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  للتأمين التعاوني  االهلية شركة اتحاد الخليج
 (شركة مساهمة سعودية) 

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

  

   إيضاح   
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠

    (غير مراجعة) 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
          الموجودات  

 ١١٤٬٩٨٢٬٠٩٣    ٢٢٨٬٤٤٢٬٤٠٥  ٥ في حكمهنقد وما 
 -   ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦  الودائع قصيرة األجل 

 ١٦١٬٢٢٣٬٣٤٠   ١٤٨٬٣٣٣٬٩١٩  ٧  بالصافي –وإعادة تأمين مدينة  تأمينأقساط  
 ٤٬٤٥٢٬٦٢٢   ٨٬٢٩٤٬٥٣٥  ١٣  بالصافي  –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 

 ٤٤٬٠٠١٬٥٢١   ٣٩٬٩٧٠٬٤٥٢  ٨  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 ٣٤٬٢٣٠٬١٩٧   ٣٠٬٥٨٥٬٤٦٧  ٨  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

 ٢١٬٤٤٦٬٤١٦   ١٨٬٦٤٦٬٥٣٣  ٨  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها 
  ١٧٬٢٣٢٬٨٧٢   ١٧٬٨٥٧٬٩٤٢     تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 -   ٣٬٨٤٥٬٥٤٤    فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة 
  ٢٧٧٬٧٦٦٬٦٣٢   ٢٣٦٬٥٥٧٬٢٩٦   ٩  إستثمارات 

 ٤٥٬٧١٣٬١٦٤   ٣٩٬٣٧٧٬٠٩٥   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
 ٤٠٬٠٣٢٬٨٧٧   ٤٠٬٠٣٢٬٨٧٧  ٦  ودائع طويلة األجل 

 ٨٬٨٥٤٬٩٠٨   ٧٬٦٦٦٬٨٢٧    ممتلكات ومعدات 
 ٧٬٥٨٤٬٠٨٧   ٦٬٦٥٩٬٠٩٣     موجودات حق االستخدام  
 ٤٣٬٣٧٨٬٥٤٧   ٤٣٬١٣٩٬٢١٣     موجودات غير ملموسة  

 ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠   ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠ ٤  الشهرة 
 ٣٤٬٤٢١٬١٩٦   ٣٤٬٤٢١٬١٩٦    وديعة نظامية  

 ٧٬٧٣٨٬٨٠٧   ٧٬٩٣١٬٠٥٠    إيراد مستحق على وديعة نظامية  
 ٩٣٠٬٧٥٧٬٠٢٩   ١٬٠٤٩٬٤٥٩٬١٩٤    مجموع الموجودات 

        
          المطلوبات 

 ١١٧٬٣٤٦٬٢٨٨   ١٠٣٬٤٨٥٬١٢٤    دائنة ذمم 
 ١٤٬٥٠٠٬٤٩٥    ٢٣٬٨١٥٬٨٠٥   مستحقات ومطلوبات أخرى 

 ١٤٬٤٧٨٬٤٧٠    ١٣٬١٣٢٬٤٣٦    ارصدة اعادة تأمين دائنة 
 ٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣     ٢٤٩٬٥٦٢٬٨٥٠   ٨  أقساط تأمين غير مكتسبة 

 ١٠٬٣٤٢٬٩٥٩    ٩٬٩٥٥٬٩٢٠    عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 
 ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥    ٨٨٬١٤١٬١٥٢  ٨ قائمة مطالبات 

 ١٨٦٬٨٤٧٬٩٦٩    ١٣٥٬٦٥٧٬٥٢٤  ٨  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 
 ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣    ٢٣٬١٥٨٬٤٢١  ٨  ة احتياطات قسط تأمين إضافي

 ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨    ١٥٬٠٨٥٬٥٨٣  ٨ احتياطات فنية أخرى 
 ٦٬٧٣٢٬٨١٠    ٦٬٨٥٣٬٤٦٥    التزامات عقود االيجار 

 ١٦٬٩٢٧٬٦٨٠     ١٧٬٤٢٤٬١٦٨     التزامات منافع الموظفين 
 ٢٠٬٠٧٢٬٩٤٨   ٢١٬٠٧٢٬٩٤٨  ١٤  الزكاة وضريبة الدخل 

 ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢    ١٢٬٧١١٬٥٢٧    مستحقات على توزيع الفائض 
 ٧٬٧٣٨٬٨٠٧    ٧٬٩٣١٬٠٥٠     إيرادات مستحقة الدفع للبنك المركزي السعودي

 ٧٩٨٬٧٣١٬٩٠٧   ٧٢٧٬٩٨٧٬٩٧٣    مجموع المطلوبات 
        

        الملكية حقوق 
 ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠   ٤٥٨٬٩٤٩٬٢٨٠  ١٥ ,١  رأس المال 

  ٤٬٨٨٥٬٦٩١     ٤٬٨٨٥٬٦٩١   ١٦ ,١  إحتياطي نظامي 
 )١١١٬٢٤٢٬٨٠٩(   )١٣٣٬٨٤٧٬٨٢٥(     خسائر متراكمة 

 )١٦٨٬٣٥١(      )١٦٨٬٣٥١(     احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 
 ٩٬٠٧٥٬٩٥١    )٨٬٣٤٧٬٥٧٤(    احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات  

 ١٣٢٬٠٢٥٬١٢٢   ٣٢١٬٤٧١٬٢٢١    الملكية حقوق   صافي
 ٩٣٠٬٧٥٧٬٠٢٩   ١٬٠٤٩٬٤٥٩٬١٩٤    الملكية مجموع المطلوبات وحقوق 

  
  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢١إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  
  
  

          
  مشعل الشايع     نواف العتيبي     عبدالعزيز علي التركي 

  الرئيس التنفيذي     الحسابات رئيس     رئيس مجلس اإلدارة 
  



 

-٤- 

  للتأمين التعاوني  االهلية اتحاد الخليجشركة 
 (شركة مساهمة سعودية ) 

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

  

 

  
  
  
  

  إيضاح 

 

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في  
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

يونيو  ٣٠في 
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الستة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في  
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الستة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في  
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 
       اإليرادات

 ٣٠٥٬٢٩٣٬١٧٨ ٢٥٧٬٢٤٣٬٥٣٠ ١٢٨٬٢١٤٬٠٦٧ ١٢٢٬١٩٣٬٥١٤   ١٢  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        مسندة: إعادة تأمينأقساط  

 )٥٣٬٣٤٠٬٣٤٢( )٣٩٬٥٥٧٬٣٢٧( )١٩٬٢٣٨٬١٩٧(  )١٥٬٥٧٥٬٠٥٧(    أجنبي  - 
 )٧٬٢٠٠٬٦٠٠( )٦٬٧٢٠٬٨٤٣( )٣٬٥٦٤٬٠٤١(  )٢٬٣١٦٬٦٨٦(    محلي - 

        الفائض من خسائر أقساط التأمين:
 )١٢٬٣٥٩٬٧٣١( )٥٬٠٢٩٬٨٩٨( )٩٬٣٩٥٬٣٥٠(  )٣٬٦٨١٬٠٨٣(     أجنبي  - 
 )١٬٠٧٢٬٥٥٩(  )١٬٦٣٩٬٥٩٩( )٥٠٥٬٠٩٩(  )١٬٠٦٥٬٦٤٣(     محلي - 

 ٢٣١٬٣١٩٬٩٤٦ ٢٠٤٬٢٩٥٬٨٦٣ ٩٥٬٥١١٬٣٨٠  ٩٩٬٥٥٥٬٠٤٥   صافي أقساط التأمين المكتتبة
        

 ٦٦٬١٨١٬٣٢٧  ٦٬٤٣٣٬٣٢٣  ٦٠٬٥٢٧٬٧٧٢  ٨٬٣٣٣٬٤٢١    ٨ التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التأمين من أقساط  ة معيدي صالتغيرات في ح

 ١٠٬٧٦٨٬٥٤٩  )٤٬٠٣١٬٠٦٩( )٣٬٤٢٣٬٤٥١(  )٧٬٤٣٩٬٠٦٠(   ٨  التأمين غير المكتسبة 
 ٣٠٨٬٢٦٩٬٨٢٢  ٢٠٦٬٦٩٨٬١١٧  ١٥٢٬٦١٥٬٧٠١  ١٠٠٬٤٤٩٬٤٠٦      صافي أقساط التأمين المكتسبة

         
 ١١٬٦٢٧٬٢٥٧  ١١٬٠٦٢٬٢٩٤  ٥٬٩٥٠٬٨٥٥  ٥٬٩٢١٬٤٧٤     عادة تأمينإعموالت 

 ١٩٩٬٤١٨  ٢٧١٬٠١١  ٨٥٬٤٤٠  ١١٨٬٩٨٠      إيرادات رسوم من التأمين
 ٣٢٠٬٠٩٦٬٤٩٧ ٢١٨٬٠٣١٬٤٢٢  ١٥٨٬٦٥١٬٩٩٦  ١٠٦٬٤٨٩٬٨٦٠     مجموع اإليرادات

        
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 )٣١٤٬٨٤٩٬٧٦٣( )٢٥٧٬٣٣٤٬٩٤٣( )١٤٢٬٧٣٧٬٣٤٢( )١١٤٬٨٦٥٬٥٩٢(   ١٢  إجمالي المطالبات المدفوعة  

الـبات   أمين من إجـمالي المـط حصــــة معـيدي الـت
 ٣٦٬٠٤١٬٥٤٨ ٤٢٬٣١٤٬٥٣٠ ٢٢٬٣٩٠٬٥٨٦ ٢٤٬٠٢٧٬٣٧٦     المدفوعة

 )٧٬٧٩٣٬٩٠٨( )٣٬٩١٠٬٦٥٥( )٤٬١٥٦٬١٥٤( )١٬٦٧٢٬٠٦٠(   المصاريف المتكبدة المتعلقه بالمطالبات
 )٢٨٦٬٦٠٢٬١٢٣( )٢١٨٬٩٣١٬٠٦٨( )١٢٤٬٥٠٢٬٩١٠( )٩٢٬٥١٠٬٢٧٦(    المدفوعةصافي المطالبات والمنافع األخرى  

        
 )١٠٬١٨٨٬٦٤٤(  ٥٬٨٥٣٬٨٣٣  ٧٬٤٠٧٬٠٥٩  ٦٬٨٧٩٬٤٣٥   ٨ التغيرات في المطالبات القائمة

ـمن  ــأـمـين  اـلت ــدي  ـمـعي ــة  حصــــ ـفي  اـلـتـغـيرات 
 ١٬٧٢٣٬٣٨٨  )٣٬٦٤٤٬٧٣٠( )١٬٤٦٩٬٨٨٠(  )٤٬٨٦٠٬٠٩٢(  ٨  المطالبات القائمة

في   يتم االبالغ  التغيرات  لم  متكبــدة  مطــالبــات 
 )٢٣٬٤٩٧٬٢٩٧(  ٥١٬١٩٠٬٤٤٥  )٣٣٬٦٤٩٬٢٧٣(  ١٧٬٥٤٩٬٧٠٤   ٨  عنها

التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات  
 ٣٬١٨٩٬٨٥٠  )٢٬٧٩٩٬٨٨٣( ٣٬٩٠١٬٧٨٥  )٣٬٦٥٢٬٧٨٦(  ٨  عنها االبالغ  متكبدة لم يتم

 )٣١٥٬٣٧٤٬٨٢٦( )١٦٨٬٣٣١٬٤٠٣( )١٤٨٬٣١٣٬٢١٩(  )٧٦٬٥٩٤٬٠١٥(    المطالبات والمنافع األخرى المتكبدةصافي  
        

 )٢٨٬١٣٩٬١٧٦( )١٧٬٥٢٢٬٢٣٦( )١٤٬٣٢٨٬٠٢٠(  )٨٬٤٧٥٬٦٣١(    تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 )١٧٬٥٨١٬٩٣٥(  )١٬١٣٨٬٨٥٨( )٧٬١٧١٬٢٦٥(  )٧٢٩٬٥١٦(  ٨ التغيرات في احتياطات أقساط تأمين اضافية

 )١٬٨٥٠٬٦٩٢(  ٢٬٨٩٨٬٤٥٥ )١٬٩٢٠٬٢٦٤(  ١٬٦٨١٬٤٠٧    ٨  التغيرات في احتياطات فنية اخرى
 )٣٬٧٩٩٬٦٩٥( )١١٬١٦٣٬٧٤٠( )٣٬٥٢٦٬٧٠٠( )٤٬٨٢١٬١٣٩(    مصاريف اكتتاب اخرى 

 )٣٦٦٬٧٤٦٬٣٢٤( )١٩٥٬٢٥٧٬٧٨٢( )١٧٥٬٢٥٩٬٤٦٨( )٨٨٬٩٣٨٬٨٩٤(    مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي
         

 )٤٦٬٦٤٩٬٨٢٧( ٢٢٬٧٧٣٬٦٤٠ )١٦٬٦٠٧٬٤٧٢( ١٧٬٥٥٠٬٩٦٦    اإلكتتاب(خسارة)    دخل  صافي
 ) يتبع(        
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  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج 
 مساهمة سعودية) (شركة 
  (تتمة) الدخل األولية الموجزةقائمة 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 
  

   إيضاح   

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في 
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

يونيو  ٣٠في 
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الستة  
 المنتهية أشهر 

 يونيو ٣٠في 
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الستة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في 
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 
        (مصاريف) إيرادات تشغيلية أخرى 

 )٦٬٧٥٧٬٤٣٥( )٣٬٠٣٣٬٧٨٣( )٣٬٠٤٤٬٠٦٨( ٤١١٬٥٢٩   ١٣٬٧  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 )٦١٬٣٩٠٬١٧٧( )٥٠٬٧٩٩٬٤٨٦( )٣٢٬٣٨٨٬٦٩٦( )٢٢٬٩٦٥٬٥٦٥(     مصاريف عمومية وادارية  

 ٨٬٧٢٢٬٣٤٤ ٩٬٢٤٨٬٤٠٣ ٤٬٥١٥٬٦٢٥ ٣٬٧٧٣٬٦١٩     إيرادات االستثمار والعموالت، بالصافي
 )١٤٦٬٩٨١(  )١٢٠٬٦٥٥( )٧٢٬٩٠٨(  )٥٤٬٨٢١(     عقود اإليجارعلى تكاليف تمويل  

 ٢٬٦٢٤٬١٥١  ٣٬٢٥٩٬٣٦٥  ٧٩٦٬٢٩٩  ٢٬٩٩٨٬٧٤٣     يرادات اخرىإ
 )٥٦٬٩٤٨٬٠٩٨( )٤١٬٤٤٦٬١٥٦( )٣٠٬١٩٣٬٧٤٨( )١٥٬٨٣٦٬٤٩٥(     مجموع مصاريف التشغيل االخرى بالصافي 

         
  للفترة  قبل نسبة الفائض   )الخسارة (  الربح   مجموع 

  )١٠٣٬٥٩٧٬٩٢٥(  )١٨٬٦٧٢٬٥١٦(  )٤٦٬٨٠١٬٢٢٠(  ١٬٧١٤٬٤٧١   الزكاة وضربية الدخل و 
 - - - -    الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين

(الخسارة) للفترة قبل الزكاة  الربح مجموع 
  )١٠٣٬٥٩٧٬٩٢٥(  )١٨٬٦٧٢٬٥١٦(  )٤٦٬٨٠١٬٢٢٠(  ١٬٧١٤٬٤٧١   وضريبة الدخل  

        
  )٢٬٠٠٠٬٠٠٠(  )١٬٠٠٠٬٠٠٠(  )١٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٥٠٠٬٠٠٠(  ١٤  مصروف الزكاة 

  -  -  -  -  ١٤  مصروف ضريبة الدخل 
  العائد الى(الخسارة) للفترة الربح إجمالي 

  )١٠٥٬٥٩٧٬٩٢٥(  )١٩٬٦٧٢٬٥١٦(  )٤٧٬٨٠١٬٢٢٠(  ١٬٢١٤٬٤٧١    لمساهمين ا
        

 ٢٤٬٩١٩٬١٨٤ ٣١٬٠٦١٬٢٥٣ ٢٤٬٩١٩٬١٨٤ ٤١٬٥١٧٬٢٢١  ١٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
السهم (بالريال السعودي ) خسارة( ربح

            للسهم الواحد)

  )٤٫٢٤(  )٠٫٦٣(  )١٫٩٢(  ٠٫٠٣  ١٨  للسهم الواحد  ةالخسارة األساسي
  )٤٫٢٤(  )٠٫٦٣(  )١٫٩٢(  ٠٫٠٣  ١٨  للسهم الواحد  ةالخسارة المخفض

  
  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢١إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  
  
  
          

  مشعل الشايع     نواف العتيبي     عبدالعزيز علي التركي 
  الرئيس التنفيذي     رئيس الحسابات     رئيس مجلس اإلدارة 

  
 



 

-٦- 

  التعاوني للتأمين 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 

 يونيو ٣٠في  
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية 

يونيو  ٣٠في 
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الستة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في  
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة) 

 لفترة الستة  
 أشهر المنتهية 

 يونيو ٣٠في  
٢٠٢١  

  (غير مراجعة) 
  العائد (الخـسارة) للفترة    الربح إجمالي

 (١٠٥٬٥٩٧٬٩٢٥) (١٩٬٦٧٢٬٥١٦) )٤٧٬٨٠١٬٢٢٠(  ١٬٢١٤٬٤٧١    إلى المساهمين
الدخل الشامل  (الخسارة الشاملة) 

      : اآلخر
  

البنود التي يمكن إعادة تصـنيفها إلى  
      قائمة الدخل في الفترات الالحقة

  

ــتثمارات   تغيرات القيمة العادلة لإلســ
 ٢٬٦٩٦٬٦١٥ (١٥٬٨٢٣٬٥٢٤) ١٬٠٥٨٬٥١١  )١٢٬٨٥٨٬٨٩٠(  ٩ المتاحة للبيع ، بالصافي

ــنيفها إلى    االرباح المحققة المعاد تصـ
 - (١٬٦٠٠٬٠٠١) -  -  ٩  قائمة الدخل األولية الموجزة

مجموع (الخســــارة) الدخل الشــــامل  
 ٢٬٦٩٦٬٦١٥ (١٧٬٤٢٣٬٥٢٥) ١٬٠٥٨٬٥١١  )١٢٬٨٥٨٬٨٩٠(    االخر

 (١٠٢٬٩٠١٬٣١٠) (٣٧٬٠٩٦٬٠٤١) )٤٦٬٧٤٢٬٧٠٩(  )١١٬٦٤٤٬٤١٩(   للفترة  ةالشامل  الخسارةمجموع 
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢١إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 
  
  
  
  

        

  مشعل الشايع     نواف العتيبي     عبدالعزيز علي التركي 
  الرئيس التنفيذي     رئيس الحسابات     رئيس مجلس اإلدارة 

 
  



 

-٧- 

  للتأمين التعاوني  االهلية شركة اتحاد الخليج
 (شركة مساهمة سعودية) 

  األولية الموجزة  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  
  . تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ٢١إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  
  
  
          

  مشعل الشايع     نواف العتيبي     عبدالعزيز علي التركي 
  الرئيس التنفيذي     ابات رئيس الحس    رئيس مجلس اإلدارة 

  خسائر متراكمة   حتياطي نظامي إ  صدار إ عالوة   رأس المال   إيضاح     

حتياطي إعادة قياس  إ
التزامات منافع 

  الموظفين 
القيمة   حتياطيإ

  المجــموع   العادلة لإلستثمارات 
 ١٣٢٬٠٢٥٬١٢٢ ٩٬٠٧٥٬٩٥١  (١٦٨٬٣٥١)  (١١١٬٢٤٢٬٨٠٩)  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠     (مراجعة) ٢٠٢٢يناير  ١في 

                  للفترة:  ةالشامل  الخسارة  إجمالي
 (١٩٬٦٧٢٬٥١٦)  -  -  (١٩٬٦٧٢٬٥١٦)  -  -  -      مساهمين ال   العائدة الى إجمالي الخسارة للفترة  

  ة الدخل االولي   قائمة المحققة المعاد تصنيفها إلى    االرباح 
 (١٬٦٠٠٬٠٠١) (١٬٦٠٠٬٠٠١) - - - - -      ة الموجز 

 (١٥٬٨٢٣٬٥٢٤)  (١٥٬٨٢٣٬٥٢٤)  - -  -  -  -      لالستثمارات المتاحة للبيع صافي التغير في القيمة العادلة 
 (٣٧٬٠٩٦٬٠٤١) (١٧٬٤٢٣٬٥٢٥)  -  (١٩٬٦٧٢٬٥١٦)  -  -  -      للفترة  ةالشامل  إجمالي الخسارة

 ٢٢٦٬٥٤٢٬١٤٠ - - (٢٬٩٣٢٬٥٠٠) - - ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ١    زيادة رأس المال
 ٣٢١٬٤٧١٬٢٢١ (٨٬٣٤٧٬٥٧٤)  (١٦٨٬٣٥١)  (١٣٣٬٨٤٧٬٨٢٥) ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -  ٤٥٨٬٩٤٩٬٢٨٠     (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 

                    
  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) الدخل الشامل للفترة
 (١٠٥٬٥٩٧٬٩٢٥) -  -  (١٠٥٬٥٩٧٬٩٢٥)  -  -  -     الخسارة للفترة العائدة الى المساهمين إجمالي  

 ٢٬٦٩٦٬٦١٥  ٢٬٦٩٦٬٦١٥  -  -  -  -  -      صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
 (١٠٢٬٩٠١٬٣١٠) ٢٬٦٩٦٬٦١٥ -  (١٠٥٬٥٩٧٬٩٢٥)  -  -  -      إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة 

 - - - ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥ - (٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥) -      صدار إ طفاء خسائر مقابل عالوة  إ 
 ١٦٩٬٤٣٠٬٢٠٠ ١٢٬٩٢٤٬٤٠٥ (٢٬٢٠٣٬٠٦١) (٧٥٬٦٥١٬٤٧٥) ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠      (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠في       (٧٥٬٦٥١٬٤٧٥)   ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠     



 

-٨- 

  للتأمين التعاوني شركة اتحاد الخليج االهلية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة  
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 
  

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  
  
  

  إيضاح 

 

  الستة أشهرلفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠٢٢ يونيو
  (غير مراجعة) 

  

  الستة أشهرلفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠٢١ يونيو
  (غير مراجعة) 

الزكاة وضربية   و إجمالي الخسارة للفترة ما قبل تخصيص الفائض
 )١٠٣٬٥٩٧٬٩٢٥(  )١٨٬٦٧٢٬٥١٦(      الدخل 

           تعديالت على البنود غير النقدية : 
  ١٬١٤٨٬٨٩٨     ١٬٢٦٦٬٩٩٠       ومعدات استهالك ممتلكات 

 ١٬٢١٣٬٧٦٤     ٤٬١٠٢٬١٢٨       طفاء الموجودات غير الملموسة إ
 ٩٧٣٬٠٧٧    ٩٢٤٬٩٩٤       استهالك موجودات حق االستخدام 

  ١٤٦٬٩٨١     ١٢٠٬٦٥٥       االيجار عقود تكاليف تمويل 
 ٦٬٧٥٧٬٤٣٥    ٣٬٠٣٣٬٧٨٣    ١٣ ,٧  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 )٨٬٧٢٢٬٣٤٤(    )٩٬٢٤٨٬٤٠٣(      إيرادات االستثمار والعموالت 
  ٦٠٦٬٩٢٨    ٤٩٦٬٤٩٠      مخصص التزامات منافع الموظفين 

  )١١٢٬٢٨٨(    -      د اإليجاروعق اتإنهاء التزام ربح
      )١٠١٬٥٨٥٬٤٧٤(    )١٧٬٩٧٥٬٨٧٩(  

           التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 ٢٢٬٠٨٦٬٦٢٤   ٩٬٨٥٥٬٦٣٦    ٧  وإعادة تأمين مدينة أقساط تأمين 

 )٦٥٨٬١٥١(    )٣٬٨٤١٬٩١٣(    ١٣  أقساط تأمين مدينة ـ أطراف ذات عالقة 
 )١٠٬٧٦٨٬٥٤٩(   ٤٬٠٣١٬٠٦٩     ٨  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 )١٬٧٢٣٬٣٨٨(    ٣٬٦٤٤٬٧٣٠     ٨  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
  )٣٬١٨٩٬٨٥٠(    ٢٬٧٩٩٬٨٨٣     ٨  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

 ٤٬٦٥٢٬٩٦٣    )٦٢٥٬٠٧٠(      تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 )٣٬٧٠٧٬٦٣٢(    )٣٬٨٤٥٬٥٤٤(      فائض خسارة اقساط التأمين المؤجلة 

 )٢٬٨١٦٬١٠٨(   ٣٨٬٥٩٦٬٦١٢      مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 ٢٢٬٣٨٧٬٤٠٩   )١٣٬٨٦١٬١٦٤(      ذمم دائنة 

 ٨٬٨٧٢٬١٩٥   (٢٢٬٩٩٥٬٦٢١)       مستحقات ومطلوبات اخرى 
 ٧٬١٧٢٬٤٦٩    )١٬٣٤٦٬٠٣٤(      أرصدة إعادة تأمين دائنة 
  )٦٦٬١٨١٬٣٢٧(   (٦٬٤٣٣٬٣٢٣)     ٨  أقساط تأمين غير مكتسبة 

  ٢٬١٠١٬٦٧٥    )٣٨٧٬٠٣٩(      عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة 
 ١٠٬١٨٨٬٦٤٤    )٥٬٨٥٣٬٨٣٣(    ٨  مطالبات قائمة 

 ٢٣٬٤٩٧٬٢٩٧    )٥١٬١٩٠٬٤٤٥(    ٨  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 
  ١٧٬٥٨١٬٩٣٥   ١٬١٣٨٬٨٥٨     ٨  ة احتياطات قسط تأمين اضافي

 ١٬٨٥٠٬٦٩٢   )٢٬٨٩٨٬٤٥٥(    ٨  احتياطات فنية اخرى 
 )١٬٦٨٢٬٣٤٣(   -      الموظفين المدفوعة التزامات منافع 

 )١٬٨٨٦٬٠١٠(   -      الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
 -   (١٬٠٣٧٬١٩٥)      دفع الفائض لحملة الوثائق 

 )٧٣٬٨٠٦٬٩٢٩(  (٧٢٬٢٢٤٬٧٢٧)      التشغيلية ةاألنشط المستخدم في صافي النقد 
  ) يتبع(        



 

-٩- 

 
  للتأمين التعاوني  االهلية شركة اتحاد الخليج

 (شركة مساهمة سعودية) 
  (تتمة)  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) 

  

  

  
  
  

  إيضاح 

 

  الستة أشهرلفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠٢٢ يونيو
  (غير مراجعة) 

  

  الستة أشهرلفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠٢١ يونيو
  (غير مراجعة) 

           
           التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  )١٣١٬٠٧٧٬٠٨٣(    )٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠(     إيداعات في ودائع قصيرة األجل 
  ٢١٧٬٦٤٨٬٦٢٩    -     متحصالت من تسييل ودائع قصيرة األجل

  )٢٥٬٥٢٧٬١١٨(    )١٧٬٠٣٩٬١١٥(     شراء استثمارات متاحة للبيع 
  -    ٣٦٬٣٨١٬٢٥١   ٩  استثمارات متاحة للبيع متحصالت من استبعاد 

  ٣٬٧٥٠٬٠٠٠    ٦٬٠٤٣٬٦٧٦     متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 
  ٨٬٨٩٦٬٨٥٨    ٧٬٦٩٨٬٧٩٠     االستثمار والعموالتمن إيرادات مستلمة 

  )٣٤٩٬٤٤٠(    )٧٨٬٩٠٩(     شراء ممتلكات ومعدات مدفوعات ل
  )٢٬٤٦٠٬٧٧٢(    )٣٬٨٦٢٬٧٩٤(     إضافات الى الموجودات غير الملموسة 

  ٤٦٨٬٢٦٤    -     متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٨٬٤٥٠٬٠٠٠    -     متحصالت من تسييل ودائع نظامية 

  ٨٩٬٧٩٩٬٣٣٨    )٤٠٬٨٥٧٬١٠١(     الناتج من األنشطة اإلستثمارية (المستخدم في) صافي النقد 
           

           التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  )٦٠٬٩٨٢(    -     العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار 

 )٣٬٠١٨(    -     تكاليف التمويل المدفوعة 
 -    ٢٢٦٬٥٤٢٬١٤٠   ١  ، صافي المصروفات إصدار رأس المال

 )٦٤٬٠٠٠(   ٢٢٦٬٥٤٢٬١٤٠     االنشطة التمويلية  )المستخدم في( الناتج من صافي النقد
         

  ١٥٬٩٢٨٬٤٠٩    ١١٣٬٤٦٠٬٣١٢     في حكمه صافي الزيادة في النقد وما 
  ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩    ١١٤٬٩٨٢٬٠٩٣     كما في بداية الفترة  في حكمهنقد وما 
  ١٩٥٬٤٣٦٬٤٣٨    ٢٢٨٬٤٤٢٬٤٠٥   ٥  كما في نهاية الفترة  في حكمهنقد وما 

         
           المعلومات غير النقدية اإلضافية: 

 ٢٬٦٩٦٬٦١٥  )١٧٬٤٥٣٬٨٠٢(    ٩  صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 
         

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢١إلى رقم  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  
  
  
  

          
  مشعل الشايع     نواف العتيبي     عبدالعزيز علي التركي 

  الرئيس التنفيذي     رئيس الحسابات     رئيس مجلس اإلدارة 
  


























































































