إلى المساهمينإجمالي (الخسارة) للسنة المنسوب 
       الشامل اآلخر (الخسارة)   /الدخل  

البنود التي يمكن إعـادة تصـنيفها إلـى قائمـة الـدخل فـي 
       السنوات الالحقة

لإلســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع ، تغيـــرات القيمـــة العادلـــة 
 (٦٬٧٩٦٬٩٦٣)    ١٬٦٣٨٬١٠٤  ١٠ بالصافي

 (١٣٬٥٨٩٬٤٢٤)    (٥٦٬١٥٨٬٦٠١)   للسنة ةمجموع الخسارة الشامل
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢٢إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  

  الرئيس التنفيذي    الماليالمدير     رئيس مجلس اإلدارة 
  منير هاشم البورنو     أسامة علوي الهاشم     عبدالعزيز علي التركي
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  للتأمين التعاوني   االهلية  شركة اتحاد الخليج
 (شركة مساهمة سعودية) 

  األولية الموجزة  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  
  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ٢٢إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  الرئيس التنفيذي    المدير المالي    رئيس مجلس اإلدارة 

  منير هاشم البورنو     أسامة علوي الهاشم     عبدالعزيز علي التركي

  إيضاح    
  

  حتياطي نظامي إ  عالوة اصدار   رأس المال 

  
  خسائر متراكمة 

  

احتياطي إعادة  
التزامات  قياس 

    منافع الموظفين 

  احتياطي
القيمة العادلة  
  المجــموع     لإلستثمارات

                        
 ٢٧٢٬٣٣١٬٥١٠   ١٠٬٢٢٧٬٧٩٠    (٢٬٢٠٣٬٠٦١)  (٥٩٬٥٤١٬٩٩٥)  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠     (مراجعة) ٢٠٢١يناير  ١في 

                      إجمالي الخسارة الشاملة للفترة:
ــوب  ــرة المنســــ ـــ ــارة للفـت ــالي الخســــ   ة إجمــــ

 (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)    -     -   (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)  -     -       للمساهمين 
صـــــافي التغيـــــر فـــــي القيمـــــة العادلـــــة 

    لالستثمارات المتاحة للبيع
  
١٬٦٣٨٬١٠٤    ١٬٦٣٨٬١٠٤    -  -   -     -   ١٠ 

 )٥٦٬١٥٨٬٦٠١(   ١٬٦٣٨٬١٠٤    -   )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥(  -     -       للفترة الشامل الدخل إجمالي (الخسارة)
 ٢١٦٬١٧٢٬٩٠٩  ١١٬٨٦٥٬٨٩٤    )٢٬٢٠٣٬٠٦١( )١١٧٬٣٣٨٬٧٠٠( ٤٬٨٨٥٬٦٩١ ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠     (غير مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١في 

                        
  ١٤٤٬٥٠٢٬٦٩٣    ٦٬٦٨٧٬٣٦٤    (٣٬١٠٥٬٤٦٠)  (١٣٬٩٦٤٬٩٠٢)  ٤٬٨٨٥٬٦٩١   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠     )راجعة(م ٢٠٢٠يناير  ١في 

                    للفترة الدخل الشاملإجمالي (الخسارة) 
ــوب  ــرة المنســــ ـــ ــارة للفـت ــالي الخســــ   ة إجمــــ

 (٦٬٧٩٢٬٤٦١)   -     -   (٦٬٧٩٢٬٤٦١)  -     -      للمساهمين 
  صافي التغير في القيمة العادلة

 (٦٬٧٩٦٬٩٦٣)    (٦٬٧٩٦٬٩٦٣)   -   -   -     -       لإلستثمارات المتاحة للبيع
 (١٣٬٥٨٩٬٤٢٤)   (٦٬٧٩٦٬٩٦٣)  -   (٦٬٧٩٢٬٤٦١)  -     -       إجمالي (الخسارة) الشاملة للفترة 

 ١٣٠٬٩١٣٬٢٦٩   (١٠٩٬٥٩٩)  (٣٬١٠٥٬٤٦٠) (٢٠٬٧٥٧٬٣٦٣) ٤٬٨٨٥٬٦٩١   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠      )راجعة(غير م ٢٠٢٠مارس   ٣١في                  



 

-٩- 

  للتأمين التعاوني   االهلية  شركة اتحاد الخليج
 (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  

  
  
  

  إيضاح

 
ثة أشهر  لفترة الثال

  ٣١المنتهية في 
  ٢٠٢١مارس 

  (غير مراجعة) 

  

ثة أشهر  لفترة الثال
  ٣١المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس 
  (غير مراجعة) 

           
           التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

الفائض، الزكاة   تخصيص إجمالي الخسارة للفترة ما قبل 
 )٦٬١٠٠٬٠١٩(  )٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥(      وضربية الدخل 

           تعديالت على البنود غير النقدية : 
  ٣٥٧٬٠٢٠    ٧١٢٬١٧٠      استهالك الممتلكات والمعدات 

 ٦٤٤٬١٩٤    ٦٤٧٬٢٦٨      اطفاء الموجودات غير الملموسة 
 ٢٧٥٬٢٣٣   ٥٠٦٬٧٤٦      استهالك موجودات حق االستخدام 

  ٦٦٬٩٢٣    ٧٤٬٠٧٣      تمويل التزامات االيجار تكاليف 
 ٣٬٠٢٢٬٠٦٩    ٣٬٧١٣٬٣٦٧    ١٤٬٨  الديون المشكوك في تحصيلهامخصص 

 )٣٬٠٦٧٬٩٣٥(    )٤٬٢٠٦٬٧١٩(      إيرادات االستثمار والعموالت 
  ٥٨٣٬٩٩٢    ٣٥٢٬٨٨٤      مخصص التزامات منافع الموظفين

           التشغيلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 ٧٬٣٤٥٬٧٦٨   ١٣٬٨٩٦٬٠٥١    ٨  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

 (٧٬٢٩١٬٢٢٧)   )٨٬١٩٠٬٢٩٩(    ١٤  أقساط تأمين مدينة ـ أطراف ذات عالقة 
 )٦٬٦٢٥٬٩٣٨(  )١٤٬١٩٢٬٠٠٠(    ٩  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 (٦٠٦٬٠٣٠)   )٣٬١٩٣٬٢٦٨(    ٩  القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات  
  ٣٬٩٩٤٬٤٣١   ٧١١٬٩٣٥    ٩  لم يتم اإلبالغ عنها حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة  

 (٨٣٧٬٢٨٤)   )٩٧٬٣٦٩(      وثائق تأمين مؤجلة  تكاليف اقتناء
 (٣٬٦٥٣٬٨٤٢)   )٥٬٤٢٢٬١٣٣(      فائض خسارة اقساط التأمين المؤجلة 

 ٤٬٢٩٢٬٥٩٣   ٤٬٦٠٧٬٤٢٠      وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما  
 )١٢٬٢٠٦٬٠٦٧(   ٢٣٬٧٦٩٬٨٥٣      ذمم دائنة

 ١٬٠٠٨٬٨٤٦   (٥٬١٥٥٬٣٣٨)      مستحقات ومطلوبات اخرى 
 ٤٬٨١٨٬٩٨٢   ٨٬٣١٩٬٨٠١      أرصدة إعادة تأمين دائنة
  (٢٬٦٤٧٬٣١٣)   (٥٬٦٥٣٬٥٥٥)    ٩  أقساط تأمين غير مكتسبة
  ١٬١٨٣٬٥٦٩   ٣٬٣٣١٬٥٣٩      مكتسبةعمولة اعادة تأمين غير 

 ٣٦٬١٥٩٬٧٧٣   ١٧٬٥٩٥٬٧٠٣    ٩  مطالبات قائمة 
 (١٢٬٠٩٤٬٧٢٠)   )١٠٬١٥١٬٩٧٦(    ٩  لم يتم اإلبالغ عنها مطالبات متكبدة

  (٣٬٩٤٧٬٠٦٥)  ١٠٬٤١٠٬٦٧٠    ٩  احتياطات قسط تأمين اضافي 
 ٣٠٠٬٩٨٢  )٦٩٬٥٧٢(    ٩  احتياطات فنية اخرى 

 (٧٥٢٬٢٧٦)   (١٬٣٢١٬٣٦٣)      الموظفين المدفوعة التزامات منافع 
 -    (١٬٨٨٦٬٠١٠)      الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

األنشطة  الناتج من  / (المستخدم في) صافي النقد 
 ٤٬٢٢٤٬٦٥٩  (٢٧٬٦٨٦٬٨٢٧)      التشغيلية 

          التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
  (٨٠٠٬٠٠٠)   -      إيداعات في ودائع قصيرة األجل 

  ١٬٤٥٤٬١٩١   ٥٠٬١٦٩٬٠٥٥      ودائع قصيرة األجل من متحصالت 
  (٥٠٠٬٠٠٠)   (١٥٬٥٢٧٬١١٨)    ١٠  متاحة للبيعراء استثمارات ش

  (٥٬٠٠٠٬٠٠٠)   -     ١٠  محتفظ بها حتى االستحقاق شراء استثمارات 
  ١٬٦٦٦٬٦٦٥   ١٬٨٧٥٬٠٠٠    ١٠  من بيع استثمارات محتقط بها حتى االستحقاق  متحصالت

 ٦٧٩٬٨٢٧  ٥٬٠٥٥٬٥٩٣      االستثمار والعموالت من إيرادات مستلمة 
 (٧٥١٬١٦٦)  (٩٣٬٤٢٨)     شراء ممتلكات ومعدات 

  )١٬٦٩٩٬٥٥١(   (٥٧١٬٠١٦)      إضافة الى الموجودات غير الملموسة 
 -    ١٨٬٤٥٠٬٠٠٠      نظامية متحصالت من ودائع 

(المستخدم في) األنشطة  الناتج من /  صافي النقد 
  )٤٬٩٥٠٬٠٣٤(  ٥٩٬٣٥٨٬٠٨٦      اإلستثمارية 

 (تتمة)         



 

-١٠- 

 
  للتأمين التعاوني   االهلية  شركة اتحاد الخليج

 (شركة مساهمة سعودية) 
  (تتمة)   األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 
  

  

  
  
  

  إيضاح 
 

ثة أشهر  لفترة الثال
  ٣١المنتهية في 

  ٢٠٢١مارس 
  (غير مراجعة) 

  
لفترة الثالثة أشهر  

  ٣١المنتهية في 
  ٢٠٢٠مارس 

  (غير مراجعة) 
           : ةالتمويلي ة طنشالتدفقات النقدية من اال

  )١٬١٣٥٬٥٢٣(    )٤١٬٩٢٥(     العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار
 (٢٤٬٤٧٧)    )٢٬٠٧٥(     تكاليف التمويل المدفوعة 

 )١٬١٦٠٬٠٠٠(   )٤٤٬٠٠٠(     ة التمويلي ةط نشصافي النقد (المستخدم في) اال
  )١٬٨٨٥٬٣٧٥(    ٣١٬٦٢٧٬٢٥٩     يماثله صافي التغير في النقد وما 

  ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣    ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩     كما في بداية الفترة  نقد وما يماثله
  ٦٤٬٩٧٧٬٣٧٨    ٢١١٬١٣٥٬٢٨٨   ٦  كما في نهاية الفترة  نقد وما يماثله

         
           المعلومات غير النقدية اإلضافية: 

 )٦٬٧٩٦٬٩٦٣(  ١٬٦٣٨٬١٠٤    ١٠  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 ٥٬٤٩٣٬٠٢١   -     االستخدام والتزامات اإليجارموجودات حق 

          
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢٢إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  

  
  

  الرئيس التنفيذي    المدير المالي    رئيس مجلس اإلدارة 

  هاشم البورنو منير     أسامة علوي الهاشم     عبدالعزيز علي التركي
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     للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم 
  
 :الحالة القانونية واألنشطة الرئيسية – معلومات عامة - ١

خ ــاري بتاري ــل التجــللتأمين التعاوني ("الشركة") هي شـركة مساهمة سعودية، سجلت في السجاالهلية شركة اتحاد الخليج 
المركز الرئيسي   يقع .٢٠٥٠٠٥٦٢٢٨السجل التجاري رقم  بموجب  )م٢٠٠٧أغسطس  ٢٦الموافق (هـ ١٤٢٨شعبان  ١٣

  للشركة في الدمام بالمملكة العربية السعودية. 
  

  إن الهدف من تأسيس الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة. وتشمل األنشطة الرئيسية 
  . ي الهندسالتأمين  الحريق ، و تامين   البحري ، والتأمين ، و تأمين المركبات التأمين الطبي ، و مجال 

  
م) ، صدر قانون الرقابة على شركات التأمين التعاوني  ٢٠٠٣يوليو  ٣١هـ ، الموافق ( ١٤٢٤ الثانيجمادي  ٢وبتاريخ  

 منح  ) ٢٠٠٧سبتمبر  ١١الموافق ( هـ ، ١٤٢٨شعبان    ٢٩). بتاريخ ٣٢('قانون التأمين') بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 
السعودي ('ساما') ، باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق قانون التأمين وإدارته والئحته التنفيذية ،   البنك المركزي 

  . للشركة رخصة القيام بمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية
  

السعودي   البنك المركزية من على الموافقحصلت الشركة م) ٢٠١٤إبريل  ٢٧هـ ( الموافق ١٤٣٥ الثانيجمادي  ٢٧بتاريخ 
  .  ة التأمين إلى عمليات التأمين('ساما') على الطلب بتغيير الترخيص بمزاولة التأمين وإعاد

  
لفترة الثالثة أشهر   عن الفترة منسوبة إلى المساهمين مليون لایر سعودي ٥٧٫٨بمبلغ  ة خسائرصافي وقد تكبدت الشركة 

تجاوز نصف رأس مالها الذي مليون لایر سعودي  ١١٧٫٣ بمبلغ خسائرها المتراكمة ولديها ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في 
  . كما في ذلك التاريخ

  
 المســموح بهــا مــن قبــلالشــركات واالســتثناءات  نظــاممن مجلس إدارة الشركة، وفقًا لمتطلبــات  الظروفتتطلب هذه 

ــاني  ١٠ة بموجــب المرســوم الملكــي الصــادر فــي وزارة التجــار ) ٢٠٢٠نــوفمبر  ٢٥ـهــ (الموافــق  ١٤٤٢ربيــع الث
خــالل الفتــرة ا األجتمــاع يجــب دعوتــه هــذمثل ية. غير العاد العمومية") ، لدعوة اجتماع الجمعية األنظمة(مجتمعين "
للحــد مــن الخســائر المتراكمــة إلــى أقــل مــن األنظمــة ، التخاذ اإلجراءات الالزمة بموجب أحكــام األنظمةالتي تحددها 

، تعتبر الشركة منتهيــة فــي لألنظمة . وفقًا بالنظام األساسي نصف رأس مال الشركة أو حل الشركة قبل مدتها المحددة
  :الحاالت التالية

  ؛األنظمةغير العادية خالل الفترة المحددة في  العمومية) عدم اجتماع الجمعية ١(
  غير العادية في إصدار قرار بهذا الشأن؛ و العموميةفشل اجتماع الجمعية  )٢(
غيــر  األنظمــة غير العادية التي تم تمريرها خالل الفتــرة التــي تحــددها العمومية) االكتتابات بموجب قرار الجمعية ٣(

 نصف رأس المال.كافية لتقليل الخسائر إلى أقل من 
  

. قرر  األنظمة ، على النحو الذي تتطلبه الظروف اتخذت إدارة الشركة اإلجراءات الالزمة وأبلغت رئيس مجلس اإلدارة بهذه 
خالل الفترة المحددة في  الجميعة العمومية غير العادية ، الدعوة إلى ٢٠٢١مايو  ١٠مجلس اإلدارة، في اجتماعه المنعقد في 

  واتخاذ التدابير المناسبة للحد من الخسائر المتراكمة إلى أقل من نصف رأس المال.  األنظمة  
  

  إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا األمر. 
كبيرة في  بشكل رئيسي إلى الزيادة التعود  ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في  فترة الثالثةالتي حصلت خالل  ان الخسارة 

وقد   .)١٣(ايضاح  ٢٠٢١مارس  ٣١خالل الفترة المنتهية في  مليون لایر سعودي ١٢٥٫٩البالغة المدفوعة  المطالبات الطبية
لوثائق التأمين   تشمل، في جملة أمور، استراتيجيات تسعير أفضل الدارة مجلس اعليها  وافق وضعت اإلدارة ونفذت تدابير

  .٢٠٢١عام الالمتبقية من  ه التدابير بشكل إيجابي في الفترات . ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذالتأمينمحفظة وتنويع   الطبية
 



 

-١٢- 

     للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 (تتمة)الحالة القانونية واألنشطة الرئيسية  –معلومات عامة  - ١
  

فروع رئيسية و نقاط بيع متعددة في المملكة العربية السعودية. فيما يلي أرقام السجل التجاري   عمل الشركة من خالل ستة ت 
  لثالث فروع رئيسية: 

  

  رقم السجل التجاري  الموقع   نوع الفرع  
  ٢٠٥٠١١٨٩٤٤  الدمام  فرع إقليمي
  ١٠١٠٢٤٧٥١٨ الرياض  فرع إقليمي
  ٤٠٣٠١٧٧٩٣٣  جدة   فرع إقليمي
  ١٠١٠٢٣٨٤٤١  الرياض  فرع إقليمي
  ٢٠٥١٠٤٨٠١٢  الخبر  فرع إقليمي
  ٤٠٣٠٢٢٤٠٧٥  جدة   فرع إقليمي

  

  المساهمين نسبة
  كانت على النحو التالي: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١ مارس ٣١نسبة المساهمين في الشركة في 

  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢١  سمار  ٣١   
  ٪٩٥    ٪ ٩٥    نسبة المساهمين التي تخضع للزكاة 
  ٪٥    ٪٥    نسبة المساهمين التي تخضع لضريبة الدخل 

    ١٠٠    ٪١٠٠٪  
 
  أسس اإلعداد - ٢

  

 بيان اإللتزامأ) 
ً  الموجزة  األولية المالية تم إعداد المعلومات  التقارير المالية األولية ("معيار   – ٣٤الدولي رقم  ة المحاسب  لمعيارللشركة وفقا

") كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية و غيرها من المعايير و التصريحات الصادرة عن الهيئة  ٣٤الدولي  ةالمحاسب 
  .  لمحاسبين (الهيئة)للمراجعين واالسعودية  

  
الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض  كما تقتضي أنظمة التأمين السعودية ، تحتفظ 

القوائم المالية وفقاً لذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنسوبة بوضوح ألي نشاط في الحسابات  
  ليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. المعنية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافق ع

وفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني ("اللوائح") الصادرة عن البنك المركزي السعودي ووفقًا للنظام  
ق  ٪ من الفائض السنوي من عمليات التأمين و سيحصل حاملو الوثائ ٩٠الداخلي للشركة ، يجب على مساهمي الشركة استالم 

 ٪ المتبقية. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. ١٠على نسبة 
  

ين وعمليات  يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأم
من المعلومات المالية األولية الموجزة التي تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية إمتثاالً   ٢٠المساهمين في االيضاح رقم 

الفصل الواضح بين الموجودات   (ساما)ية الصادرة عن . تتطلب اللوائح التنفيذ(ساما) لمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن 
المساهمين. وبالتالي ، فإن المعلومات األولية الموجزة للمركز   والمطلوبات واإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات

المالي ، وبيانات الدخل ، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله ،  
  ة للعمليات المعنية. تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشامل 

، يتم دمج  للتقرير المالي األولي  ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم عند إعداد هذه المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا ل
أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة والمعامالت المتداخلة واألرباح  

ير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات  والخسائر غ
  المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في الظروف المماثلة. 



 

-١٣- 

       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

  (تتمة)أسس اإلعداد  - ٢
  

  ب) أسس القياس
ــةيتم إعداد المعلومات المالية  ــوجزة األوليـ ــدأ علی أساس مبدأ االستمرارية  المـ التکلفة التاريخية ، باستثناء القياس بالقيمة ومبـ

   .التزامات منافع الموظفينوالعادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
  

يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة  ال يتم عرض قائمة المركز المالي باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. مع ذلك ،
 –بالصـافي وأقسـاط تـأمين مدينـة  - كمتداولة: النقد وما يماثله والودائع قصيرة األجل وأقساط التأمين وإعـادة التـأمين المدينـة 

د ومصاريف مدفوعـة مقـدًما وموجـودات اخـرى، إيـرا فائض خسارة أقساط التأمين المؤجلةبالصافي و  - أطراف ذات عالقة 
عموالت مستحقة على الوديعة النظامية ، ذمم دائنة ،مستحقات ومطلوبات أخرى، أرصدة إعادة تأمين دائنـة، الزكـاة وضـريبة 
الدخل، فائض توزيع دائن، إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى (ساما) ، حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة، المطالبـات 

م اإلبالغ عنها، احتياطات أقساط تأمين اضافية، احتياطات فنية أخرى وحصة معيدي التأمين من القائمة، مطالبات متكبدة ولم يت 
المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها. يتم تصنيف األرصدة التالية بصـفة عامـة علـى أنهـا غيـر متداولـة: اسـتثمارات، 

، موجودات غير ملموسـة، وديعـة نظاميـة والتزامـات منـافع ودائع طويلة األجل، ممتلكات ومعدات، موجودات حق االستخدام
الموظفين. تتضمن األرصدة المختلطة بطبيعتها، أي تشمل األجزاء المتداولة وغير المتداولة حصة معيدي التأمين من األقساط 

   مؤجلة.التأمين الائق غير المكتسبة، اقتناء وث 
  

  ج) أسس العرض
جزة ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة للحصول على معلومات مالية سنوية كاملة ويجـب إن المعلومات المالية األولية المو

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قراءتها باالقتران مع المعلومات المالية السنوية كما في السنة المنتهية في 
  

  الوظيفية وعملة العرض عملةال) د
باللایر السعودي ("اللایر السعودي") وهـي أيضـا عملـة العـرض و النشـاط يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة 

  للشركة.
  

 ) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةهـ
يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة من اإلدارة إستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيـق السياسـات 

  واإليرادات والمصاريف المفصح عنها. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. الموجودات والمطلوباتالمحاسبية ومبالغ 
  

عند إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة فـي تطبيـق السياسـات المحاسـبية 
للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة على المعلومـات 

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  وللسنة المالية السنوية كما في
  

) علـى أنـه جائحـة بسـبب انتشـاره ١٩ - (كوفيـد كورونا فيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية  تفشي  ٢٠٢٠مارس  ١١في 
السريع على مستوى العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجـي بمـا فـي ذلـك المملكـة العربيـة 

دية إغالق . نفذت المملكة العربية السعو١٩ - السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار كوفيد
 للحدود ، وأصدرت أدلة توجيهية للتباعد االجتماعي ، وفرضت حظر التجول على مستوى الدولة.

  
في المملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشـطة االجتماعيـة واالقتصـادية ،  ١٩ - استجابة النتشار كوفيد

  واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والوقائية لضمان: قامت إدارة الشركة بتقييم أثرها على عمليات الشركة
  

 حيث تقوم بعمليات التشغيل ؛ و بأكملهصحة وسالمة موظفيها والمجتمع  - 
  سليمة. وبقائهااستمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية محمية  - 

  
  مالية األولية الموجزة:لأساسية في إعداد هذه المعلومات افيما يلي األحكام و التقديرات المحاسبية التي تعتبر 
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     للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 (تتمة)أسس اإلعداد  - ٢
  

  (تتمة)هـ) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
  
  ١٩ -  تأثير كوفيد . ١
  

  :احتياطيات تقنية طبية
تعتقد إدارة الشركة أن مبادرة الحكومة السعودية لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمرضى المصابين والمشتبه بهم قد ساعدت 

خالل فترة اإلغالق وحظر التجول كما نفذتها الحكومة السعودية، شهدت الشـركة انخفاضـا في الحد من أي تأثير غير موات. 
(المطالبات العالجية االختيارية وغيـر المزمنـة بشـكل رئيسـي) ممـا أدى إلـى انخفـاض فـي في المطالبات الطبية المبلغ عنها 

وبناء على ذلك، نظرت إدارة الشركة على النحو   تجربة المطالبات التي كان يمكن أن تنجم عن تأجيل بعض العالجات الطبية.
فقات النقدية التعاقديـة المسـتقبلية لعقـود التـأمين السـارية الواجب في تأثير هذا التأجيل للمطالبات الطبية في التقدير الحالي للتد

وبناء على النتائج، لم يتم االعتراف بأي احتياطيات إضافية مـن قبـل  .الختبار كفاية المسؤولية ٢٠٢١مارس  ٣١اعتبارا من 
تأجيـل الموضـح : ال شيء) للسياسات الطبيـة الصـادرة لحسـاب ال٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١الشركة اعتبارا من 

  أعاله.
  

  :احتياطيات فنية لقطاع المركبات
لجميـع شـركات التـأمين فـي  ٢٠٢٠مايو  ٨("التعميم") بتاريخ  ١٨٩، أصدرت (ساما) تعميم رقم ١٩ - استجابة لجائحة كوفيد

الحية جميع وثائق المملكة العربية السعودية. من بين األمور األخرى، تضمن التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة ص
التأمين القائمة على مركبات البيع بالتجزئة لمدة شهرين، وكذلك توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثـائق التـأمين علـى 

  مركبات البيع بالتجزئة الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التعميم. 
  

بتقيـيم مـدى الشـركة  امـتوقناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامـل الداخليـة 
بالنسـبة لوثـائق البيـع بالتجزئـة  .للمركبـات الحاليـة بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئـةنتهية مغير الاتها من المخاطر ي كفاية احتياط

  شهًرا. ١٢وفقًا للتعميم أعاله، يتم احتساب اكتساب القسط على مدى فترة للمركبات الجديدة الصادرة 
أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التـأمين الخاصـة بهـا 

  . ٢٠٢١مارس  ٣١للمركبات كما في الحالية والمستقبلية لوثائق البيع بالتجزئة بالنسبة 
, ناقشـت االدارة باالشـتراك مـع الخبيـر االكتـواري المعـين ٢٠٢١مـارس  ٣١كمـا فـي  يةالسـارواستنادا الى تقييم السياسات 

سـجلت قـد ولتغطيـة تكـاليف المطالبـات المحتملـة. ات كافية من االقساط غير المكتسبة ي اطاحتي وخلصت الى أن الشركة لديها 
مليـون لایر سـعودي  ٤٬٥م (٢٠٢١مـارس  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣في أقساط التأمين بمبلغ اضافي احتياطي عجز 

  .)٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  

  :االستثمارات والقروض والمدينين - الموجودات المالية 
ا بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بها  حتى االستحقاق والموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة ، أجـرت الشـركة تقييمـً

لتحديـد مـا إذا كـان هنـاك دليـل موضـوعي علـى تعـرض أصـل مـالي أو  ١٩ - وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحـة كوفيـد
ات الماليـة الكبيـرة للمصـدرين أو مجموعة أصول مالية قد تعرضت النخفاض في القيمة. وتشمل هذه العوامـل مثـل الصـعوب 

المدينين ، أو التخلف عن سداد الـديون أو التـأخر فـي سـداد المـدفوعات ، أو احتماليـة أن المصـدر أو المـدين سـيدخالن فـي 
ا لتحديـد مـا إذا  كـان اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي األخرى ، إلخ. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع ، أجرت الشركة تقييمـً

هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى أقـل مـن التكلفـة إلـى جانـب عوامـل نوعيـة أخـرى مثـل 
االنخفاض المطول في قيمة االستثمارات ألدوات حقوق الملكية و / أو حـدوث حـدث تقصـير فـي االئتمـان فـي حالـة الـديون 

لم يكن له أي تأثير مادي على النتائج التي أبلغت عنها  ١٩ - تقد الشركة أن جائحة كوفيداالدوات. بناًء على هذه التقييمات ، تع
  . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.٢٠٢١مارس  ٣١ثة أشهر المنتهية في الشركة لفترة الثال

  
  اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين . ٢

ة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين حكماً كبيراً من قبـل اإلدارة. يتطلب تقدير المبالغ المستحق
مـن  تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات جوهرية حول عدة عوامـل تتضـمن درجـات متفاوتـة و قـد تكـون كبيـرة

  يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. ممااألحكام و عدم اليقين و قد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة 
  



 

-١٥- 

       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  
  أسس اإلعداد (تتمة) - ٢

  
  اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين (تتمة) . ٢

تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المـالي و التكلفـة النهائيـة بالتحديد، يجب عمل 
لكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة  في تقدير تكلفة طالبات المتكبدة ولمالمتوقعة ل

تم اإلبالغ عنها، هي استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبوء و المطالبات المتكبدة و لكن لم ي  المطالبات المبلغ عنها
  باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية.

البات التي تتطلـب قـرارات مـن المحكمـة أو التحكـيم إن وجـدت، بشـكل فـردي. يقـدر خبـراء تسـوية الخسـائر طيتم تقدير الم
لـم يـتم اإلبـالغ  البات و المطالبـات المتكبـدة التـيمطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمط المستقلين عادة

  ع سنوي.ب عنها، على أساس ر
تتعرض الشركة إلى خالفات مـع معيـدي التـأمين أو احتمـاالت تخلـف عـن السـداد. تعمـل الشـركة علـى مراقبـة تطـور هـذه 

  ع سنوي.ب تأمين على أساس رالخالفات و تقييم قوة معيدي ال
  
  إنخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة . ٣

يتم إجراء تقدير للمبلغ الغير قابل للتحصيل من أقساط التأمين المدينة، إن وجـدت عنـدما يكـون تحصـيل المبلـغ الكامـل للـذمم 
المدينة وفقاً للشروط األصلية لوثيقة التأمين غير  محتمل. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فـردي، فـإن هـذا التقـدير يـتم علـى 

ويتم وضع عالوة تطبق  جماعير جوهرية بشكل فردي ولكنها مستحقة السداد فيتم تقييمها بشكل أساس فردي. أما المالبغ الغي 
 على حسب طول مدة االستحقاق وخبرة الشركة السابقة.

  
  انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع . ٤

طويل األمد في القيمة العادلة أقل من تعامل الشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض هام أو 
ا  تكلفتها أو في حالة وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمـد" يتطلـب أحكامـً
 جوهرية. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك التذبذب الطبيعي في سـعر السـهم لالسـتثمارات

  المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المدرجة.
  
 ومطلوبات عقود االيجار موجودات حق االستخدام . ٥

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة ، 
بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة ، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ، وهـو السـعر وهو بشكل عام هو الحال 

الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لـ موجودات حق االستخدام في 
  بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام وشروط مماثلة.

  
 فاض قيمة الشهرةاختبار انخ . ٦

تختبر إدارة الشركة ، على أساس سنوي ، ما إذا كانت الشهرة الناشئة عـن االنـدماج قـد تعرضـت ألي انخفـاض فـي القيمـة. 
يتطلب ذلك تقدير المبلـغ القابـل لالسـترداد للوحـدة المنتجـة للنقـد التـي تـم تخصـيص الشـهرة لهـا. إن االفتراضـات الرئيسـية 

  . ٥الغ القابلة لالسترداد مبينة في إيضاح المستخدمة في تحديد المب 
  
 ) موسمية العملياتز

حصـة متناسـبة مـن النتـائج  األوليـةقـد ال تمثـل النتـائج  ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين فـي الشـركة.
  السنوية بسبب التباين الدوري في األقساط وعدم التأكد من حدوث المطالبات.

  



 

-١٦- 

  
       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة - ٣

إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة تتوافق مـع تلـك 
 باستثناء ما هو موضح أدناه: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المستخدمة في إعداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
  رات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة ) المعايير و التعديالت و التفسي١- ٣

، ٤رقـم  للتقريـر المـاليدوات المالية" (بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي "األ ٩رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 
 عقود التأمين)

"األدوات المالية" والذي سـيحل  ٩، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٤في يوليو 
"األدوات المالية": اإلعتـراف والقيـاس. يتضـمن المعيـار متطلبـات التصـنيف والقياسـات  ٣٩محل معيارالمحاسبة الدولي رقم 
لمعيـار  المتكبـدةنموذج توقع انخفاض خسائر االئتمان والذي سـيحل محـل نمـوذج الخسـارة  الجديدة للموجودات الماليةـ تطبيق

نهًجا واحـًدا لتحديـد  ٩يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة. ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلـة مـن خـالل ما إذا كان األصل المالي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو القيم

الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر ، إذا تـم اسـتيفاء 
مـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة. الفئـات المـذكورة أعـاله بالقي  شروط معينة. يتم قياس األصول التي ال تلبـي أي مـن

باإلضافة إلى ذلك ، عند االعتراف المبدئي ، يمكن للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
التـي ال يـتم  الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عـدم التوافـق المحاسـبي أو تقليلـه بشـكل ملحـوظ. بالنسـبة ألدوات حقـوق الملكيـة

االحتفاظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة فـي الـدخل الشـامل اآلخـر 
  في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة) ، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

إلى ذلك ، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، فإن مبلغ التغيير باإلضافة 
في القيمة العادلة للمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ،  

ر التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم  ما لم يتم االعتراف من آثا
خسائر   ٩التوافق المحاسبي في الربح أو الخسارة. يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. بموجب نهج المعيار الدولي  ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي االئتمان المتوقعة ، على عكس الخسائر االئتمانية المتكبدة 
، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة   ٩للتقرير المالي رقم 

تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في  دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة. يتم 
تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. تتماشى متطلبات محاسبة التحوط بشكل أوثق مع  

  ممارسات إدارة المخاطر واتباع نهج قائم على أساس المبدأ. 
  

عقود التأمين  – ٤، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٦في سبتمبر 
لشركات التأمين قبل إصدار المعيار المحاسبي   ٩والتي تتناول النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

التأجيل   منهج. يقدم التركيبي والمنهجالتأجيل  منهج. تقدم التعديالت خيارين لشركات التأمين: الدولي المقبل لعقود التأمين
حتى التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين  ٩للمنشأة، إذا كانت مؤهلة، إعفاءاً مؤقتاً من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للمنشأة بإزالة تأثيرات عدم التطابق المحاسبي من قائمة الربح أو  التركيبي  المنهجأيهما أقرب. يسمح  ٢٠٢٣الجديد أو عام 
  الخسارة والتي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد.  

  
. يجب أن  ٤التأجيل بموجب التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  منهجتعتبر الشركة مؤهلة وقد اختارت تطبيق 

على المعلومات المالية للشركة إلى حد كبير، في اإلعتبار التفاعل مع معيار   ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  يأخذ اعتماد
  . ٩عقود التأمين القادمة. على هذا النحو، ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للسنة  ، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية  ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم للحصول على تقييم مفصل لتأثير تطبيق ا
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 
 (عقود التأمين)  ١٧رقم   للتقرير المالي المعيار الدولي  

. ويسمح بالتطبيق  ٤المالي رقم وسيحل محل المعيار الدولي للتقرير  ٢٠٢٣يناير  ١ينطبق على الفترة التي تبدأ في أو بعد 
عقود   صاح أيًضا. تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على قياس وإف ٩المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  للمركز المالي والدخل والدخل الشامل. قررت الشركة عدم  الموجزة  األولية القوائمالتأمين وإعادة التأمين التي ستؤثر على 
  هذا المعيار الجديد في وقت مبكر. تطبيق

للسنة  ، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية  ١٧للحصول على تقييم مفصل لتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 



 

-١٧- 

       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة - ٣
  
  ) إدارة المخاطر ٢- ٣

أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة ومخاطر  تتعرض 
  العمالت ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

القوائم المالية  ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع معلومات إدارة المخاطر المالية واإلفصاحات المطلوبة في 
لم تكن   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنوية ، وبالتالي يجب قراءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

هناك تغييرات في قسم إدارة المخاطر أو في أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية العام باستثناء أن الشركة قد عززت  
إدارة مخاطر االئتمان لمعالجة المخاطر المتغيرة والمتغيرة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه  سياسات 

مراجعة التركز االئتماني في القطاع االقتصادي المشابه والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند  
  اللزوم. 

 
 :دمج األعمال - ٤
  

م) ، وقعت الشركة اتفاقية اندماج ملزمة ("االتفاقية") مع الشركة األهلية  ٢٠٢٠يونيو  ٤موافق هـ (ال١٤٤١شوال  ١٢في 
للتأمين التعاوني ("األهلية") ، التي تعمل كشركة مساهمة سعودية (مرخصة للقيام بأعمال التأمين التعاوني في جميع أنحاء  

م) ، حصلت الشركة على موافقة (ساما) على  ٢٠٢٠سطس أغ ١٠هـ (١٤٤١ذو الحجة  ٢٠المملكة العربية السعودية). في 
م) ، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية. عالوة  ٢٠٢٠سبتمبر  ١٠هـ ( ١٤٤٢محرم  ٢٢االندماج مع األهلية. في 

  ربيع األول  ١٦م) و ٢٠٢٠أكتوبر  ٥هـ (١٤٤٢صفر  ١٨على ذلك ، وافق مساهمو الشركة واألهلية على االندماج في 
  ٦هـ (١٤٤٢ربيع األول  ٢١م) ، على التوالي. وفقًا لالتفاقية ، كان تاريخ نفاذ االندماج هو ٢٠٢٠نوفمبر  ٢هـ (١٤٤٢

م) (تاريخ النفاذ). اعتباًرا من تاريخ النفاذ ، استحوذت الشركة على جميع األسهم المصدرة لألهلية بموجب  ٢٠٢٠ديسمبر 
سهم في األهلية. نتج عن   ١٫٥٤٧٦٦٣٥٠٦٢٤٥٥١حد في الشركة مقابل كل عرض تبادل األسهم عن طريق إصدار سهم وا 

رياالت سعودية للسهم. أصدرت الشركة أسهماً جديدة من خالل   ١٠سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية  ٧،٩٤٧،٤٦٤ذلك إصدار 
  .لایر سعودي ٢٢٩،٤٧٤،٦٤٠عودي إلى لایر س ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠زيادة رأس مالها من 

  
تجميع األعمال مع   - ٣لتقرير المالي رقم االستحواذ بموجب المعيار الدولي لاحتسبت الشركة عملية االندماج باستخدام طريقة 

كون الشركة هي المستحوذ واألهلية هي الشركة المقتناة ، بناًء على القيم العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها كما في  
ن التعديالت على القيم العادلة في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ النفاذ وفقًا لما يسمح به  تاريخ النفاذ. سيتم االنتهاء م

، حيث ستحصل الشركة على وقت كاف للحصول على المعلومات الالزمة لتحديد وقياس   ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
هلية من "تداول" ، وجاري حاليًا اتخاذ إجراءات قانونية أخرى  صافي األصول المكتسبة. الحقًا لتاريخ النفاذ ، تم إزالة سهم األ

نتائج شركة األهلية من تاريخ   األولية الموجزة  المالية  تتضمن هذه المعلومات  .، بما في ذلك إلغاء السجل التجاري لألهلية
  النفاذ.  

  
  عوض الشراء 

األهلية بإصدار سهم واحد في الشركة مقابل كل  استحوذت الشركة على جميع األسهم المصدرة في الشركة 
سهماً جديداً للشركة لمساهمي   ٧،٩٤٧،٤٦٤سهم في األهلية في تاريخ النفاذ. نتج عن ذلك إصدار  ١٫٥٤٧٦٦٣٥٠٦٢٤٥٥١

لایر سعودي كمقابل عوض   ١٦٨،٩٦٣،٠٨٥لایر سعودي للسهم الواحد) بمبلغ  ٢١٫٢٦الشركة األهلية بالقيمة العادلة (
  .الشراء

  
  رأس المال وحصص أقساط التأمين 

لایر  ٧٩،٤٧٤،٦٤٠نتج عن إصدار األسهم الجديدة ، كما هو مذكور في الفقرة السابقة ، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 
 ٨٩،٤٨٨،٤٤٥رياالت سعودية لكل سهم) وإثبات عالوة إصدار بقيمة  ١٠سهًما بقيمة اسمية قدرها  ٧،٩٤٧،٤٦٤سعودي (

  .ا في تاريخ النفاذلایر سعودي ، كم
  



 

-١٨- 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم 
  
 (تتمة) دمج األعمال - ٤
  

  (تتمة) رأس المال وحصص أقساط التأمين 
  

  :القيم العادلة المؤقتة لصافي األصول المقتناة كما في تاريخ النفاذ هي كما يلي
  

 المجموع       
       الموجودات

 ١٤٧٬٣٥٩٬١٨٩      نقد وما يماثله
 ٤٠٬٣٦٨٬٢١٩      ودائع قصيرة األجل

 ٤٥٬٩٠٦٬٦٠٤      بالصافي –إعادة تأمين مدينةأقساط وأرصدة 
 ٤٬٣٣٨٬٠٠١      حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ١٥٬٩٨٠٬٥٢٧      حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ١٬٥٢٨٬٤٧٣      حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 ٧٬٥٤٠٬٣٨١      تأمين مؤجلةتكاليف اقتناء وثائق 
 ١٤٬٤١٣٬٨٧٣      استثمارات

 ٢٬٣٩٤٬٤٦١      مستحق من أطراف ذات عالقة
 ١٣٬٣٦٩٬٠٦٩      مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٣٬٦٧٣٬١٩١      ممتلكات ومعدات
 ٢٬٧٩١٬٣٢٢      موجودات حق االستخدام
 ٧٬٠٥٢٬٥٧٦      موجودات غير ملموسة

 ٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠      وديعة نظامية
 ٣٬٥١٥٬٢٨٨      إيراد مستحقة على وديعة نظامية

 ٣٣٤٬٢٣١٬١٧٤      مجموع الموجودات
       

       المطلوبات
 ١٨٬٧٠١٬١٦٠      ذمم دائنة

 ١٤٬٨٥١٬٤٠١      مستحقات ومطلوبات أخرى
 ٣٬٩١٩٬٤٤٥      ارصدة معيدي تأمين دائنة
 ١٠٧٬٩٧٥٬٥٥١      أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١٬٠٨٣٬٧٦٤      تأمين غير مكتسبةعمولة معيدي 
 ٣٦٬٧٩٢٬٩٥٦      مطالبات قائمة

 ٤٠٬٧٥١٬٦١١     مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ١٤٬٢٤٧٬٦٥٨      ات أقساط تأمين اضافيةي احتياط
 ٢٬٢١٦٬٧٣٨      ات فنية أخرىي احتياط

 ١٬٣٢١٬٤٦٢      مطلوبات عقود اإليجار
 ٦٬٥٨٥٬٨٩٠      التزامات منافع الموظفين

 ١٥٬٦٢١٬٢١٩      الزكاة وضريبة الدخل
 ١٬٤٧٠٬٦٩٦      فائض توزيع دائن

 ٣٬٥١٥٬٢٨٨      (ساما) إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي
 ٢٦٩٬٠٥٤٬٨٣٩      مجموع المطلوبات

  

 ٦٥٬١٧٦٬٣٣٥        صافي الموجودات القابلة للتحديد 
  

  في تاريخ النفاذالشهرة المعترف بها كما  ١- ٤
  

 ١٦٨٬٩٦٣٬٠٨٥      عوض الشراء 
 (٦٥٬١٧٦٬٣٣٥)      يخصم: صافي الموجودات المقتناة القابلة للتحديد 

 ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠      شهرة  



 

-١٩- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  
 الشهرة  - ٥

 

تخصيصـها إلـى أي تُعزى الشهرة الناتجة عن االندماج إلى أوجه التماثل المتوقعة من دمج عمليات الشركة واألهلية وال يمكـن 
أصل آخر غير ملموس قابل للتحديد ومنفصل. يتم توزيـع الشـهرة علـى الشـركة كوحـدة واحـدة لتوليـد النقـد ، وهـي العمليـات 
المشتركة للشركة واألهلية. اعتبر حكم اإلدارة بتخصـيص الشـهرة للشـركة السـبب األوسـع لالسـتحواذ ، أي التـآزر مـن دمـج 

ار االنخفاض في قيمة الشهرة على أساس سنوي. بالنسبة الختبار انخفـاض القيمـة ، تحـدد اإلدارة العمليات. تقوم الشركة باختب 
المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام. تتطلب هذه الحسابات استخدام التقـديرات فيمـا 

خطة العمل المعتمدة آلخر خمس سنوات ، واستخدام معدل خصم مناسـب ينطبـق  يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية ، بناًء على
على ظروف الشركة. يتم استنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل النمو المقدر الموضح أدنـاه. يتوافـق 

تعمل فيهـا وحـدة إنتـاج النقـد. يعتبـر حسـاب معدل النمو هذا مع التوقعات الواردة في تقارير الصناعة الخاصة بالصناعة التي 
القيمة المستخدمة أكثر حساسية الفتراضات النمو اإلجمالي ألقساط التـأمين ومتوسـط نسـبة المطالبـات. االفتراضـات الرئيسـية 

  :التي تقوم عليها التوقعات هي
  

 %      االفتراضات الرئيسية
 ١١٫٧      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٦٩٫٨      معدل المطالبات متوسط 
 ١٣٫٥      معدل الخصم 

 ٢٫٠      معدل النمو النهائي 
  

  تحليل الحساسية للتغيرات في االفتراضات 
  

  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
٪. إذا بقيـت جميـع ١١٫٧تم تقدير النمو اإلجمـالي ألقسـاط التـأمين المكتتبـة فـي فتـرة التنبـؤ بمعـدل نمـو سـنوي مركـب قـدره 

٪ سيعطي قيمة قيد االستخدام مساوية للقيمة ٩٫٩٪ إلى ١١٫٧االفتراضات األخرى على حالها ، فإن خفض معدل النمو هذا من 
  .الدفترية الحالية

  

  اتمتوسط معدل المطالب
 إرتفعاع هذا٪. إذا بقيت جميع االفتراضات األخرى ثابتة ، فإن ٦٩٫٨تم تقدير متوسط معدل المطالبات في فترة التنبؤ بحوالي 

  .٪ سيعطي قيمة استخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية٧١٫٧٪ إلى ٦٩٫٨من المعدل 
يوجد تغيير معقـول محتمـل فـي أي مـن االفتراضـات الرئيسـية األخـرى فيما يتعلق بتقييم قيمة االستخدام ، تعتقد اإلدارة أنه ال 

المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في أن تتجاوز القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقـد بمـا فـي ذلـك الشـهرة قيمتهـا الجوهريـة 
 القابلة لالسترداد.

  
 نقد وما يماثله - ٦
  

  يشمل نقد وما يماثله المتضمن في بيان قائمة التدفقات النقدية كما يلي: 
 

  عمليات المساهمين     عمليات التأمين   
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   
        

 -  -   ٢٠٬١٩٠  ٢٠٬١٩٠  نقد بالصندوق 
 ٥٬١٥٢٬٥٠٣ ١٬٨٨٤٬٤٦٤   ٣٦٬٧٦٨٬٨٢٩  ٩٨٬٧١٣٬٤٣٦  حسابات جارية  –أرصدة لدى البنوك 

 ١٠٦٬٥٠٣٬٣٣٢ ١٠٠٬٨٥٥٬٤١٧  ٣١٬٠٦٣٬١٧٥ ٩٬٦٦١٬٧٨١  ألجل ودائع 
 ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥ ١٠٢٬٧٣٩٬٨٨١  ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤ ١٠٨٬٣٩٥٬٤٠٧ 
 

, يتم إيداع الودائع قصيرة  ٢٠٢١ مارس ٣١يتم ايداع النقد لدى البنوك مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد, كما في 
أشهر من تاريخ اإليداع في البنوك المحلية والمؤسسات المالية, تستحق هذه الودائع   ٣األجل ذات استحقاق أصلي أقل من 
  ) سنوياُ. ٪٦إلى  %١٫١: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  ٦%إلى  ٪١٫٢٤إيرادات عموالت بمعدل متوسط من 

  



 

-٢٠- 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 
  

  ودائع قصيرة وطويلة األجل - ٧
  

شهر من تاريخ اإليداع في البنوك   ١٢أشهر ولكن أقل من  ٣أكثر من  أصلييتم إيداع الودائع قصيرة األجل ذات استحقاق 
: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  %٦إلى  %١٫٢٥المحلية والمؤسسات المالية. تستحق هذه الودائع إيرادات عموالت بمعدل متوسط من 

  ) سنوياُ. ٪٦إلى  %١٫٦من 
  

 بالصافي -  إعادة تأمين مدينةوأقساط تأمين  - ٨
  

  المدينة مبالغ مستحقة من التالي: تشمل الذمم  
  

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    م ٢٠٢١  مارس ٣١ 
  (مراجعة)    (غير مراجعة)  
       

   ١٩٧٬٩٨٦٬٠٥٧    ١٩٧٬٨٨٧٬١٧٦  حاملي وثائق التأمين
   ٣٦٬٥٥٧٬٦٣٣    ٣٤٬٥٨٢٬٨٨٢ وسطاء التأمين

   ٢٠٬٩٨٧٬٤٢٨   ٩٬٣٣٥٬٢٨٨  ذمم مدينة من معيدي التأمين
  ٢٥٥٬٥٣١٬١١٨   ٢٤١٬٨٠٥٬٣٤٦ 

      مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها:
  (٣٧٬٨٩٠٬٢٣٢)   (٤١٬٦٢٤٬٥٦٣)  حاملي وثائق التأمين المدينة  - 
   (٥٬٥٩٣٬٩٨١)    (٥٬٩٤٧٬٧٣٢)  ذمم وسطاء التأمين - 
  (٥٬٤٧٨٬١٧٦)   (٥٬٢٧٣٬٧٤٠)  ذمم معيدي التأمين المدينة   - 
  )(٤٨٬٩٦٢٬٣٨٩)   )٥٢٬٨٤٦٬٠٣٥  
  ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩    ١٨٨٬٩٥٩٬٣١١  
  

  الحركة في مخصص ذمم مشكوك في تحصليها هي كما يلي: 
  

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    م ٢٠٢١  مارس ٣١ 
  (مراجعة)    (غير مراجعة)  
       

  ٤٣٬٧٨٧٬٣٠٥    ٤٨٬٩٦٢٬٣٨٩  السنة   /في بداية الفترة
  ٧٬٦١٨٬٩٢٨     ٣٬٨٨٣٬٦٤٦  السنة  /مخصص الفترة
 (٢٬٤٤٣٬٨٤٤)   -  خالل الفترة / السنة   أقساط تم شطبها
 ٤٨٬٩٦٢٬٣٨٩   ٥٢٬٨٤٦٬٠٣٥  السنة  /في نهاية الفترة 

  

 االحتياطات الفنية - ٩
  

  القائمة المطالبات االحتياطات وصافي  ١-٩
  على ما يلي:  القائمة يشمل صافي اإلحتياطات والمطالبات 

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    م ٢٠٢١مارس   ٣١ 
  (مراجعة)    (غير مراجعة)  
      

  ١٢٦٬١٣٩٬٥٢٠    ١٤٤٬٩٠٠٬١٩٢  المطالبات تحت التسوية 
 (٢١٬٣٩٦٬٩٦٠)   (٢٢٬٥٦١٬٩٢٩)  . للتحقق من االستبعاد وحلول التعويضاتناقص: القيمة القابلة 

  ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠   ١٢٢٬٣٣٨٬٢٦٣ 
  ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤    ١٦٠٬٧٤٥٬٩٣٨ المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

      ناقصاً: 
 (٤٨٬٤٨٩٬١٠٧)   )٥١٬٦٨٢٬٣٧٥(  حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 (٢٠٬٠٦٢٬٩٩١)   )١٩٬٣٥١٬٠٥٦(  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ٢٠٧٬٠٨٨٬٣٧٦   ٢١٢٬٠٥٠٬٧٧٠  صافي المطالبات تحت التسوية  

      
 ١١٬٢٩٥٬٣٩١   ٢١٬٧٠٦٬٠٦١  احتياطي نقص قسط التأمين  - اضافيةاحتياطات أقساط تأمين 

 ١١٬٢١١٬٥٩٣   ١١٬١٤٢٬٠٢١  احتياطات فنية أخرى 
  ٢٢٬٥٠٦٬٩٨٤   ٣٢٬٨٤٨٬٠٨٢ 

 ٢٢٩٬٥٩٥٬٣٦٠   ٢٤٤٬٨٩٨٬٨٥٢  صافي اإلحتياطات والمطالبات تحت التسوية 



 

-٢١- 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

  (تتمة) االحتياطات الفنية - ٩
  

  غير مكتسبة  أقساط تأمينصافي  فيالحركة   ٢-٩
  

  تشمل الحركة في صافي أقساط تأمين غير مكتسبة على ما يلي: 
  

  ٢٠٢١  مارس ٣١أشهر المنتهية   لفترة الثالثة 
  (غير مراجعة) 

  الصافي   إعادة تأمين   جمالي إ 
       

  ٣٣٩٬١١٤٬٠٠٣  (٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨)  ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  الرصيد كما في بداية الفترة 
  (٣١٩٬٢٦٨٬٤٤٨)  ٥٠٬٦٦٦٬٧٩٨  (٣٦٩٬٩٣٥٬٢٤٦) الرصيد في نهاية الفترة 

 ١٩٬٨٤٥٬٥٥٥  ١٤٬١٩٢٬٠٠٠ ٥٬٦٥٣٬٥٥٥  التغييرات في أقساط التأمين الغير مكتسبة
      

 ١٣٩٬٣٤٠٬٤٠٧  (٣٧٬٧٣٨٬٧٠٤) ١٧٧٬٠٧٩٬١١١  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة 
 (٣٬٥٣١٬٨٤١) (٣٬٥٣١٬٨٤١) -  فائض خسارة أقساط التأمين

 ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١  (٢٧٬٠٧٨٬٥٤٥) ١٨٢٬٧٣٢٬٦٦٦  التأمين المكتسبةصافي أقساط 
      

  
  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية 

 (مراجعة) 
 الصافي   إعادة تأمين  جمالي إ  
      

 ٢١٧٬٨٩٣٬٧١٢  (٣٩٬٦١٩٬٠٨٨)  ٢٥٧٬٥١٢٬٨٠٠  الرصيد في بداية السنة 
  ١٠٣٬٦٣٧٬٥٥٠  (٤٬٣٣٨٬٠٠١)  ١٠٧٬٩٧٥٬٥٥١  اضافات خاصة بالدمج
 (٣٣٩٬١١٤٬٠٠٣)    ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  (٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١)   الرصيد في نهاية السنة 

 (١٧٬٥٨٢٬٧٤١)   (٧٬٤٨٢٬٢٩١)  (١٠٬١٠٠٬٤٥٠)   التغييرات في أقساط التأمين الغير مكتسبة
      

 ٤٧١٬٣٣٢٬١٦٧  (٨٥٬٧٩١٬٢٨١) ٥٥٧٬١٢٣٬٤٤٨  أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة 
 (١٨٬٨٦٥٬٢٨٩)  (١٨٬٨٦٥٬٢٨٩) -  أقساط التأمينفائض خسارة  

 ٤٣٤٬٨٨٤٬١٣٧  (١١٢٬١٣٨٬٨٦١) ٥٤٧٬٠٢٢٬٩٩٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 

 ستثماراتإ -١٠
 

 يف اإلسثتمارات على النحو التالي: يتم تصن   . أ
  

  عمليات المساهمين     عمليات التأمين  
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   

       

 ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨ ١١٥٬٧١٩٬٦٦٧   ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤  ١٢٥٬٤٥١٬٠٣٧  متاحة للبيع  
 ٢٨٬٠٥١٬٧١٩ ٢٦٬١٧٦٬٧١٩   ٥٬٠٠٢٬٠١٣  ٥٬٠٠٢٬٠١٣  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  

  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧ ١٤١٬٨٩٦٬٣٨٦   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  ١٣٠٬٤٥٣٬٠٥٠ 
  

  اإلسثتمارات حسب التصنيف يكون كالتالي: تحليل   .ب 
  

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١ مارس ٣١  

  م٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١ مارس ٣١  

  م٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   

       

 ١١٩٬٨٩٤٬٤٥٠ ١٢٠٬٧٩٦٬٥٨٩   ١١٢٬٢٦٦٬٨٨٩  ١٢٣٬٥٢٧٬٩٥٩  مدرجة  
 ٢٢٬٩٧٤٬٧٩٧ ٢١٬٠٩٩٬٧٩٧   ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ٦٬٩٢٥٬٠٩١  غير مدرجة 

  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧ ١٤١٬٨٩٦٬٣٨٦   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  ١٣٠٬٤٥٣٬٠٥٠ 



 

-٢٢- 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 (تتمة)إستثمارات  -١٠
  

 تحليل تركبية اإلستثمارات تكون كالتالي:  . ج
 

  عمليات المساهمين     عمليات التأمين   
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   
       

 ٢٥٬٣٦٥٬٠٨٢ ٢٦٬٤٤١٬٦٧٦   ١٩٬١٣٨٬٩١٢  ٢٠٬٨١٤٬٦٠٤  صناديق اإلستثمار 
 ١٬٩٢٣٬٠٧٨ ١٬٩٢٣٬٠٧٨   ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  دية أسهم عا
 ١١٥٬٥٨١٬٠٨٧ ١١٣٬٥٣١٬٦٣٢  ٩٣٬١٢٧٬٩٧٧ ١٠٧٬٧١٥٬٣٦٨  صكوك 

  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧ ١٤١٬٨٩٦٬٣٨٦   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  ١٣٠٬٤٥٣٬٠٥٠ 
  

اإلدارة مراجعة اإلستثمارات المتاحة للبيع لتقييم ما إذا حدث انخفاض في قيمة هذه اإلستثمارات. بناء على معلومات   ت أجر
  .باإلستثمارات المتاحة للبيعمحددة، ترى اإلدارة أنه ال يوجد انخفاض في القيمة في ما يتعلق 

  ٢١٫٦، تم تقويم إستثمارات بقيمة في تاريخ التقرير كماستثمارات مقومة باللایر السعودي والدوالر األمريكي. جميع اإلإن 
  ). مليون لایر سعودي  ٢١٫٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي بالدوالر األمريكي (

  

 المتاحة للبيع هي كالتالي:الحركة في اإلستثمارات إن   . د
  

  عمليات المساهمين     عمليات التأمين  
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   

       

  ١٠٤٬٤١٧٬٥٦٢ ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨    ٣٤٬٤٢٥٬٧٦٦  ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤  السنة   /في بداية الفترة
 ١٥٬٤٣٦٬٥٨٣ -   ٧٥٬٢٩١٬٥٤٨  ١٥٬٥٢٧٬١١٨  السنة  /مشتريات خالل الفترة 
 ٢٬٣٢٠٬٥٧٣ -  -  -   اضافات من االندماج  
 (٧٬٣١٢٬٥٠٠) -  (٥٬٣٢٥٬٩٨٣) -  رة/السنة استبعادات خالل الفت 

 ٤٨٬١٤٨ ٩٠٢٬١٣٩  ٤٬٧٩٦٬٦٢٣ ٧٣٥٬٩٦٥  محققة الاالرباح غير 
من   المحققة (الخسائر) األرباح 

 (٥٣٬٣٨١) -  ١٬٢٦٤٬٨٨٨ -  االستبعادات

معاد تصنيفها من حقوق  
الى قائمة الدخل   مساهمينال

  األولية الموجزة 
- (١٬٢٦٤٬٨٨٨)  - (٣٩٬٤٥٧) 

 ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨ ١١٥٬٧١٩٬٦٦٧  ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤ ١٢٥٬٤٥١٬٠٣٧  السنة  /في نهاية الفترة 
  

  حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي: في اإلستثمارات المحتفظ بها  الحركة إن هـ. 
  

  عمليات المساهمين     عمليات التأمين   
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  مارس ٣١  

  م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

  م ٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   
       

 ١٦٬٠٠٢٬٠١٣ ٢٨٬٠٥١٬٧١٩   ١١٬٢٥٠٬٠٨٤  ٥٬٠٠٢٬٠١٣  السنة   /في بداية الفترة
  /تحويل/ مشتريات خالل الفترة

  ١٤٬٧٠٨٬٤١٩ -   ١٢٬٠٠٢٬٠١٣  -  السنة 

 ١٢٬٠٩٣٬٣٠٠ -   -  -   إضافات من االندماج 
  /استعادة/استبعادات/محول خالل الفترة 

 (١٤٬٧٥٢٬٠١٣) )١٬٨٧٥٬٠٠٠(  (١٨٬٢٥٠٬٠٨٤) -  السنة 

 ٢٨٬٠٥١٬٧١٩ ٢٦٬١٧٦٬٧١٩  ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ٥٬٠٠٢٬٠١٣  السنة  /في نهاية الفترة 



 

-٢٣- 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما 
  

  (تتمة)إستثمارات  -١٠
  

  (تتمة)  اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي كالتالي: . هـ
  

  : عمليات التأمين 
  

  التكلفة المطفأة   الربح ش هام  الموقع   اإلستحقاق   المصدر   األوراق المالية 
    مارس ٣١          

    م ٢٠٢١
  (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢٠

  (مراجعة) 

   -إس إي سي
 صكوك 

 
 إس إي سي 

 مايو
٢٠٢٢ 

المملكة  
العربية  
 السعودية 

٣٫١٥٪  ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ٥٬٠٠٢٬٠١٣ 

     ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ٥٬٠٠٢٬٠١٣ 
  : عمليات المساهمين 

  
األوراق  

  المالية 
  التكلفة المطفأة   الربح هامش   الموقع   اإلستحقاق   المصدر 

  مارس  ٣١          
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١٣١
  م ٢٠٢٠

  (مراجعة) 
 

إس تي سي  
  صكوك 

 
 اس تي سي 

 
سبتمبر 
٢٠٢٤  

المملكة  
العربية  
  السعودية 

٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٪٢٫٤٩ 

 

شركة معادن  
  –للفوسفات 

  صكوك 

 
  شركة معادن

  -للفوسفات 
  صكوك 

 
فبراير  
٢٠٢٥  

المملكة  
العربية  
  السعودية 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٪٣٫٤٤ 

بيت التمويل   صكوك 
 الكويتيالسعودي 

ديسمبر 
٢٠٢١ 

المملكة  
العربية  
  السعودية 

أشهر سايبور  ٦
باإلضافة إلى  

٧٫٥٪ 
٨٬٩٥٨٬٤١٩ ٧٬٠٨٣٬٤١٩ 

صندوق األول    صكوك 
  ٢٠٢٨  للطاقة 

المملكة  
العربية  
  السعودية 

سايبور  
باإلضافة إلى  

٨٫٢٪  
١٢٬٠٩٣٬٣٠٠ ١٢٬٠٩٣٬٣٠٠ 

     ٢٨٬٠٥١٬٧١٩ ٢٦٬١٧٦٬٧١٩ 
 

 :التركيز الجغرافي ز. 
إلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ لاألقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان واألسعار الحدإن 

  اإلستحقاق كما في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية هي كالتالي: 
  

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١ مارس ٣١  

  م٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢١ مارس ٣١  

  م٢٠٢٠
  (مراجعة)   (غير مراجعة)     (مراجعة)   (غير مراجعة)   

       

 ١٢١٬٣٥٩٬١٢٠ ١٢٠٬٣١٥٬٣٣٥   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  ١٣٠٬٤٥٣٬٠٥٠  المملكة العربية السعودية 
 ١٠٬٩٠٦٬٥٥٩ ١٠٬٩٨٥٬٦٥١   -  -  اإلمارات العربية المتحدة 

 ٧٬١٨٤٬٠٤٦ ٧٬١٨١٬٩١٠  - -  فرنسا 
 ٣٬٤١٩٬٥٢٢ ٣٬٤١٣٬٤٩٠  - -  سويسرا 

  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧ ١٤١٬٨٩٦٬٣٨٦  ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧ ١٣٠٬٤٥٣٬٠٥٠ 



 

-٢٤- 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

  التزامات وتعهدات -١١
 

x  خضع الشركة، مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، للتقاضي في السياق العادي ألعمالها. ان الشركة. بناًء  ت
 قانونية مستقلة ، ال تعتقد أن نتائج هذه القضايا سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.  استشارة على 

x  ال شيء). ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١، ليس لدى الشركة أي التزامات رأسمالية (  ٢٠٢١ مارس  ٣١في كما : 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  -١٢
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
 ؛النشطة للموجودات و المطلوبات المماثلة في األسواق  (الغير معدلة)  : األسعار المتداولة١المستوى  - 
أساليب تقييم تستند أدنى مدخالتها الهامة إلى قياس القيمة العادلة القابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير  : ٢المستوى  - 

 مباشر. 
  القابلة للمالحظة.  قياس القيمة العادلة : أساليب تقييم ال تسند أي من مدخالتها الهامة إلى  ٣المستوى   - 
  

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة  
، فإن القيم االسمية ناقصاً أي   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١مارس  ٣١يمة العادلة. كما في العادلة لألدوات المالية المقاسة بالق

لموجودات والمطلوبات المالية التي تستحق خالل أقل من سنة واحدة يفترض أنها تقارب قيمها  تعديالت ائتمانية مقدرة ل
متداولة تقريبية لمبالغها الدفترية حيث أنها تحمل معدالت فائدة تستند إلى  الغير العادلة. تعتبر القيم العادلة للمطلوبات المالية 

  معدالت الفائدة السوقية. 
 

  : العادلة  القيمة الدفترية والقيمة   ) أ
  (غير مراجعة)   م٢٠٢١  مارس ٣١  

  المستوى  
 ١  

المستوى  
٢  

  المستوى
 اإلجمالي   ٣ 

        : موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
  ٤٧٬٢٥٦٬٢٨٠ -   -  ٤٧٬٢٥٦٬٢٨٠  متاحة للبيع - صناديق استثمار  

 ١٩٠٬٠٦٨٬٢٦٨ - - ١٩٠٬٠٦٨٬٢٦٨  متاحة للبيع - صكوك  
 ٣٬٨٤٦٬١٥٦ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ - -  متاحة للبيع - أسهم عادية  

 ٢٤١٬١٧٠٬٧٠٤ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ -  ٢٣٧٬٣٢٤٬٥٤٨  مجموع اإلستثمارات 
  

  )(مراجعة م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  المستوى  

 ١  
المستوى 

٢  
  المستوى

  اإلجمالي  ٣ 
        :موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

 ٤٤٬٥٠٣٬٩٩٤ -  -  ٤٤٬٥٠٣٬٩٩٤  متاحة للبيع - صناديق استثمار 
 ١٧٥٬٦٥٥٬٣٣٢ -  - ١٧٥٬٦٥٥٬٣٣٢  متاحة للبيع - صكوك 

 ٣٬٨٤٦٬١٥٦ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ - -  متاحة للبيع - أسهم عادية 
 ٢٢٤٬٠٠٥٬٤٨٢ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ - ٢٢٠٬١٥٩٬٣٢٦  مجموع اإلستثمارات

  

  . ٣والمستوى  ٢المستوى و ١خالل الفترة، لم يكن هناك تحويل بين المستوى 
  

  ٣١م نجم لخدمات التأمين (نجم) (سهم من سه ٣٨٤٬٦١٦للبيع استثمار أسهم بقيمة : تشمل االستثمارات المتاحة ٣المستوى 
، تم تنفيذ االستثمار بسعر التكلفة حيث   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١مارس  ٣١في كما سهم),  ٣٨٤٬٦١٦: ٢٠٢٠ديسمبر 

ر كافية لتحديد القيمة العادلة . وتمثل التكلفة أفضل تقدير للقيمة العادلة في  اعتبرت اإلدارة أن المعلومات المتاحة مؤخًرا غي 
  الظروف الحالية. 

صافي،  بال - عالقة ذات  أطراف -  مدينة تأمين صافي، أقساطبال - مدينة التأمين إعادةتأمين و، أقساط، الودائع، يماثله ماالنقد و
والمطلوبات    ة النظاميةعي على الود مستحقة عموالت  إيرادات ، وديعة نظامية، القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 التكلفة المطفأة. ب الموظفين يتم قياسها على  منافع التزامات  عداالمالية 
 



 

-٢٥- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 

  (تتمه) القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٢
  
  يةقطاعات التشغيلال  ) ب

  

يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة  
  صانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.ك ضمن وظيفته الشركة 

  

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أو أساس القياس لربح أو خسارة القطاع منذ  قطاعات التشغيل ساس أللم تكن هناك تغييرات 
، ومخصصات الديون المشكوك  والمصاريف اإلدارية والعموميةكتتاب األخرى اإل مصاريف ال تشتمل النتائج القطاعية على

  دات األخرى. ستثمارات واإليرااإل  منفي تحصيلها ، وإيرادات االستثمار والعموالت ، واألرباح (الخسائر) المحققة 
  

  -وإعادة التأمين المدينة التأمين قساط أ  وال علىالودائع قصيرة األجل  وال على يماثلهالنقد وما  الموجودات علىمل ت ال تش
ذات عالقة   أطرافوالمبالغ المطلوبة من ستثمارات اإل وال صافي بال عالقةذات  أطراف - أقساط التأمين المدينة  والصافي بال

  موجودات حق االستخدام والممتلكات والمعدات والودائع طويلة األجل و الموجودات األخرىوالمصاريف المدفوعة مقدما  وال
في   إظهارهايتم  بالتالي . اميةظالن وإيراد عموالت مستحقة على الوديعة امية ظالن والوديعة غير الملموسة والموجودات 

  إعادة وأرصدة  المطلوبات القطاعية على الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى مل ت . ال تشالموجودات غير المصنفة
مستحقات على توزيع الفائض  والزكاة وضريبة الدخل والتزامات منافع الموظفين ومطلوبات عقود اإليجار و دائنةالتأمين ال

  إدراجها ضمن مطالبات غير مصنفة. ، يتم بالتالي. (ساما)   السعودي البنك المركزي  إلىوإيرادات عموالت مستحقة الدفع 
بموجب القطاعات ذات   الرئيسي صانع القرار التشغيلي إلى المصنفةال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير 

  الصلة ويتم مراقبتها على أساس مركزي. 
  خدماتها ولديها القطاعات التالية: ألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها و

  صحي ال - 
  المركبات  - 
  الممتلكات والحوادث؛ و  - 
  الحماية والحفظ  - 
  

 ٣١ بتاريخالشركة  ومطلوبات إجمالي موجوداتوالتي تخص المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة  معلومات قطاعات التشغيل
  ٣١في  ثالثة أشهر المنتهيةلفترة ال الخسارةجمالي اإليرادات والمصاريف وصافي ، وإ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١ مارس

 ، هي كما يلي:  ٢٠٢٠ مارس ٣١و  ٢٠٢١مارس 
  



 

-٢٦- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 

  لقطاعات التشغيلية (تتمة)ا -١٣
  

      عمليات التأمين   

الممتلكات    المركبات   الصحي   : جعة)ا(غير مر  ٢٠٢١  مارس ٣١
  والحوادث 

  الحماية 
  المجموع     عمليات المساهمين   مجموع  ال  والحفظ  

                 : الموجودات 
 ٥٠٬٦٦٦٬٧٩٨  -  ٥٠٬٦٦٦٬٧٩٨  -  ٢٦٬٧٩٢٬٨٣٤ ٢٣٬٨٧٣٬٩٦٤ -  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٥١٬٦٨٢٬٣٧٥  -  ٥١٬٦٨٢٬٣٧٥  -  ٣٥٬٨٣٦٬٢٣٢ ١٥٬٥٦٦٬٢٧٠ ٢٧٩٬٨٧٣ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ١٩٬٣٥١٬٠٥٦  -  ١٩٬٣٥١٬٠٥٦  -  ٨٬٢٧٩٬٣٥٦ ٥٬٣٢٥٬٤٣٤ ٥٬٧٤٦٬٢٦٦  التي لم يتم اإلبالغ عنهاالتأمين من المطالبات المتكبدة  حصة معيدي
 ٢٩٬٥٧١٬٩٦٨  -  ٢٩٬٥٧١٬٩٦٨  -  ٤٬٤١٣٬٦٤٧ ٨٬٤٤٩٬٨١٩ ١٦٬٧٠٨٬٥٠٢ وثائق تأمين مؤجلة  تكاليف اقتناء

  ٥٬٥٦١٬٤٤٩   -   ٥٬٥٦١٬٤٤٩  -   ٨٩٢٬٥٦٥  ٢٬٠٤٣٬٨٨٤  ٢٬٦٢٥٬٠٠٠ فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة 
 ١٥٦٬٨٣٣٬٦٤٦  -  ١٥٦٬٨٣٣٬٦٤٦  -  ٧٦٬٢١٤٬٦٣٤ ٥٥٬٢٥٩٬٣٧١ ٢٥٬٣٥٩٬٦٤١  موجودات قطاعية 

 ٩٧٢٬٨٥٨٬٦٢٩  ٤٣٤٬٤٠١٬٩٣٣  ٥٣٨٬٤٥٦٬٦٩٦      موجودات غير مصنفة 
 ١٬١٢٩٬٦٩٢٬٢٧٥  ٤٣٤٬٤٠١٬٩٣٣ ٦٩٥٬٢٩٠٬٣٤٢      الموجودات مجموع  

            المطلوبات وحقوق المساهمين: 
 ١٢٬١٥٧٬٤٢٤  - ١٢٬١٥٧٬٤٢٤  -  ٧٬٥١٢٬٢٦٠ ٤٬٦٤٥٬١٦٤ -  إعادة تأمين غير مكتسبة ةعمول

 ٣٦٩٬٩٣٥٬٢٤٦  - ٣٦٩٬٩٣٥٬٢٤٦  -  ٥٢٬٣٧٦٬٨٥٥ ١١٨٬٦٨١٬٤٧١ ١٩٨٬٨٧٦٬٩٢٠  أقساط تأمين غير مكتسبة
 ١٢٢٬٣٣٨٬٢٦٣  - ١٢٢٬٣٣٨٬٢٦٣  -  ٦٤٬٠٧٥٬٢٢٢ ٣٦٬٠١٢٬٤١٦ ٢٢٬٢٥٠٬٦٢٥ مطالبات قائمة 

 ١٦٠٬٧٤٥٬٩٣٨  - ١٦٠٬٧٤٥٬٩٣٨  -  ١٩٬٢٨٥٬٦٦٩ ٣٩٬٢١٣٬٧٨١ ١٠٢٬٢٤٦٬٤٨٨  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ٢١٬٧٠٦٬٠٦١  - ٢١٬٧٠٦٬٠٦١  -  - ٥٬٤٥٦٬٨٩٣ ١٦٬٢٤٩٬١٦٨  إحتياطي قسط تأمين إضافي 

 ١١٬١٤٢٬٠٢١   - ١١٬١٤٢٬٠٢١  -  ١٬٥٣٩٬٦٩٧ ٣٬١٥٥٬٧٢٢ ٦٬٤٤٦٬٦٠٢  إحتياطيات فنية أخرى 
 ٦٩٨٬٠٢٤٬٩٥٣  -  ٦٩٨٬٠٢٤٬٩٥٣  -   ١٤٤٬٧٨٩٬٧٠٣ ٢٠٧٬١٦٥٬٤٤٧ ٣٤٦٬٠٦٩٬٨٠٣  مطلوبات قطاعية 

  ٤٣١٬٦٦٧٬٣٢٢   ٢٣٩٬٤٩٠٬٩٢٥  ١٩٢٬١٧٦٬٣٩٧          مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة 
  ١٬١٢٩٬٦٩٢٬٢٧٥   ٢٣٩٬٤٩٠٬٩٢٥  ٨٩٠٬٢٠١٬٣٥٠          مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 

-٢٧- 

  
  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 القطاعات التشغيلية (تتمة) -١٣
 

 

        عمليات التأمين  

الممتلكات    المركبات   الصحي   : (مراجعة)   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
  والحوادث 

  الحماية 
عمليات    المجموع   والحفظ 

      المساهمين 
  المجموع 

                 الموجودات 
 ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  - ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  - ١٩٬٦١٩٬٣٤٣ ١٦٬٨٥٥٬٤٥٥  -  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  - ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  - ٣٣٬٠٨١٬٧١١ ١٤٬٨٤٩٬٤٨٥ ٥٥٧٬٩١١  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  - ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  - ٨٬٥٢٧٬٦٤٧ ٥٬٠٣٤٬٥٣٥ ٦٬٥٠٠٬٨٠٩  التي لم يتم اإلبالغ عنهاالتأمين من المطالبات المتكبدة  حصة معيدي
 ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩   - ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩  - ٤٬٤٣٧٬٧٨٦ ٧٬٢٣٩٬١٦٣ ١٧٬٧٩٧٬٦٥٠ وثائق تأمين مؤجلة  تكاليف اقتناء

 ١٣٤٬٥٠١٬٤٩٥  - ١٣٤٬٥٠١٬٤٩٥  - ٦٥٬٦٦٦٬٤٨٧ ٤٣٬٩٧٨٬٦٣٨ ٢٤٬٨٥٦٬٣٧٠  موجودات قطاعية 
 ١٬٠٠٥٬٢١٦٬١٦٨  ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦ ٥٤١٬٩٥٠٬٣١٢      موجودات غير مصنفة 

 ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣  ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦ ٦٧٦٬٤٥١٬٨٠٧      مجموع الموجودات 
            : ساهمين المطلوبات وحقوق الم

٢٢٥٬٥٦٢٬٢٤ أقساط تأمين غير مكتسبة
٠  

١٠٧٬١٢٩٬٢٩
٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  -  ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  - ٤٢٬٨٩٧٬٢٧١ ٠ 

 ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  -  ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  - ٥٬٧٤٣٬٢٧٢ ٣٬٠٨٢٬٦١٣ - إعادة تأمين غير مكتسبة ةعمول
  ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  -  ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  - ٥٦٬٤٥٠٬٣٤٠ ٣٣٬٨٠٣٬٣٩٣ ١٤٬٤٨٨٬٨٢٧ مطالبات قائمة 

١١٥٬٥٩١٬٩٠  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  - ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  - ١٥٬٤٣٦٬٢٧٥ ٣٩٬٨٦٩٬٧٣٤ ٥  

 ١١٬٢٩٥٬٣٩١  -  ١١٬٢٩٥٬٣٩١  - - ١٠٬٤٩٨٬٥٧٨ ٧٩٦٬٨١٣  إحتياطي قسط تأمين إضافي 
 ١١٬٢١١٬٥٩٣  -  ١١٬٢١١٬٥٩٣  - ١٬٣٠٩٬٨٤٣ ٣٬١٤٠٬٥٩١ ٦٬٧٦١٬١٥٩  إحتياطيات فنية أخرى 

٣٦٣٬٢٠٠٬٩٤  مطلوبات قطاعية 
٦٨٢٬٥٦٢٬١٤٤  - ٦٨٢٬٥٦٢٬١٤٤  -  ١٢١٬٨٣٧٬٠٠١ ١٩٧٬٥٢٤٬١٩٩ ٤ 

  ٤٥٧٬١٥٥٬٥١٩  ٢٩٦٬٩٦١٬٨٢٢  ١٦٠٬١٩٣٬٦٩٧     مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة 
 ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣  ٢٩٦٬٩٦١٬٨٢٢ ٨٤٢٬٧٥٥٬٨٤١      ساهمينمجموع المطلوبات وحقوق الم 



 

-٢٨- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) -١٣
 

      عمليات التأمين   

  المركبات   الصحي   
الممتلكات  
  والحوادث 

  الحماية 
  المجموع    والحفظ 

عمليات  
  المجموع   المساهمين 

        م: ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
                اإليرادات 

  ١٧٧٬٠٧٩٬١١١ - ١٧٧٬٠٧٩٬١١١  -  ٣٤٬٠٧١٬٧٤٨ ٦٥٬٧٣٦٬٢٥٨  ٧٧٬٢٧١٬١٠٥ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
              أقساط إعادة تأمين مسندة:

  (٣٤٬١٠٢٬١٤٥) - (٣٤٬١٠٢٬١٤٥)  -  (١٩٬٦٨٠٬٣٧٩)  (١٤٬٤٢١٬٧٦٦)  -  أجبني - 
  (٣٬٦٣٦٬٥٥٩) - (٣٬٦٣٦٬٥٥٩)  -  (١٬٨٤٢٬٤٦٢)  (١٬٧٩٤٬٠٩٧)  -  محلي - 

           الفائض من خسارة أقساط التأمين: 
  (٢٬٩٦٤٬٣٨١) - (٢٬٩٦٤٬٣٨١)  -  (٨١٢٬١٣٣)  (٩٤١٬٨٦٤)  (١٬٢١٠٬٣٨٤)  أجبني - 
  (٥٦٧٬٤٦٠) - (٥٦٧٬٤٦٠)  -  (١١٥٬٢٢١)  (١٠٢٬٢٣٩)  (٣٥٠٬٠٠٠)  محلي - 

 ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦ - ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦  -  ١١٬٦٢١٬٥٥٣  ٤٨٬٤٧٦٬٢٩٢  ٧٥٬٧١٠٬٧٢١  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 ٥٬٦٥٣٬٥٥٥ -  ٥٬٦٥٣٬٥٥٥    (٩٬٤٧٩٬٥٨٢)  (١١٬٥٥٢٬١٨٤)  ٢٦٬٦٨٥٬٣٢١  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١٤٬١٩٢٬٠٠٠ -  ١٤٬١٩٢٬٠٠٠  -   ٧٬١٧٣٬٤٩٤  ٧٬٠١٨٬٥٠٦  -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
  ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١ - ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١  -  ٩٬٣١٥٬٤٦٥  ٤٣٬٩٤٢٬٦١٤ ١٠٢٬٣٩٦٬٠٤٢  التامين المكتسبةصافي أقساط 

  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢ -  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢  -   ٣٬٦٤٣٬٦٢٩  ٢٬٠٣٢٬٧٧٣ - عموالت إعادة تأمين
  ١١٣٬٩٧٨ -  ١١٣٬٩٧٨  -  ٩٢٬٠٧٣  ١٧٬٨٥٥  ٤٬٠٥٠  إيرادات رسوم من التأمين

  ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١ -  ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١  -  ١٣٬٠٥١٬١٦٧  ٤٥٬٩٩٣٬٢٤٢  ١٠٢٬٤٠٠٬٠٩٢  مجموع اإليرادات 
             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب: 
  (١٧٢٬١١٢٬٤٢١) -  (١٧٢٬١١٢٬٤٢١)  -  (٤٬٢٥٧٬١١٢)  (٤١٬٩٣٦٬٠٤٩)  (١٢٥٬٩١٩٬٢٦٠) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢ - ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢ - ١٬٩٥٠٬٤١٨ ٧٬٥٣٤٬٣١٩ ٤٬١٦٦٬٢٢٥  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
  (٣٬٦٣٧٬٧٥٤) -  (٣٬٦٣٧٬٧٥٤)  -  -  (٢٬١١٦٬٢٢٦)  (١٬٥٢١٬٥٢٨)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

  (١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣) -  (١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣) -  (٢٬٣٠٦٬٦٩٤)  (٣٦٬٥١٧٬٩٥٦)  (١٢٣٬٢٧٤٬٥٦٣) والمنافع األخرى المدفوعة  صافي المطالبات 
  (١٧٬٥٩٥٬٧٠٣) -  (١٧٬٥٩٥٬٧٠٣)  -  ) ٧٬٦٢٤٬٨٨٠(  (٢٬٢٠٩٬٠٢٥)  (٧٬٧٦١٬٧٩٨) التغيرات في المطالبات القائمة 

  ٣٬١٩٣٬٢٦٨ -  ٣٬١٩٣٬٢٦٨  -  ٢٬٧٥٤٬٥٢٢  ٧١٦٬٧٨٤  (٢٧٨٬٠٣٨)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
  ١٠٬١٥١٬٩٧٦ -  ١٠٬١٥١٬٩٧٦  -  (٣٬٨٤٩٬٣٩٤)  ٦٥٥٬٩٥٣  ١٣٬٣٤٥٬٤١٧  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

  (٧١١٬٩٣٥) -  (٧١١٬٩٣٥)  -  (٢٤٨٬٢٩١)  ٢٩٠٬٨٩٩  (٧٥٤٬٥٤٣)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  )١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧( -  )١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧(  -  )١١٬٢٧٤٬٧٣٧(  )٣٧٬٠٦٣٬٣٤٥(  )١١٨٬٧٢٣٬٥٢٥( صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

         



 

-٢٩- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

  القطاعات التشغيلية (تتمة) -١٣
      عمليات التأمين   

الممتلكات   المركبات  الصحي   
 والحوادث 

الحماية  
عمليات   المجموع  والحفظ 

 المجموع  المساهمين 
         م (غير مراجعة) (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١ثة أشهر المنتهية في الثال لفترة

  )١٣٬٨١١٬١٥٦( -  )١٣٬٨١١٬١٥٦(  -  )١٬٨٩٦٬٤٠٣(  )٣٬٦٤٥٬٨٨٢(  )٨٬٢٦٨٬٨٧١(  وثائق التأميناقتناء تكاليف 
  )١٠٬٤١٠٬٦٧٠( -  )١٠٬٤١٠٬٦٧٠(  -  -  ٥٬٠٤١٬٦٨٦  )١٥٬٤٥٢٬٣٥٦(  التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي 

  ٦٩٬٥٧٢ -  ٦٩٬٥٧٢  -  )٢٢٩٬٨٥٥(  )١٥٬١٣٠(  ٣١٤٬٥٥٧  التغيرات في إحتياطات فنية اخرى 
  )٢٧٢٬٩٩٥( -  )٢٧٢٬٩٩٥(  ١٬٢٩٦٬٥٧٧ )٤٠١٬٤٤٥(  )١٬١٦٨٬١٢٧(  مصاريف إكتتاب اخرى 

  )١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦( -  )١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦( - )١٢٬١٠٤٬٤١٨( )٣٦٬٠٨٤٬١١٦(  )١٤٣٬٢٩٨٬٣٢٢( مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي 
  )٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥( -  )٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥( - ٩٤٦٬٧٤٩ ٩٬٩٠٩٬١٢٦  )٤٠٬٨٩٨٬٢٣٠( دخل اإلكتتاب  (خسارة)   صافي

            :(مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى
  )٣٬٧١٣٬٣٦٧( -  )٣٬٧١٣٬٣٦٧(      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  )٢٩٬٠٠١٬٤٨١( )٩١٩٬١٩٨(   )٢٨٬٠٨٢٬٢٨٣(       مصاريف إدارية وعمومية 
  ٤٬٢٠٦٬٧١٩  ٢٬٩٩٦٬٥٢٢  ١٬٢١٠٬١٩٧      إيرادات اإلستثمار والعموالت 

 )٧٤٬٠٧٣( - )٧٤٬٠٧٣(       مطلوبات اإليجار  -تكاليف التمويل 
  ١٬٨٢٧٬٨٥٢ -  ١٬٨٢٧٬٨٥٢      إيرادات أخرى 

 )٢٦٬٧٥٤٬٣٥٠( ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  )٢٨٬٨٣١٬٦٧٤(      مجموع (مصاريف) ايرادات التشغيل األخرى، بالصافي 
          

  الفائض،  للفترة قبل تخصيص  مجموع (الخسارة)/الدخل 
 )٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥( ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩(       الزكاة و ضربية الدخل 

 - - -       التأمين إلى عمليات  العائدالفائض 
 )٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥(  ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩(       مجموع (الخسارة)/الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل 

  )١٬٠٠٠٬٠٠٠( )١٬٠٠٠٬٠٠٠( -       مصروف الزكاة 
 )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥( ١٬٠٧٧٬٣٢٤   )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩(     للمساهمين   ةللفترة العائد الدخل إجمالي (الخسارة) 

  



 

-٣٠- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر 
 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) -١٣

  

      عمليات التأمين   

  
  

  الصحي 
  

  المركبات 
الممتلكات  
  والحوادث 

  الحماية 
عمليات    المجموع   والحفظ 

  المجموع   المساهمين 
                غير مراجعة) (  ٢٠٢٠مارس   ٣١للفترة المنتهية في 

                اإليرادات: 
  ١٣٣٬٦٥٢٬٧٥١ -  ١٣٣٬٦٥٢٬٧٥١  -   ٢٧٬٤١٤٬٥٦٣ ٣٦٬٤٤٦٬٤٧٥  ٦٩٬٧٩١٬٧١٣ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

              أقساط إعادة تأمين مسندة:
  (٣٠٬٢٥٣٬٨٦١) -  (٣٠٬٢٥٣٬٨٦١)  -   (١٨٬٤٨٤٬٦٣٦)  (١١٬٧٦٩٬٢٢٥)  -  أجبني - 
  (٤٬٠١٨٬٧٣٧) -  (٤٬٠١٨٬٧٣٧)  -   (٢٬٠٠٤٬٠٨٠)  (٢٬٠١٤٬٦٥٧)  -  محلي - 

            فائض خسارة المصاريف: 
  (١٬٠٩٦٬٤٠٢) -  (١٬٠٩٦٬٤٠٢)  -   (٢٣٠٬٦٣٩)  (٣٤٠٬٧٦٣)  (٥٢٥٬٠٠٠)  أجبني - 
  (١٢١٬٥٤٤) -  (١٢١٬٥٤٤)  -   (٥١٬٩٥٤)  (٦٩٬٥٩٠)  -  محلي - 

 ٩٨٬١٦٢٬٢٠٧ -  ٩٨٬١٦٢٬٢٠٧  -  ٦٬٦٤٣٬٢٥٤  ٢٢٬٢٥٢٬٢٤٠  ٦٩٬٢٦٦٬٧١٣  صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 ٢٬٦٤٧٬٣١٣  -   ٢٬٦٤٧٬٣١٣  -  (٦٬٢٦٨٬٨٣١)  (٣٬٠١٢٬٨٩٩)  ١١٬٩٢٩٬٠٤٣  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٦٬٦٢٥٬٩٣٨  -   ٦٬٦٢٥٬٩٣٨  -   ٥٬٣٥٩٬٧٤٢  ١٬٢٦٦٬١٩٦  -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
  ١٠٧٬٤٣٥٬٤٥٨ -  ١٠٧٬٤٣٥٬٤٥٨  -   ٥٬٧٣٤٬١٦٥  ٢٠٬٥٠٥٬٥٣٧ ٨١٬١٩٥٬٧٥٦  صافي أقساط التامين المكتسبة  

  ٦٬١٨٥٬٩٩٤  -   ٦٬١٨٥٬٩٩٤  -   ٣٬٧٥٦٬٧٤٤  ٢٬٤٢٩٬٢٥٠ - عموالت إعادة تأمين 
  ٦٨٬٢٧١  -   ٦٨٬٢٧١  -   ٤٠٬٤٣٥  ١٩٬١٣٦  ٨٬٧٠٠ إيرادات رسوم من التأمين

  ١١٣٬٦٨٩٬٧٢٣  -  ١١٣٬٦٨٩٬٧٢٣  -  ٩٬٥٣١٬٣٤٤  ٢٢٬٩٥٣٬٩٢٣  ٨١٬٢٠٤٬٤٥٦  مجموع اإليرادات  
             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب: 
  (٨١٬٢٣١٬٣٩٣)  -   (٨١٬٢٣١٬٣٩٣)  -   (١٬٥٨٠٬٠٧٤)  (٣٦٬٦٣٣٬٥٧٧)  (٤٣٬٠١٧٬٧٤٢) إجمالي المطالبات المدفوعة  

  ١٩٬٣٣٥٬٢٩٣  -   ١٩٬٣٣٥٬٢٩٣ -  ١٬١٢٦٬٧٩٩ ١٤٬٦٥٣٬٠٥٣  ٣٬٥٥٥٬٤٤١  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
  (١٬١١٧٬٤٦٩)  -   (١٬١١٧٬٤٦٩)  -   -  -  (١٬١١٧٬٤٦٩)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

  (٦٣٬٠١٣٬٥٦٩)  -  (٦٣٬٠١٣٬٥٦٩)  -  (٤٥٣٬٢٧٥)  (٢١٬٩٨٠٬٥٢٤)  (٤٠٬٥٧٩٬٧٧٠) األخرى المدفوعة  صافي المطالبات والمنافع
       -    -    

  (٣٦٬١٥٩٬٧٧٣)  -  (٣٦٬١٥٩٬٧٧٣)  -  (٤٧٠٬٢٣٩)  (١٬٥٦١٬٤٠٥)  (٣٤٬١٢٨٬١٢٩)  التغيرات في المطالبات القائمة 
  ٦٠٦٬٠٣٠  -  ٦٠٦٬٠٣٠  -  ١٠٩٬٩٧٩  ٦٢٦٬٤٧٣  (١٣٠٬٤٢٢)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

  ١٢٬٠٩٤٬٧٢٠  -  ١٢٬٠٩٤٬٧٢٠  -  (١٬٤٠٤٬٦٥٤)  ٨٬٩١١٬٣٨١  ٤٬٥٨٧٬٩٩٣  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 
 (٣٬٩٩٤٬٤٣١) - (٣٬٩٩٤٬٤٣١) - ١٬١٤٨٬٣٧٩ (٣٬٨٠٣٬٦٣٠) (١٬٣٣٩٬١٨٠)  متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاالتغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات 

  (٩٠٬٤٦٧٬٠٢٣)  -  (٩٠٬٤٦٧٬٠٢٣)  -   (١٬٠٦٩٬٨١٠)  (١٧٬٨٠٧٬٧٠٥)  (٧١٬٥٨٩٬٥٠٨) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  



 

-٣١- 

  للتأمين التعاوني االهلية الخليجشركة اتحاد 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة) -١٣
 

  م (غير مراجعة) (تتمة) ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في ثة أشهر لفترة الثال
 

 
 

     عمليات التأمين   

الممتلكات   المركبات  الصحي   
 والحوادث 

الحماية  
 المجموع  عمليات المساهمين  المجموع  والحفظ 

              
  )٩٬٧٩١٬٩٣٣( -  )٩٬٧٩١٬٩٣٣(  -  )١٬٢٦٨٬٩٧٢(  )٢٬٦٧٩٬٦٨٢(  )٥٬٨٤٣٬٢٧٩(  وثائق التأميناقتناء تكاليف 

  ٣٬٩٤٧٬٠٦٥ -  ٣٬٩٤٧٬٠٦٥  -  -  ٢٬٥٤٠٬١٧٢  ١٬٤٠٦٬٨٩٣  التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي 
  )٣٠٠٬٩٨٢( -  )٣٠٠٬٩٨٢(  -  )٢٢٬١٣٧(  ٢٨٨٬٩٠٩  )٥٦٧٬٧٥٤(  التغيرات في إحتياطات فنية اخرى 

  )٤٣٢٬٨٠٨( -  )٤٣٢٬٨٠٨( - )٤٣٢٬٨٠٨( -  -  مصاريف إكتتاب اخرى 
  )٩٧٬٠٤٥٬٦٨١( -  )٩٧٬٠٤٥٬٦٨١( - )٢٬٧٩٣٬٧٢٧( )١٧٬٦٥٨٬٣٠٦(  )٧٦٬٥٩٣٬٦٤٨( ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي مجموع تكاليف 

  ١٦٬٦٤٤٬٠٤٢ -  ١٦٬٦٤٤٬٠٤٢ - ٦٬٧٣٧٬٦١٧ ٥٬٢٩٥٬٦١٧  ٤٬٦١٠٬٨٠٨ صافي دخل (خسارة) اإلكتتاب 
            (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

  )٣٬٠٢٢٬٠٦٩( -  )٣٬٠٢٢٬٠٦٩(      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  )٢٣٬٤٧٩٬٣٨٢( )٦٧٣٬٨٥٤(  )٢٢٬٨٠٥٬٥٢٨(       مصاريف إدارية وعمومية 

  ٣٬٠٦٧٬٩٣٥ ١٬٠٣٨٬٣٥٨  ٢٬٠٢٩٬٥٧٧      إيرادات اإلستثمار والعموالت 
 )٦٦٬٩٢٣( - )٦٦٬٩٢٣(       مطلوبات اإليجار  -تكاليف التمويل 
  ٧٥٦٬٣٧٨ -  ٧٥٦٬٣٧٨      إيرادات أخرى 

 )٢٢٬٧٤٤٬٠٦١( ٣٦٤٬٥٠٤  )٢٣٬١٠٨٬٥٦٥(      مجموع (مصاريف) ايرادات التشغيل األخرى، بالصافي 
 )٦٬١٠٠٬٠١٩( ٣٦٤٬٥٠٤ )٦٬٤٦٤٬٥٢٣(       الفائض، الزكاة و ضربية الدخل  للفترة ما قبل تخصيص مجموع (الخسارة)/الدخل

 - - -       إلى عمليات التأمين الفائض العائد
 )٦٬١٠٠٬٠١٩( ٣٦٤٬٥٠٤ )٦٬٤٦٤٬٥٢٣(       (الخسارة)/الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل مجموع  

 )٦٩٢٬٤٤٢( )٦٩٢٬٤٤٢( -       مصروف الزكاة 
 - - -       مصروف ضريبة الدخل 

 )٦٬٧٩٢٬٤٦١(  )٣٢٧٬٩٣٨(  )٦٬٤٦٤٬٥٢٣(     للمساهمين   ةللفترة العائد الدخل   إجمالي (الخسارة) 



 

-٣٢- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 لية (تتمة)القطاعات التشغي -١٣
  

  حسب فئات العميل كالتالي:  ٢٠٢١مارس  ٣١يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
  حسب فئات العميل كالتالي:  ٢٠٢٠مارس  ٣١ثة أشهر المنتهية في يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة الثال

   

  
  

  المجموع   الحماية والحفظ   الممتلكات والحوادث   المركبات   الصحي   
            

  ٥٢٬٠٣٦٬٩٩٦  -  ١٩٬٥٨٥٬٤٢٩ ٢٧٬٠٨٠٬٢٦١  ٥٬٣٧١٬٣٠٦ الشركات الكبيرة
  ٤١٬٩٣٨٬٦٤٩  -  ٨٬٨٤١٬٢٣٢  ٢٩٬٨٣١٬٢٥٧  ٣٬٢٦٦٬١٦٠  الشركات المتوسطة 
  ١٢٬٦٧٩٬٦٥٠  -  ٢٬٦٤٥٬٨٧٧  ٦٬١٠٦٬٥٢٨  ٣٬٩٢٧٬٢٤٥  المشاريع الصغيرة 

  ١٢٬٥٥٩٬٦٧٤  -  ١٩٨٬٢٠٤  ٢٬٢٣٦٬٦٦٣  ١٠٬١٢٤٬٨٠٧  الصغيرة جدا المشاريع 
 ٥٧٬٨٦٤٬١٤٢  -  ٢٬٨٠١٬٠٠٦  ٤٨١٬٥٤٩  ٥٤٬٥٨١٬٥٨٧  التجزئة 

  ١٧٧٬٠٧٩٬١١١  -  ٣٤٬٠٧١٬٧٤٨  ٦٥٬٧٣٦٬٢٥٨  ٧٧٬٢٧١٬١٠٥  

  المجموع   الحماية والحفظ   الممتلكات والحوادث   المركبات   الصحي   
            

  ٣٤٬٥٨٤٬٨٩٤  -  ١٧٬٢٦١٬١٨٦ ١٨٬٠٣٦٬٩١٩  )٧١٣٬٢١١( الكبيرةالشركات 
  ٢٠٬٧١١٬٣٨٢  -  ٧٬٨٠٣٬٤٨١  ٨٬١٦٥٬٢١٥  ٤٬٧٤٢٬٦٨٦  الشركات المتوسطة 
  ٩٬٧٠٥٬٣٤٩  -  ٢٬١١٣٬٠٠٦  ٥٬٢٨٦٬٣٤١  ٢٬٣٠٦٬٠٠٢  المشاريع الصغيرة 

  ١٦٬٣٨٥٬٨٢٥  -  ٢٢٤٬٣٢٧  ٤٬٨٥٠٬٤٤٤  ١١٬٣١١٬٠٥٤  الصغيرة جدا المشاريع 
 ٥٢٬٢٦٥٬٣٠١  -  ١٢٬٥٦٣  ١٠٧٬٥٥٦  ٥٢٬١٤٥٬١٨٢  التجزئة 

  ١٣٣٬٦٥٢٬٧٥١  -  ٢٧٬٤١٤٬٥٦٣  ٣٦٬٤٤٦٬٤٧٥  ٦٩٬٧٩١٬٧١٣  



 

-٣٣- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  
 ذات العالقة أطرافعامالت وأرصدة مع م -١٤

 

ذات العالقة كبار المساهمين والمديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والشركات التي هم أصحابها    طراف األتمثل 
ومالكها األساسيين وأي شركات أخرى مسيطرعليها مباشرة أوبصورة مشتركة أوكحارس عليها هذه األطراف تأثيرجوهرياً,  

معامالت  الرة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدا
 ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة ذات الصلة:  طراف مع األ  الرئيسية

  

  فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في: 
  

  

  
مارس   ٣١

  م  ٢٠٢١
  (غير مراجعة) 

  م  ٢٠٢٠مارس   ٣١  
  (مراجعة) 

       
 ١٬٣٣٦٬٨٨٧  ٢٬٠٢٩٬٣٤٦  ومنافع موظفين رواتب  

 ٨٬٠٠٠  ١١٥٬٩٢٢  التزامات منافع الموظفين
  ١٬٣٤٤٬٨٨٧   ٢٬١٤٥٬٢٦٨  
  

  بالصافي –ذات عالقة  أطراف –أ) أقساط تأمين مدينة 
  

 

 فيما يلي الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : 

  
مارس    ٣١

  م ٢٠٢١
  (غير مراجعة) 

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  
  (مراجعة) 

     

 ٣٩٣٬٥١١  ١٬٧٢٦٬٧٩٨  في بداية الفترة / السنة 
 ١٬٣٣٣٬٢٨٧  (١٧٠٬٢٧٩)  المكون (المسترد) للفترة / السنة 

  ١٬٧٢٦٬٧٩٨  ١٬٥٥٦٬٥١٩ في نهاية الفترة / السنة 

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

  

مارس   ٣١
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 
  

مارس   ٣١
٢٠٢٠  

  (غير مراجعة) 

مارس   ٣١
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 
  

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  (مراجعة) 
           المساهمين الرئيسيين: 
  -    - ١٢٬٠٥٥٬١٤٩  ٥٬٧٥١٬٠٩٣  أقساط التأمين المكتتبة

  -    - (١٬٢٠١٬٩٠٥)  (٢٬١١٢٬٩١٨)  المطالبات المدفوعة 
أطراف ذات  قسط مستحق من 

  ١٨٬٣٢٥٬٢٢٠    ١٨٬٠٥٨٬٠٩٥  -   -  عالقة 
           أخرى: 

  -    - (١٬٩٥٠٬٢٥٠)  -  مصروف اإليجار 
  -    - (٦٢٬٨٢٤)  -  خدمات 

مكافأت أعضاء مجلس  
  -    -  -   (٣٣٢٬٠٠٠)  اإلدارة ورسوم االجتماع

  
مارس    ٣١

  م ٢٠٢١
  (غير مراجعة) 

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  
  (مراجعة) 

     

 ١٠٬٠٣٨٬٠٧٥  ١٨٬٠٥٨٬٠٩٥  أقساط تأمين مدينة من أطراف ذات عالقة 
 (١٬٧٢٦٬٧٩٨)  (١٬٥٥٦٬٥١٩)  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

  ٨٬٣١١٬٢٧٧  ١٦٬٥٠١٬٥٧٦ 



 

-٣٤- 

 
  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 الزكاة وضريبة الدخل -١٥

  

،  ٢٠٢٠. في يوليو ٢٠١٩حصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى 
مليون لایر سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط   ٧٫١بمبلغ  ٢٠١٤أستلمت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام 

األولية بشكل رئيسي إلى عدم موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل على بعض األرصدة المتعلقة بالمطالبات القائمة، المطالبات  
لتي لم يتم اإلبالغ عنها، ارصدة معيدي تأمين دائنة، والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من وعاء الزكاة.  المتكبدة ا

مليون لایر سعودي.   ٣٫٣تقدمت الشركة باستئناف ضد الربط األولي للهيئة العامة للزكاة والدخل واستلمت ربًطا محدثًا بمبلغ 
فصل في المخالفات والمنازاعات الضريبية وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح  كما قدمت الشركة استئنافًا إلى لجنة ال

مليون  ١٠٫٢٥بمبلغ  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥، استلمت الشركة أيًضا ربط الزكاة وضريبة الدخل للعام  ٢٠٢٠الشركة. خالل عام 
موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل على بعض  لایر سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية بشكل رئيسي إلى عدم 

مليون لایر سعودي   ١٫٩األرصدة المتعلقة بالودائع ألجل واالستثمارات من وعاء الزكاة. اثبتت الشركة مخصص إضافي قدره 
الفترة المنتهية  . خالل وبالتوازي قدمت استئنافًا ضد الربط األولي للهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة

  ٨٫٣٦مع التزام زكاة إضافي بقيمة  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥، استلمت الشركة تقييمات معدلة للسنوات من  ٢٠٢١مارس  ٣١في 
مليون لایر سعودي. اإلدارة في طور تقديم استئنافًا ضد الربط المراجع من قبل الهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون  

تكوين   لم يتم عليه ، لم يتم تكوين مخصص إضافي لمثل هذه الربوط اإلضافية في القوائم المالية المرفقة.لصالح الشركة. وبناًء 
 . ، بسبب صافي الخسارة المعدلة لهذه الفترة٢٠٢١مارس  ٣١ضريبة الدخل للفترة المنتهية في مخصص ل

 

للمراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. يمكن أن  يخضع حالًيا  ٢٠١٩الزكاة وضريبة الدخل للشركة لعام إن ربط 
يختلف التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تحسبه الشركة عن التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تم ربطه من قبل الهيئة العامة  

  . للزكاة والدخل للسنوات التي لم يتم رفع الربوط الخاصة بها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل
  

مليون لایر سعودي.   ٢٫١بقيمة  ٢٠١٢و  ٢٠١١، استلمت الشركة األهلية  ربط الزكاة وضريبة الدخل لعامي  ٢٠١٨في عام 
تقدمت الشركة األهلية باستئناف ضد ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى األمانة العامة للجان الضريبية ("اللجنة العليا") وال  

، استلمت الشركة األهلية ربوط الزكاة وضريبة الدخل لألعوام من   ٢٠٢٠عالوة على ذلك ، خالل عام تزال النتيجة معلقة. 
لایر سعودي. تقدمت الشركة األهلية باستئناف أمام اللجنة العليا والتزال النتيجة معلقة. تعود   ٩٫٥بمبلغ  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥

بشكل رئيسي إلى عدم سماح الهيئة   ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥و  ٢٠١٢و  ٢٠١١الفروق الزكوية حسب الربوط األولية لألعوام 
العامة للزكاة والدخل ألرصدة معينة متعلقة باالستثمارات والودائع النظامية والخسائر المتراكمة المعدلة من وعاء الزكاة. تعتقد  

ات من وعاء الزكاة في الربوط  اإلدارة أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستعيد النظر في الربوط األولية وستسمح ببعض الحسوم
  ٧٫٨النهائية. ومع ذلك ، قدمت إدارة الشركة األهلية طلب تسوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع الربوط المعلقة بمبلغ 

مليون لایر سعودي ، وترى أن مستوى المخصصات الحالية للزكاة كاٍف في الوقت الحالي. حصلت الشركة األهلية على  
، كما أن ربط الزكاة وضريبة الدخل   ٢٠١٩الزكاة وضريبة الدخل من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى عام  شهادات

 قيد المراجعة حالًيا من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.  ٢٠١٩لعام 
  

  رأس المال -١٦
  

ديسمبر   ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١مليون لایر سعودي في  ٢٢٩٫٤بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
مليون  ٢٢٫٩: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ مارس  ٣١في  مليون سهم  ٢٢٫٩مليون لایر سعودي) يتكون من  ٢٢٩٫٤: ٢٠٢٠

على  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م  و ٢٠٢١مارس  ٣١كما في حصة المساهمين بالشركة رياالت للسهم الواحد.  ١٠سهم) بقيمة 
  : النحو التالي

    
  المدفوع     المصرح به والمصدر    

 لایر سعودي  عدد األسهم    
       

شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة بي  
  ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠    ٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٧٥٬٠٠٠ أس سي 

  ٢٠٤٬٧٢٤٬٦٤٠   ٢٠٤٬٧٢٤٬٦٤٠ ٢٠٬٤٧٢٬٤٦٤ أخرى 
 ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤  المجموع 

 
 



 

-٣٥- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
 

  االحتياطي النظامي  -١٧
  

يتعين على الشركة تحويل ما ال  ) (ز) من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن (ساما)  ، ٢( ٧٠وفقًا للوائح الشركة والمادة 
٪  ١٠٠٪ من أرباحها السنوية ، بعد تعديل الخسائر المتراكمة ، إلى احتياطي قانوني حتى يصل هذا االحتياطي إلى ٢٠يقل عن 

  من رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى تصفية الشركة. 
 

 ل إدارة  مخاطر رأس الما -١٨
  

  .يتم تعيين األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة القيمة للمساهمين
  

. تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة بشكل منتظم
رأس المـال الحاليـة فـي ضـوء التغيـرات فـي ظـروف السـوق وخصـائص مخـاطر أنشـطة  يتم إجراء تعديالت على مستويات

من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو .  الشركة
  .إصدار األسهم

  

  .المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورةيرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد استجابت بالكامل لمتطلبات رأس 
  

،  مستوى المالءة المالية للشركة أقل من الحد األدنى لهامش المالءة الذي تتطلبه اللوائح التنفيذية  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
اإلجراءات التي اتخـذتها اإلدارة تتضـمن  تخذ الشركة إجراءات لتعويض النقص.نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، وت ل

 صدة الذمم المدينة وتنفيذ استراتيجيات استثمار أفضل.تحسين اجراءات معينة ، مثل تحسين إمكانية استرداد أر
 

 خسارة السهم األساسي والمخفض  -١٩
 

بقسمة إجمالي الخسارة للفترة   ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١للفترات المنتهية في يتم حساب خسارة السهم األساسية والمخفضة 
  المنسوبة إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. 

  
  مارس  ٣١للفترة المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
      

  (٦٬٧٩٢٬٤٦١)  (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)  الى المساهمين ةلي (الخسارة) الدخل للسنة العائداجما
االسهم العادية لخسارة السهم األساسية والمخفضة  المتوسط المرجح لعدد 

  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤  خالل السنة 
  (٠٫٤٥)  (٢٫٥٢)  (خسارة) السهم االساسي والمخفض 

 
 
 



 

-٣٦- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  
 معلومات إضافية -٢٠

  

  قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  (مراجعة)   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  (غير مراجعة)   ٢٠٢١مارس   ٣١  
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

        الموجودات:  
  ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩   ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥    ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤   ٢١١٬١٣٥٬٢٨٨   ١٠٢٬٧٣٩٬٨٨١ ١٠٨٬٣٩٥٬٤٠٧  نقد وما يماثله 

   ١٢٦٬٥٧٠٬٧٤١   ٤٠٬٠٥٣٬٧٧٩    ٨٦٬٥١٦٬٩٦٢   ٧٦٬٥٤٦٬٢٥٩  ٤٠٬٠٥٤٬٢٢٣ ٣٦٬٤٩٢٬٠٣٦  ودائع قصيرة األجل 
   ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩ -  ٢٠٦٬٥٦٨٬٧٢٩   ١٨٨٬٩٥٩٬٣١١  -  ١٨٨٬٩٥٩٬٣١١  بالصافي   –وإعادة تأمين مدينة  تأمينأقساط 

   ٨٬٣١١٬٢٧٧  -   ٨٬٣١١٬٢٧٧   ١٦٬٥٠١٬٥٧٦  -  ١٦٬٥٠١٬٥٧٦  بالصافي  –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 
   ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  -  ٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨  ٥٠٬٦٦٦٬٧٩٨ -  ٥٠٬٦٦٦٬٧٩٨  التأمين من األقساط غير المكتسبةحصة معيدي 

   ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  -  ٤٨٬٤٨٩٬١٠٧  ٥١٬٦٨٢٬٣٧٥ -  ٥١٬٦٨٢٬٣٧٥ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
   ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  -  ٢٠٬٠٦٢٬٩٩١  ١٩٬٣٥١٬٠٥٦ -  ١٩٬٣٥١٬٠٥٦ حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

   ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩   -  ٢٩٬٤٧٤٬٥٩٩  ٢٩٬٥٧١٬٩٦٨ -  ٢٩٬٥٧١٬٩٦٨ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
  - - - ٥٬٥٦١٬٤٤٩ -  ٥٬٥٦١٬٤٤٩ فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة 

   ٢٥٧٬٠٥٩٬٢١٤  ١٤٢٬٨٦٩٬٢٤٧   ١١٤٬١٨٩٬٩٦٧  ٢٧٢٬٣٤٩٬٤٣٦ ١٤١٬٨٩٦٬٣٨٦  ١٣٠٬٤٥٣٬٠٥٠ إستثمارات  
  ٣٠٬٨٢١٬٣٦٥  ٤٬٤٦٦٬٠٩٣   ٢٦٬٣٥٥٬٢٧٢ ٣٠٬٦٣١٬١٨٢ ٣٬٩٣٠٬٠٣٧  ٢٦٬٧٠١٬١٤٥  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   

   ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣  -  ١٠٬٧٧٠٬٣٩٣  ١٠٬١٥١٬٦٥١ -  ١٠٬١٥١٬٦٥١ ممتلكات ومعدات 
  ٩٬٢٧٨٬٧٧٣  -  ٩٬٢٧٨٬٧٧٣  ٨٬٧٧٢٬٠٢٧ -  ٨٬٧٧٢٬٠٢٧  موجودات حق االستخدام  
   ١٢٬١٠٦٬٧٤٥  -  ١٢٬١٠٦٬٧٤٥  ١٢٬٠٣٠٬٤٩٣ -  ١٢٬٠٣٠٬٤٩٣ موجودات غير ملموسة  

 ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠ ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠ - ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠ ١٠٣٬٧٨٦٬٧٥٠  -  شهرة 
  ٥٢٬٨٧١٬١٩٦   ٥٢٬٨٧١٬١٩٦  - ٣٤٬٤٢١٬١٩٦ ٣٤٬٤٢١٬١٩٦ -   وديعة نظامية  

  ٧٬٥٦٢٬٩٥٦   ٧٬٥٦٢٬٩٥٦  - ٧٬٥٧٣٬٤٦٠ ٧٬٥٧٣٬٤٦٠  -   إيراد عموالت مستحقة على الوديعة النظامية  
  ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤ -  ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤ ١٩٤٬٩١١٬٠٠٨ -  ١٩٤٬٩١١٬٠٠٨  مستحق من عمليات التأمين / المساهمين

 ١٬٣٠٦٬٠٢١٬٦٩٧ ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦ ٨٤٢٬٧٥٥٬٨٤١ ١٬٣٢٤٬٦٠٣٬٢٨٣ ٤٣٤٬٤٠١٬٩٣٣  ٨٩٠٬٢٠١٬٣٥٠  مجموع الموجودات 
 )١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤( - )١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤( )١٩٤٬٩١١٬٠٠٨( -  )١٩٤٬٩١١٬٠٠٨(  ناقص:  إلغاء العمليات البينية   

 ١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣ ٤٦٣٬٢٦٥٬٨٥٦ ٦٧٦٬٤٥١٬٨٠٧ ١٬١٢٩٬٦٩٢٬٢٧٥ ٤٣٤٬٤٠١٬٩٣٣  ٦٩٥٬٢٩٠٬٣٤٢  مجموع الموجودات 
  
  
  

     
  
 

  (تتمة) 
 
 



 

-٣٧- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ 
 معلومات إضافية (تتمة) -٢٠

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة (تتمة)
  (مراجعة)   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  (غير مراجعة)   ٢٠٢١مارس   ٣١  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   المطلوبات:  
   ٧٢٬١٠٨٬٢١٦  -   ٧٢٬١٠٨٬٢١٦  ٩٥٬٨٧٨٬٠٦٩  - ٩٥٬٨٧٨٬٠٦٩  دائنةذمم 

   ٢٧٬٩٠٥٬٤٣٠  ٧٧٩٬٧٦٤   ٢٧٬١٢٥٬٦٦٦  ٢٨٬٣٠٠٬٠٩٢  ١٬٠٧٨٬٩٣٩ ٢٧٬٢٢١٬١٥٣  مستحقات ومطلوبات أخرى 
   ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢  -   ١٥٬٣٧٩٬٨٥٢  ٢٣٬٦٩٩٬٦٥٣  - ٢٣٬٦٩٩٬٦٥٣  ارصدة اعادة تأمين دائنة
   ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  -   ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  ٣٦٩٬٩٣٥٬٢٤٦  -  ٣٦٩٬٩٣٥٬٢٤٦  أقساط تأمين غير مكتسبة

   ٨٬٨٢٥٬٨٨٥  -  ٨٬٨٢٥٬٨٨٥ ١٢٬١٥٧٬٤٢٤ -  ١٢٬١٥٧٬٤٢٤  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
   ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  -  ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠ ١٢٢٬٣٣٨٬٢٦٣ -  ١٢٢٬٣٣٨٬٢٦٣ المطالبات القائمة 

   ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤  -  ١٧٠٬٨٩٧٬٩١٤ ١٦٠٬٧٤٥٬٩٣٨ -  ١٦٠٬٧٤٥٬٩٣٨ عنهاالمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ 
   ١١٬٢٩٥٬٣٩١   -  ١١٬٢٩٥٬٣٩١ ٢١٬٧٠٦٬٠٦١ -  ٢١٬٧٠٦٬٠٦١ احتياطات قسط تأمين إضافي 

   ١١٬٢١١٬٥٩٣  -  ١١٬٢١١٬٥٩٣ ١١٬١٤٢٬٠٢١ -  ١١٬١٤٢٬٠٢١ احتياطات فنية أخرى 
   ٧٬٥٠٠٬٧٧٢  -  ٧٬٥٠٠٬٧٧٢ ٧٬٥٣٠٬٨٤٥ -  ٧٬٥٣٠٬٨٤٥ مطلوبات عقود االيجار 

   ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣  -  ٢٠٬٦٥٩٬١٠٣ ١٩٬٦٩٠٬٦٢٤ -  ١٩٬٦٩٠٬٦٢٤  التزامات منافع الموظفين
  ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨  ١٩٬٩٥٨٬٩٥٨  - ١٩٬٠٧٢٬٩٤٨  ١٩٬٠٧٢٬٩٤٨  - الزكاة وضريبة الدخل 

  ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢  -  ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢ ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢ -  ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢  مستحقات على توزيع الفائض 
  ٧٬٥٦٢٬٩٥٦   ٧٬٥٦٢٬٩٥٦  - ٧٬٥٧٣٬٤٦٠ ٧٬٥٧٣٬٤٦٠  -  إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى (ساما) 

  ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤  ١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤ - ١٩٤٬٩١١٬٠٠٨ ١٩٤٬٩١١٬٠٠٨  - المستحق إلى عمليات التامين
 ١٬٠٣٣٬٦٩٠٬١٨٧ ١٩٤٬٦٠٥٬٧١٢   ٨٣٩٬٠٨٤٬٤٧٥ ١٬١٠٨٬٤٣٠٬٣٧٤ ٢٢٢٬٦٣٦٬٣٥٥  ٨٨٥٬٧٩٤٬٠١٩  مجموع المطلوبات 

 )١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤( )١٦٦٬٣٠٤٬٠٣٤( - )١٩٤٬٩١١٬٠٠٨(  )١٩٤٬٩١١٬٠٠٨(   -  ناقص:  إلغاء العمليات البينية   
 ٨٦٧٬٣٨٦٬١٥٣ ٢٨٬٣٠١٬٦٧٨ ٨٣٩٬٠٨٤٬٤٧٥ ٩١٣٬٥١٩٬٣٦٦ ٢٧٬٧٢٥٬٣٤٧  ٨٨٥٬٧٩٤٬٠١٩  مجموع المطلوبات 
        حقوق المساهمين: 

  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠   -  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠    ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  -  المال رأس 
 ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  - ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥   ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥  -  عالوة اصدار 

  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ٤٬٨٨٥٬٦٩١   -  ٤٬٨٨٥٬٦٩١    ٤٬٨٨٥٬٦٩١  -  إحتياطي نظامي 
   )٥٩٬٥٤١٬٩٩٥(  )٥٩٬٥٤١٬٩٩٥(  -  (١١٧٬٣٣٨٬٧٠٠)  )١١٧٬٣٣٨٬٧٠٠(  -  خسائر متراكمة 

   )٢٬٢٠٣٬٠٦١( -   )٢٬٢٠٣٬٠٦١(  (٢٬٢٠٣٬٠٦١)  -   )٢٬٢٠٣٬٠٦١(  احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
  ١٠٬٢٢٧٬٧٩٠ ٤٬٣٥٣٬٣٦٣ ٥٬٨٧٤٬٤٢٧ ١١٬٨٦٥٬٨٩٤ ٥٬٢٥٥٬٥٠٢  ٦٬٦١٠٬٣٩٢  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 

 ٢٧٢٬٣٣١٬٥١٠  ٢٦٨٬٦٦٠٬١٤٤   ٣٬٦٧١٬٣٦٦  ٢١٦٬١٧٢٬٩٠٩ ٢١١٬٧٦٥٬٥٧٨  ٤٬٤٠٧٬٣٣١  مجموع حقوق المساهمين 

١٬١٢٩٬٦٩٢٬٢٧ ٢٣٩٬٤٩٠٬٩٢٥  ٨٩٠٬٢٠١٬٣٥٠  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٬١٣٩٬٧١٧٬٦٦٣ ٢٩٦٬٩٦١٬٨٢٢ ٨٤٢٬٧٥٥٬٨٤١ ٥ 

          



 

-٣٨- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 معلومات إضافية (تتمة) -٢٠
  

 (تتمة) :لثالثة اشهر المنتهية فيفترة القائمة الدخل األولية الموجزة 
  

  

   
 ٣١  ٢٠٢٠مارس   (غير مراجعة) ٣١  ٢٠٢١مارس   (غير مراجعة) 

 عمليات التأمين  
عمليات  
عمليات   عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 

 المجموع  المساهمين 
        اإليرادات: 

  ١٣٣٬٦٥٢٬٧٥١ -   ١٣٣٬٦٥٢٬٧٥١ ١٧٧٬٠٧٩٬١١١ -  ١٧٧٬٠٧٩٬١١١  المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 
            أقساط إعادة تأمين مسنددة: 

 (٣٠٬٢٥٣٬٨٦١) -  (٣٠٬٢٥٣٬٨٦١) (٣٤٬١٠٢٬١٤٥) -  (٣٤٬١٠٢٬١٤٥)  أجنبي   -   
  (٤٬٠١٨٬٧٣٧) -   (٤٬٠١٨٬٧٣٧)  (٣٬٦٣٦٬٥٥٩) -   (٣٬٦٣٦٬٥٥٩)  محلي   -   

           التأمين:فائض خسارة أقساط 
  (١٬٠٩٦٬٤٠٢) -   (١٬٠٩٦٬٤٠٢)  (٢٬٩٦٤٬٣٨١) -   (٢٬٩٦٤٬٣٨١)  أجنبي   -   
  (١٢١٬٥٤٤) -   (١٢١٬٥٤٤)  (٥٦٧٬٤٦٠) -   (٥٦٧٬٤٦٠) محلي   -   

 ٩٨٬١٦٢٬٢٠٧ -  ٩٨٬١٦٢٬٢٠٧ ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦ -  ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦ صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 ٢٬٦٤٧٬٣١٣  - ٢٬٦٤٧٬٣١٣ ٥٬٦٥٣٬٥٥٥  - ٥٬٦٥٣٬٥٥٥  المكتسبةالتغيرات في أقساط التأمين غير 

 ٦٬٦٢٥٬٩٣٨  - ٦٬٦٢٥٬٩٣٨ ١٤٬١٩٢٬٠٠٠  - ١٤٬١٩٢٬٠٠٠  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 
 ١٠٧٬٤٣٥٬٤٥٨  - ١٠٧٬٤٣٥٬٤٥٨ ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١  - ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

  ٦٬١٨٥٬٩٩٤ -  ٦٬١٨٥٬٩٩٤  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢ -  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢ اعادة تأمينعموالت 
  ٦٨٬٢٧١ -  ٦٨٬٢٧١  ١١٣٬٩٧٨ -  ١١٣٬٩٧٨  إيرادات رسوم من التأمين

 ١١٣٬٦٨٩٬٧٢٣ - ١١٣٬٦٨٩٬٧٢٣  ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١ -  ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١ مجموع اإليرادات 



 

-٣٩- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 معلومات إضافية (تتمة) -٢٠
  

  (تتمة)   لثالثة اشهر المنتهية في: فترة ال قائمة الدخل األولية الموجزة 
  

 
 

  (غير مراجعة)   ٢٠٢٠مارس   ٣١  (غير مراجعة)   ٢٠٢١مارس   ٣١ 

عمليات   عمليات التأمين  
عمليات   عمليات التأمين   المجموع  المساهمين 

 المجموع  المساهمين 
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب: 
  (٨١٬٢٣١٬٣٩٣) -   (٨١٬٢٣١٬٣٩٣)  (١٧٢٬١١٢٬٤٢١) -   (١٧٢٬١١٢٬٤٢١)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٩٬٣٣٥٬٢٩٣ -  ١٩٬٣٣٥٬٢٩٣ ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢ -  ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢ المطالبات المدفوعة  حصة معيدي التأمين من إجمالي
  (١٬١١٧٬٤٦٩) -   (١٬١١٧٬٤٦٩)  (٣٬٦٣٧٬٧٥٤) -   (٣٬٦٣٧٬٧٥٤)  بالمطالبات المصاريف المتكبدة المتعلقه 

 (٦٣٬٠١٣٬٥٦٩) - (٦٣٬٠١٣٬٥٦٩) (١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣) - (١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣)  والمنافع األخرى المدفوعة صافي المطالبات 
 (٣٦٬١٥٩٬٧٧٣) - (٣٦٬١٥٩٬٧٧٣) (١٧٬٥٩٥٬٧٠٣) - (١٧٬٥٩٥٬٧٠٣) التغيرات في المطالبات القائمة 

  ٦٠٦٬٠٣٠ -   ٦٠٦٬٠٣٠  ٣٬١٩٣٬٢٦٨ -   ٣٬١٩٣٬٢٦٨  التأمين من المطالبات القائمة  التغيرات في حصة معيدي
  ١٢٬٠٩٤٬٧٢٠ -   ١٢٬٠٩٤٬٧٢٠  ١٠٬١٥١٬٩٧٦ -   ١٠٬١٥١٬٩٧٦  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (٣٬٩٩٤٬٤٣١) -  (٣٬٩٩٤٬٤٣١) (٧١١٬٩٣٥) -  (٧١١٬٩٣٥)  لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة
 (٩٠٬٤٦٧٬٠٢٣) -  (٩٠٬٤٦٧٬٠٢٣) (١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧) -  (١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧)  والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

  (٩٬٧٩١٬٩٣٣) -  (٩٬٧٩١٬٩٣٣)  (١٣٬٨١١٬١٥٦) -  (١٣٬٨١١٬١٥٦)  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
  ٣٬٩٤٧٬٠٦٥ -  ٣٬٩٤٧٬٠٦٥  (١٠٬٤١٠٬٦٧٠) -  (١٠٬٤١٠٬٦٧٠)  تأمين اضافي   التغيرات في احتياطيات قسط 

  (٣٠٠٬٩٨٢) -  (٣٠٠٬٩٨٢)  ٦٩٬٥٧٢ -  ٦٩٬٥٧٢  التغيرات في احتياطيات فنية اخرى 
  (٤٣٢٬٨٠٨) -  (٤٣٢٬٨٠٨)  (٢٧٢٬٩٩٥) -  (٢٧٢٬٩٩٥)  مصاريف إكتتاب اخرى 

  (٩٧٬٠٤٥٬٦٨١) -  (٩٧٬٠٤٥٬٦٨١)  (١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦) -  (١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦)  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي 
  ١٦٬٦٤٤٬٠٤٢ -  ١٦٬٦٤٤٬٠٤٢  (٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥) -  (٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥)  (خسارة) اإلكتتاب صافي دخل  



 

-٤٠- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 معلومات إضافية (تتمة) -٢٠
  

 (تتمة) لثالثة اشهر المنتهية في: لفترة اقائمة الدخل األولية الموجزة 
 

 
 

   
٢٠٢١مارس    (غير مراجعة)     ٣١  ٢٠٢٠مارس   (غير مراجعة) ٣١

 عمليات التأمين  
عمليات  

عمليات   عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 
 المجموع  المساهمين 

       (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى : 
  (٣٬٠٢٢٬٠٦٩) -  (٣٬٠٢٢٬٠٦٩) (٣٬٧١٣٬٣٦٧) - (٣٬٧١٣٬٣٦٧)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  (٢٣٬٤٧٩٬٣٨٢) (٦٧٣٬٨٥٤)  (٢٢٬٨٠٥٬٥٢٨)  (٢٩٬٠٠١٬٤٨١)  (٩١٩٬١٩٨)  (٢٨٬٠٨٢٬٢٨٣)  مصاريف ادارية وعمومية 
 ٣٬٠٦٧٬٩٣٥ ١٬٠٣٨٬٣٥٨ ٢٬٠٢٩٬٥٧٧ ٤٬٢٠٦٬٧١٩ ٢٬٩٩٦٬٥٢٢ ١٬٢١٠٬١٩٧  إيرادات االستثمار والعموالت, بالصافي 

  (٦٦٬٩٢٣) -  (٦٦٬٩٢٣)  (٧٤٬٠٧٣) -  (٧٤٬٠٧٣)  اإليجار التزامات  -مصاريف مالية 
  ٧٥٦٬٣٧٨ -  ٧٥٦٬٣٧٨  ١٬٨٢٧٬٨٥٢ -  ١٬٨٢٧٬٨٥٢ ايرادات اخرى 

  (٢٢٬٧٤٤٬٠٦١) ٣٦٤٬٥٠٤  (٢٣٬١٠٨٬٥٦٥)  (٢٦٬٧٥٤٬٣٥٠)  ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  (٢٨٬٨٣١٬٦٧٤)  مجموع مصاريف التشغيل االخرى بالصافي 
  (٦٬١٠٠٬٠١٩) ٣٦٤٬٥٠٤  (٦٬٤٦٤٬٥٢٣)  (٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥) ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩(  الفائض، الزكاة وضربية الدخل الدخل للفترة قبل تخصيص /)الخسارة (مجموع  

  (٦٩٢٬٤٤٢) (٦٩٢٬٤٤٢)  -  (١٬٠٠٠٬٠٠٠) (١٬٠٠٠٬٠٠٠)  -  مصروف الزكاة 
  (٦٬٧٩٢٬٤٦١) (٣٢٧٬٩٣٨)  (٦٬٤٦٤٬٥٢٣)  )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥( ١٬٠٧٧٬٣٢٤  (٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩)  إجمالي (الخسارة) الدخل للفترة العائدة للمساهمين 

  -  (٦٬٤٦٤٬٥٢٣)  -   - -   ٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩  العجز المحول إلى عمليات المساهمين
  (٦٬٧٩٢٬٤٦١) (٦٬٧٩٢٬٤٦١)  -   (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥) (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)  -   مجموع الخسارة للفترة بعد تحويل العجز 

 ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ - - ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤ - -  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
          خسارة السهم (معبر عنها  باللایر السعودي للسهم الواحد): 

 (٠٫٤٥)  - - (٢٫٥٢)  - -  الخسارة األساسية للسهم الواحد  
 (٠٫٤٥)  - - (٢٫٥٢)  - -  الخسارة المخفضة للسهم الواحد 



 

-٤١- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 معلومات إضافية (تتمة) -٢٠
  

 (تتمة) لفترة الثالثة اشهر المنتهية في:  األولية الموجزة   الشامل  قائمة الدخل 
 

 ٣١  ٢٠٢٠مارس   (غير مراجعة) ٣١  ٢٠٢١مارس   (غير مراجعة) 

 عمليات التأمين  
عمليات  
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 

        
 )٦٬٧٩٢٬٤٦١( )٦٬٧٩٢٬٤٦١( - (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)  (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥) -  مجموع الخسارة للفترة بعد تحويل العجز   

  
        (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر: 

تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة في الفترات  اعادة البنود التي سيتم 
        الالحقة 

 )٦٬٧٩٦٬٩٦٣( )٤٬٨٩٧٬٠٦٧( )١٬٨٩٩٬٨٩٦( ١٬٦٣٨٬١٠٤ ٩٠٢٬١٣٩ ٧٣٥٬٩٦٥  العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة 
 )١٣٬٥٨٩٬٤٢٤( )١١٬٦٨٩٬٥٢٨( )١٬٨٩٩٬٨٩٦( (٥٦٬١٥٨٬٦٠١) (٥٦٬٨٩٤٬٥٦٦) ٧٣٥٬٩٦٥  للفترة   الدخل (الخسارة) الشاملإجمالي 

        
 

 



 

-٤٢- 

 
  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 )ةمعلومات إضافية (تتم -٢٠
 لفترة الثالثة اشهر المنتهية في:   النقدية األولية الموجزةقائمة التدفقات 

 ٣١  ٢٠٢٠مارس   (غير مراجعة) ٣١  ٢٠٢١مارس   (غير مراجعة)  
التأمين   عمليات    المجموع  عمليات المساهمين  التأمين   عمليات المجموع  عمليات المساهمين  

         : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (٦٬١٠٠٬٠١٩) (٦٬١٠٠٬٠١٩) - (٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥)  (٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥) -   الفائض،الزكاة وضربية الدخل  تخصيص للفترة ما قبل )الخسارة (إجمالي 

         تعديالت على البنود غير النقدية: 
  ٣٥٧٬٠٢٠ -  ٣٥٧٬٠٢٠ ٧١٢٬١٧٠ - ٧١٢٬١٧٠   استهالك الممتلكات والمعدات 

  ٦٤٤٬١٩٤ -  ٦٤٤٬١٩٤ ٦٤٧٬٢٦٨ - ٦٤٧٬٢٦٨   الملموسة اطفاء الموجودات غير 
  ٢٧٥٬٢٣٣ -  ٢٧٥٬٢٣٣ ٥٠٦٬٧٤٦ - ٥٠٦٬٧٤٦   استهالك موجودات حق االستخدام 

  ٦٦٬٩٢٣  -  ٦٦٬٩٢٣  ٧٤٬٠٧٣  -  ٧٤٬٠٧٣     تكاليف التمويل على االيجارات 
  ٣٬٠٢٢٬٠٦٩  -  ٣٬٠٢٢٬٠٦٩  ٣٬٧١٣٬٣٦٧  -  ٣٬٧١٣٬٣٦٧   مشكوك في تحصيلهاديون  مخصص 

  (٣٬٠٦٧٬٩٣٥) (١٬٠٣٨٬٣٥٨)  (٢٬٠٢٩٬٥٧٧) (٤٬٢٠٦٬٧١٩) (٢٬٩٩٦٬٥٢٢) (١٬٢١٠٬١٩٧)   ايراد استثمار وعموالت 
  ٥٨٣٬٩٩٢ -  ٥٨٣٬٩٩٢ ٣٥٢٬٨٨٤ - ٣٥٢٬٨٨٤   مخصص التزامات منافع الموظفين

          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
 ٧٬٣٤٥٬٧٦٨ - ٧٬٣٤٥٬٧٦٨ ١٣٬٨٩٦٬٠٥١ - ١٣٬٨٩٦٬٠٥١   مدينةأقساط تأمين وإعادة تأمين 

  (٧٬٢٩١٬٢٢٧) -  (٧٬٢٩١٬٢٢٧) (٨٬١٩٠٬٢٩٩) - (٨٬١٩٠٬٢٩٩)   أطراف ذات عالقة  –أقساط تأمين مدينة 
  (٦٬٦٢٥٬٩٣٨) -  (٦٬٦٢٥٬٩٣٨) (١٤٬١٩٢٬٠٠٠) - (١٤٬١٩٢٬٠٠٠)   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  (٦٠٦٬٠٣٠) -  (٦٠٦٬٠٣٠) (٣٬١٩٣٬٢٦٨) - (٣٬١٩٣٬٢٦٨)   التأمين من مطالبات  قائمة حصة معيدي 
  ٣٬٩٩٤٬٤٣١ -  ٣٬٩٩٤٬٤٣١ ٧١١٬٩٣٥ - ٧١١٬٩٣٥   حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

  (٨٣٧٬٢٨٤) -  (٨٣٧٬٢٨٤) (٩٧٬٣٦٩) - (٩٧٬٣٦٩)   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
 (٣٬٦٥٣٬٨٤٢) - (٣٬٦٥٣٬٨٤٢) (٥٬٤٢٢٬١٣٣) - (٥٬٤٢٢٬١٣٣)   فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة 

  ٤٬٢٩٢٬٥٩٣ ١٬٠٩٠٬٣٨٩ ٣٬٢٠٢٬٢٠٤ ٤٬٦٠٧٬٤٢٠ ٥٬٥٦٧٬٧١٨ (٩٦٠٬٢٩٨)   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
  (١٢٬٢٠٦٬٠٦٧) -  (١٢٬٢٠٦٬٠٦٧) ٢٣٬٧٦٩٬٨٥٣ - ٢٣٬٧٦٩٬٨٥٣   ذمم دائنة

  ١٬٠٠٨٬٨٤٦ - ١٬٠٠٨٬٨٤٦ ) ٥٬١٥٥٬٣٣٨( ٢٩٩٬١٧٥ (٥٬٤٥٤٬٥١٣)   مستحقات ومطلوبات اخرى 
  ٤٬٨١٨٬٩٨٢ -  ٤٬٨١٨٬٩٨٢ ٨٬٣١٩٬٨٠١ - ٨٬٣١٩٬٨٠١   أرصدة إعادة تأمين دائنة
  (٢٬٦٤٧٬٣١٣) -  (٢٬٦٤٧٬٣١٣) (٥٬٦٥٣٬٥٥٥) - (٥٬٦٥٣٬٥٥٥)   أقساط تأمين غير مكتسبة

  ١٬١٨٣٬٥٦٩ -  ١٬١٨٣٬٥٦٩ ٣٬٣٣١٬٥٣٩ - ٣٬٣٣١٬٥٣٩   تأمين غير مكتسبةعمولة اعادة 
  ٣٦٬١٥٩٬٧٧٣ -  ٣٦٬١٥٩٬٧٧٣ ١٧٬٥٩٥٬٧٠٣ - ١٧٬٥٩٥٬٧٠٣   مطالبات قائمة 

  (١٢٬٠٩٤٬٧٢٠) -  (١٢٬٠٩٤٬٧٢٠) (١٠٬١٥١٬٩٧٦) - (١٠٬١٥١٬٩٧٦)   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 (٣٬٩٤٧٬٠٦٥) - (٣٬٩٤٧٬٠٦٥) ١٠٬٤١٠٬٦٧٠ - ١٠٬٤١٠٬٦٧٠   ات قسط تأمين اضافي ي احتياط
 ٣٠٠٬٩٨٢ - ٣٠٠٬٩٨٢ (٦٩٬٥٧٢) - (٦٩٬٥٧٢)   ات فنية اخرى ي احتياط

 )٧٥٢٬٢٧٦( - )٧٥٢٬٢٧٦( (١٬٣٢١٬٣٦٣) - (١٬٣٢١٬٣٦٣)   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة 
 - - - (١٬٨٨٦٬٠١٠) (١٬٨٨٦٬٠١٠) -   الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 - - - - - -   فائض توزيعات مدفوعة 
 ٤٬٢٢٤٬٦٥٩ (٦٬٠٤٧٬٩٨٨) ١٠٬٢٧٢٬٦٤٧ )٢٧٬٦٨٦٬٨٢٧( )٥٥٬٨١٢٬٣٤٤( ٢٨٬١٢٥٬٥١٧   صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية 

(تتمة) 



 

-٤٣- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

 معلومات إضافية (تتمة) -٢٠
  

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

 ٣١  ٢٠٢٠مارس   (غير مراجعة) ٣١  ٢٠٢١مارس   (غير مراجعة)  
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

         :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (٨٠٠٬٠٠٠) - (٨٠٠٬٠٠٠) - - -   إيداعات في ودائع قصيرة األجل 
 ١٬٤٥٤٬١٩١ - ١٬٤٥٤٬١٩١ ٥٠٬١٦٩٬٠٥٥ - ٥٠٬١٦٩٬٠٥٥   متحصالت ودائع قصيرة األجل 

  -  -  -  -  -  -   متحصالت ودائع طويلة األجل
  (٥٠٠٬٠٠٠)  )٥٠٠٬٠٠٠(    (١٥٬٥٢٧٬١١٨)  -  (١٥٬٥٢٧٬١١٨)   شراء االستثمارات المتاحة للبيع

  (٥٬٠٠٠٬٠٠٠)  -  (٥٬٠٠٠٬٠٠٠)  -  -  -   شراء االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق
  -  -  -  -  -  -   عوائد من بيع استثمارات متاحة للبيع

  ١٬٦٦٦٬٦٦٥  -  ١٬٦٦٦٬٦٦٥  ١٬٨٧٥٬٠٠٠  ١٬٨٧٥٬٠٠٠  -   عوائد من بيع استثمارات محتقط بها حتى االستحقاق
 ٦٧٩٬٨٢٧ ٧٠٬٨٥٩ ٦٠٨٬٩٦٨ ٥٬٠٥٥٬٥٩٣ ٣٬٥١٤٬٤١٦ ١٬٥٤١٬١٧٧  االستثمار والعموالتمن إيرادات مستلمة 

 )٧٥١٬١٦٦( - )٧٥١٬١٦٦( (٩٣٬٤٢٨) - (٩٣٬٤٢٨)   شراء ممتلكات ومعدات
 )١٬٦٩٩٬٥٥١( - )١٬٦٩٩٬٥٥١( (٥٧١٬٠١٦) - (٥٧١٬٠١٦)   إضافة الى الموجودات غير الملموسة 

 - - - ١٨٬٤٥٠٬٠٠٠ ١٨٬٤٥٠٬٠٠٠ -   الوديعة النظاميةمتحصالت 
 (٤٬٩٥٠٬٠٣٤) (٤٢٩٬١٤١) (٤٬٥٢٠٬٨٩٣) ٥٩٬٣٥٨٬٠٨٦ ٢٣٬٨٣٩٬٤١٦ ٣٥٬٥١٨٬٦٧٠   صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة االستثمارية

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 )١٬١٣٥٬٥٢٣( - )١٬١٣٥٬٥٢٣( (٤١٬٩٢٥) - (٤١٬٩٢٥)   اإليجارالعناصر الرئيسية لمدفوعات 

 )٢٤٬٤٧٧( - )٢٤٬٤٧٧( (٢٬٠٧٥) - (٢٬٠٧٥)   تكلفة التمويل المدفوعة
 - ٦٬٩٤٥٬٢٠٢ )٦٬٩٤٥٬٢٠٢( - ٢٣٬٠٥٦٬٩٧٤ )٢٣٬٠٥٦٬٩٧٤(   مستحق من / إلى عمليات المساهمين

 (١٬١٦٠٬٠٠٠) ٦٬٩٤٥٬٢٠٢ )٨٬١٠٥٬٢٠٢( (٤٤٬٠٠٠) ٢٣٬٠٥٦٬٩٧٤ )٢٣٬١٠٠٬٩٧٤(   التمويليةصافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة 
 )١٬٨٨٥٬٣٧٥( ٤٦٨٬٠٧٣ )٢٬٣٥٣٬٤٤٨( ٣١٬٦٢٧٬٢٥٩ (٨٬٩١٥٬٩٥٤) ٤٠٬٥٤٣٬٢١٣   صافي التغير في النقد وما يماثله
 ٦٦٬٨٦٢٬٧٥٣ ٢٬٤٦٨٬٣٧٥ ٦٤٬٣٩٤٬٣٧٨ ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩ ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥ ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤   نقد وما يماثله كما في بداية الفترة
 ٦٤٬٩٧٧٬٣٧٨ ٢٬٩٣٦٬٤٤٨ ٦٢٬٠٤٠٬٩٣٠ ٢١١٬١٣٥٬٢٨٨ ١٠٢٬٧٣٩٬٨٨١ ١٠٨٬٣٩٥٬٤٠٧   نقد وما يماثله كما في نهاية الفترة
                المعلومات غير النقدية اإلضافية:

  )٦٬٧٩٦٬٩٦٣(  )٤٬٨٩٧٬٠٦٧(  )١٬٨٩٩٬٨٩٦(  ١٬٦٣٨٬١٠٤  ٩٠٢٬١٣٩  ٧٣٥٬٩٦٥   صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 ٥٬٤٣٩٬٠٢١ - ٥٬٤٣٩٬٠٢١ - -  -   موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار 

 
 



  

-٤٤- 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

  األحداث الالحقة -٢١
 

كون لذلك تأثير كبير على  وقبل تاريخ توقيع تقرير مدقق الحسابات المستقل، قد ي  ٢٠٢١ مارس ٣١لم تنشأ أحداث أخرى بعد 
  . ٢٠٢١مارس  ٣١األولية الموجزة كما في المالية  معلوماتال
 

 :الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة -٢٢
  

  مايو ١٠هـ الموافق ١٤٤٢ رمضان ٨٢ تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة في
  م.٢٠٢١


