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 معلومات عامة  -1
لتحممي  الحااوني ششرركة مهرا مة هراودية حمهرهرت في الممتكة الاربية الهراودية ، "الشرركة"، بموجب المرهروم المتكي رقم   اتححادحم حمهريس شرركة  

الصادر  2051036304. حامل الشركة بموجب الهجل الحجاري رقم م2007أبريل   3 رر الموافق  1428ربيع األول   15الصادر بحاريخ   25م /  

 . الانوا  المهجل لتمكحب الرئيهي لتشركة  و كما يتي:م2008يناير  30ق  ر المواف1429محرم  21بحاريخ  
 

 لتحممي  الحااوني اتححادشركة 

 المكحب الرئيهي

 طريق المتك فرد

 1022ص ب: 

 ، الممتكة الاربية الهاودية  31952الخبر 
 

برذه األعمال، وذلك وفقاً لنظام مراقبة شررركات الحممي  الحااوني يحمثل نشرراط الشررركة الرئيهرري في مزاولة أعمال الحممي  الحااوني وكل ما يحاتق 

كات والرندهى ش"النظام"  ولوائحه الحنفيذية في الممتكة الاربية الهاودية. وحشحمل أنشطحرا الرئيهية لألعمال عتى الحممي  الطبى والهيارات والممحت

 والحوادث الاامة وغير ا.
 

الحممي "  بموجب المرهوم المتكي   نظاممراقبة شركات الحممي  الحااوني ش"  نظام رر، صدر  1424جمادى الثاني   2، الموافق  م2003يوليو   31في  

الهتطة الرئيهية المهوولة ع   باعحباره،  البنك المركزي الهاودي، منع م2008مارس   31 ررر الموافق  1429ربيع األول    23 . في  32رقم شم /  

 دارحه وتئححه الحنفيذية، الحرخيص لتشركة بمزاولة أنشطة الحممي  في الممتكة الاربية الهاودية.الحممي  وإ نظامحطبيق 
 

هررحبدأ ماية واتدخار إلى حرخيص الشررركة.  إلضررافة حممي  الحالبنك المركزي الهرراودي  ، حصررتت الشررركة عتى موافقة    م2021ديهررمبر   29في  

م لم حقم الشرركة بإصردار أي وثائق حممي  2022 هربحمبر 30ححى   .م2022خالل  المحاتقة بالحماية واتدخار في    وثائق الحممي الشرركة في إصردار  

 محاتقة بالحماية واإلدخار.
 

متيو  لاير   400م، خالل اجحمراع الجمايرة الاموميرة غير الاراديرة لتشررررركرة، وافق المهرررررا مو  عتى زيرادة رأس المرال م   2022  يونيو  30في 

ويرجع هررربب  ذه الزيادة إلى حازيز قاعدة رأس مال الشرررركة ودعم .  متيو  لاير هررراودي ع  طريق إصررردار أهررررم مجانية 450هررراودي إلى  

متيو  لاير  30أهررم. حمت زيادة رأس المال م  خالل رهرمتة مبتغ  8الممنوحة  و هررم منحة واحد مقابل كل    أنشرطحرا المهرحقبتية. عدد األهررم

م، حمت زيادة رأس المال وحم حوزيع األهررم 2022يوليو   3متيو  لاير هراودي م  األرباح المححجزة. في   20هراودي م  اتححياطي النظامي و  

 المجانية عتى المها مي  في محافظرم.
 

 أسس اإلعداد   -2

 العرض )أ( أساس 

  "الحقرير 34وفقًا لمايار المحاهررربة الدولي رقم ش م2022  هررربحمبر  30المنحرية في  فحرة  تللتشرررركة    الموجزةالمالية األولية     القوائم   ذه حم إعداد  

 ة الهاودية لتمراجاي  والمحاهبي .المالي األولي" الماحمد في الممتكة الاربية الهاودية والماايير واإلصدارات األخرى الصادرة ع  الريئ 
 

مارات المححفظ برا الحكتفة الحاريخية، بإهررحثناء قياس كالً م  اتهررحث   وعتى أهرراس مبدأ اتهررحمرارية    الموجزةاألولية    المالية القوائم   ذه حم إعداد  

حخدام واتهررحثمارات المحاحة لتبيع بالقيمة الاادلة والحزام المنافع المحددة والذي يَُاحََرُف به بالقيمة الحالية لاللحزام المهررحقبتي بإهرر بغرض المحاجرة

غير المحداول. وبإهررحثناء الممحتكات والمادات   /  ي لتشررركة وفقاً لتحصررنيف المحداولالمركز المال  طريقة وحدة اتئحما  المقدرة. ت يحم عرض قائمة

ر المحققة واألصرول غير المتموهرة والودياة النظامية والشرررة ومكافنت نراية الخدمة وعمولة الودياة النظامية المهرحَحقة الدفع وأقهراط الحممي  غي 

الحممي  غير المكحهربة المحققة وحكتفة اكححاب وثائق الحممي  الموجتة والمطالبات ححت الحهروية والمطالبات المحكبةدة المحاتقة بالرندهرة، عمولة مايدي  

 غير المبتةغ عنرا واتححياطيات الفنية وجميع الموجودات والمطتوبات األخرى ذات طبياة قصيرة األجل، ما لم يُذكر خالف ذلك.  
 

لمالي عتى أهراس حرحيب الهريولة. ووفقاً لنظام الحممي  الهراودي، حححفظ الشرركة بدفاحر حهرابات مهرحقتة لكل   م  حارض الشرركة قائمة مركز ا ا

َم  اإليضرررراح رقم ش المالية  القوائمعمتيات الحممي  وعمتيات المهررررا مي  وحارض    . وحُقيةد الموجودات والمطتوبات واتيرادات  16وفقاً لذلك ضرررر 

د وحاحمد اإلدارة ومجتس اإلدارة أهررراس حوزيع والمصررراريف المنهررروبة بوضررر وح إلى أي م   ذي  النشررراطي  في الحهرررابات ذات الاالقة. وحُحد  

 المصاريف م  الامتيات المشحركة.
 

 مي ، الحممي  وعمتيات المهراالحدفقات النقدية لامتيات والدخل الشرامل  و  والقوائم األولية الموجزة لتدخل  األولية الموجزة حُدَرج قائمة المركز المالي

، كماتومات مالية إضررافية حماشرريًا مع المحطتبات الحوجيرية الصررادرة ع  المالية األولية الموجزة  القوائم  م  16الماروضررة في اإليضرراح رقم ش

بي  الموجودات والمطتوبات والدخل    فصرالً واضرًحالتبنك المركزي الهراودي  . وححطتب الالئحة الحنفيذية لتبنك المركزي الهراوديالالئحة الحنفيذية 

ر قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشرامل اخخر وقائمة لذلك ت والمصراريف لكل م  عمتيات الحممي  وعمتيات المهرا مي و و حُظر 

ار إليرا أعاله،  هررروى الموجودات والمطتوبات والدخل والمصررراريف الحدفقات النقدية الُماَدةة لامتيات الحممي  وعمتيات المهرررا مي ، كما  و ُمشرررَ

 واألرباح أو الخهائر الشامتة لتامتيات ذات الصتة.
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 2

 )تتمة(  العرض )أ( أساس 

المالية عتى مهررررحوى الشررررركة وفقاً لتماايير الدولية لتحقرير المالي، يحم دم  األرصرررردة وماامالت عمتيات الحممي  مع عمتيات  القوائمعند إعداد  

ياهررات المهررا مي . يحم حذف األرصرردة الحشررغيتية المحداختة، الماامالت واألرباح والخهررائر غير المحققة، إ  وجدت، بالكامل أثناء الدم . إ  الهرر

 لمطبقة لامتيات الحممي  وعمتيات المها مي  محماثتة بالنهبة لتماامالت واألحداث في الظروف المماثتة.  المحاهبية ا
 

 والقوائم األولية الموجزة لتدخل ، ،   الموجزةالمالية لتشرركة في قائمة المركز المالي األولية   القوائمإ  إدراج ماتومات منفصرتة لامتيات الحممي  مع 

المالية يمثل حكميتية إضرافية الماتومات الحي ححطتبرا الالئحة  بالقوائمالحدفقات النقدية ، وكذلك باض اإليضراحات ذات الصرتة  الدخل الشرامل اخخر،  

 الحنفيذية.
 

المالية الهرررنوية الكامتة ويجب قراءحرا باتقحرا  مع   القوائمجميع الماتومات المطتوبة لتحصرررول عتى   الموجزةالمالية األولية   القوائمت ححضرررم  

 م.2021ديهمبر  31المالية الهنوية كما في ولتهنة المنحرية في  القوائم
 

ض  ذه   باللاير الهاودي. الموجزةالمالية األولية  القوائمححم عر 

 
 

 )ب( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
م  اإلدارة احخاذ األحكام والحقديرات واتفحراضرررات الحي حوثر عتى حطبيق الهرررياهرررات المحاهررربية   الموجزةالمالية األولية   القوائميحطتب إعداد  

 والمبالغ المبتغ عنرا لتموجودات والمطتوبات واإليرادات والمصروفات. قد حخحتف النحائ  الفاتية ع   ذه الحقديرات.
   

، كانت األحكام الرامة الحي احخذحرا اإلدارة في حطبيق الهرررياهرررات المحاهررربية لتشرررركة والمصرررادر    الموجزةالمالية األولية    القوائم ذه عند إعداد  

  قد راجات. ومع ذلك ، فإ  الشرركة  م2021ديهرمبر  31لتهرنة المنحرية في  المالية   القوائمالرئيهرية لتحقديرات غير الموكدة  ي نفهررا المطبقة عتى  

. لمزيد م   19  -كورونا شكوفيد  الهنوية األخيرة عتى ختفية جائحة  القوائم المالية  الحي حم الكشف عنرا في    لألمور غير الموكدةالمصادر الرئيهية  

 وإظرار أي حغييرات مطتوبة في فحرات الحقارير المهحقبتية. الوضعالحفاصيل ، يرجى اتطالع أدناه. هحهحمر اإلدارة في حقييم 
 

 واألصول المالية   للمركبات على االحتياطيات الفنية الطبية واالحتياطيات الفنية   19- تأثير كوفيد 

تنحشرراره الهررريع في جميع أنحاء   عتى أنه جائحة    19  -شكوفيد  م ، أعتنت منظمة الصررحة الاالمية حفشرري فيروس كورونا  2020مارس   11في  

ا عتى منطقة   ذا الحفشررري    الاالم. وقد أثر مجتس الحااو  الختيجي بما في ذلك الممتكة الاربية الهررراودية. احخذت الحكومات في جميع أنحاء أيضرررً

الاالم خطوات تححواء انحشرررار الفيروس. نفذت الممتكة الاربية الهررراودية عتى وجه الخصررروص إغالق الحدود ، وأصررردرت إرشرررادات لتحباعد 

 .الممتكةعتى مهحوى اتجحماعي وفرضت عمتيات إغالق وحظر حجول 
 

 واألقاليم األخرى الحي حامل فيرا الشررركة وما يحرحب عتى ذلك م  حاطيل  الممتكة الاربية الهرراوديةفي    19  -شكوفيد  اهررحجابة تنحشررار فيروس  

واحخذت هرتهرتة م  اإلجراءات الوقائية واتهرحباقية بشركل إهرحباقي  ، قامت إدارة الشرركة بحقييم آثاره عتى عمتياحرا  لألنشرطة اتجحماعية واتقحصرادية

 لضما :
 

 الحشغيل، و بمكمته حيث حقوم بامتيات صحة وهالمة موظفيرا والمجحمع  •

 هتيمة. بقائرا و محمية  الاربية الهاودية  اهحمرارية أعمالرا في جميع أنحاء الممتكة •
 

كما  و موضع أدناه. كما  و الحال مع أي حقدير ، فإ  الحوقاات    والمركباتفي مجال األعمال الطبية     19  -شكوفيد    جائحةيظرر الحمثير الرئيهي ل

، وبالحالي ، قد حكو  النحائ  الفاتية مخحتفة   الجائحةواححمالية الحدوث مدعومة بمحكام مرمة وحطور هرريع لتوضرع والشركوك المحيطة بمدة وشردة  

به  ع  حتك المحوقاة. إ  حمثير  ذه البيئة اتقحصررادية غير الموكدة  و حقديري ، وهرروف حهررحمر الشررركة في إعادة حقييم وضررارا واألثر المرحبط

 بشكل منحظم.

 
 االحتياطيات الفنية الطبية 

رار الحكومة بححمل حكاليف الاالج الطبي لكل م  المواطني  الهراوديي  والوافدي  قد هراعد في الحد م  ، حاحقد اإلدارة أ  قبناًء عتى حقييم اإلدارة

خالل اإلغالق ، شرردت الشرركة انخفاضًرا في المطالبات الطبية المبتغ عنرا شمطالبات الاالج اتخحيارية وغير المزمنة بشركل رئيهري    هرتبي أثرأي  

م ، حشرررد الشررركة ارحفاًعا في المطالبات بما يحماشررى مع 2020 هرربحمبر 21ومع ذلك ، باد رفع اإلغالق منذ مما أدى إلى انخفاض المطالبات.  

اقرديرة  حوقارات إدارة الشررررركرة. نظرت إدارة الشررررركرة عتى النحو الواجرب في حرمثير الزيرادة في المطرالبرات في الحقردير الحرالي لتحردفقرات النقرديرة الحار

 تخحبار كفاية اتلحزامات.  م2022 هبحمبر 30رية في المهحقبتية لاقود الحممي  الها
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 2

 )ب( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 

 على االحتياطيات الفنية الطبية واالحتياطيات الفنية للسيارات واألصول المالية )تتمة(  19- تأثير كوفيد 

 

 للمركبات االحتياطيات الفنية 

م إلى جميع شرركات الحممي  في 2020مايو   8ش"الحاميم"  بحاريخ   189  رقم الحاميم، أصردر البنك المركزي الهراودي    19-كوفيد    لجائحةاهرحجابة  

مركبات الحممي  عتى  وثائقالحاميم حاتيمات لشرركات الحممي  لحمديد فحرة صرالحية جميع   حضرم الممتكة الاربية الهراودية. م  بي  أمور أخرى ، 

بالحجزئة الجديدة   وثائق الحامي  عتى مركبات البيعية لمدة شرررري  لجميع بالحجزئة لمدة شرررري  إضررافيي  باإلضررافة إلى حوفير حغطية إضرراف البيع

 في غضو  شرر واحد م   ذا الحاميم. المكححبة

 
ركة حاحبر حمديد شررري  في ناقشرت اإلدارة ، باتشرحراك مع الخبير اتكحواري الماي  ، مجموعة محنوعة م  الاوامل الداختية وختصرت إلى أ  الشر

 .شرري الحمديدفي األقهاط بناًء عتى المطالبات المحوقاة لفحرة عجز لمركبات بمثابة هياهة جديدة وحهجيل اححياطي اي  حمم وثائقإنراء 

 
مهحوى مجمع  عتىة برا رررررأجرت الشركة اخحبار كفاية اتلحزام باهحخدام الحقديرات الحالية لتحدفقات النقدية المهحقبتية بموجب عقود الحممي  الخاص

شكما في  م2022  هبحمبر  30بقيمة ت شيء كما في  اط الحممي   رررري عجز في أقهررررجتت اححياطرررروه المركباتال  رررررررر  لخط أعممهحوى قطاعيشأو  

  .ت شئ :م2021 ديهمبر 31

 
شرًرا كمثر لألرباح عتى مدى  12"بالنهبة لوثائق البيع بالحجزئة لتمركبات الجديدة الصادرة وفقًا لتحاميم أعاله ، يحم اكحهاب القهط عتى مدى فحرة  

والفحرات الالحقة  م 2022هبحمبر   30لفحرحي الثالثة والحهاة أشرر المنحريحي  في  شرًرا ت حاحبر جو رية م  قبل اإلدارة   14فحرة الحغطية. أي أ   

." 

 
 األصول المالية 

المالية لتشرركة، أجرت الشرركة حقييًما وفقًا لهرياهرحرا المحاهربية لححديد   الموجوداتعتى    19  -شكوفيد    لجائحةلحتبية أي حمثيرات مححمتة، قد يكو  

الدي    ألدواتالمالية    لتموجوداتبالنهرربة    .ماليةأصررول  أصررل مالي أو مجموعة م   بوط في قيمة  ما إذا كا   ناك دليل موضرروعي عتى وجود  

الُمصدر   حارضني  ، والحختف ع  الهداد أو الحمخر في الهداد ، واححمال  عوامل مثل الصراوبات المالية الكبيرة لتمصدري  أو المدي  ححضرم   الحيو

البيع ، قامت الشركة بإجراء   -أو المدي  إلى اإلفالس أو إعادة  يكتة مالية أخرى ، وما إلى ذلك. في حالة األهرم المصنفة ضم  األصول المحاحة  

 في القيمة الاادلة لألصول المالية إلى ما دو  حكتفحرا.حقييم لححديد ما إذا كا   ناك انخفاض كبير أو طويل األمد 

 
أشرر   حهاةاللفحرة  عتى نحائ  الشركة المبتغ عنرا    جو ريةلم يك  له أي آثار    19  -شكوفيد  بناًء عتى  ذه الحقييمات، حاحقد إدارة الشركة أ  جائحة  

 مراقبة الوضع ع  كثب.. وحواصل إدارة الشركة م2022 هبحمبر 30المنحرية في  لتفحرة

 
 إدارة مخاطر االئتمان 

الحي حفرضرررا الظروف الحالية. وحشررمل  ذه   المحغيرة و المحطورة بهرررعةالمخاطر    لمواجرةعززت الشررركة هررياهررات إدارة مخاطر اتئحما   

. بناًء التزوممراجاة حركيزات اتئحما  عتى مهررحوى القطاع اتقحصررادي ، والمنطقة ، ومهررحوى الطرف المقابل واحخاذ اإلجراءات المناهرربة عند 

وانخفاض    19  -شكوفيد    بجائحةمثر بشررركل كبير  ح ح الضررريافة وما إلى ذلك    ووالحاتيم   المقاوتتعتى المراجاة ، حددت الشرررركة قطاًعا ماينًا مثل  

 أهاار النفط.

 
 )ج( موسمية العمليات 

 ت حوجد حغييرات موهمية قد حوثر عتى عمتيات الحممي  في الشركة.

 
 اسات المحاسبية الهامةالسي - 3

مع حتك المحباة في إعداد القوائم المالية الهررنوية   الموجزةالمالية األولية    القوائمححوافق الهررياهررات المحاهرربية وطرق اتححهرراب المطبقة في إعداد 

ركة بالحطبيق م. لم حقم الشرر2021يناير    1م، باهررحثناء حطبيق الماايير الجديدة الهررارية اعحباًرا م  2021ديهررمبر  31لتشررركة لتهررنة المنحرية في  

ر ألي مايار أو حفهير أو حاديل آخر صدر، لكنةه لم يدخل حيز الحنفيذ باد.  المبك  

 
 كة المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبَّقة من قِبل الشر 1- 3

م، ومع ذلك، ححوقع اإلدارة أ  2022يناير  1لحي حهرررري اعحباًرا م  ولك   ناك عدد م  الحاديالت عتى الماايير الم يحم إصررردار ماايير جديدة،  

 لتشركة. الموجزةاألولية المالية  القوائم ذه الحاديالت ل  يكو  لرا أي حمثير جو ري عتى 
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 والتعديالت والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير الجديدة   2- 3

هررارية المفاول باد ححى حاريخ إصرردار القوائم المالية لتشررركة. وحمثل القائمة الماايير والحفهرريرات الصررادرة الحي ححوقع  الماايير الصررادرة غير

 ابتة لتحطبيق مهحقبال. وحنوي الشركة حطبيق  ذه الماايير عندما حصبع هارية المفاول.الشركة بدرجة ماقولة أ  حصبع ق

 
 

 الحاديالت عتى الماايير

 

 الوصف 

اعحباًرا م  الهنوات الحي حبدأ  

 في أو باد الحاريخ الحالي 
   

 م2023يناير  1 حصنيف المطتوبات عتى أنرا محداولة أو غير محداولة  1مايار المحاهبة الدولي ش

 م2023يناير  1 األدوات المالية  9المايار الدولي لتحقرير المالي رقم ش

 م2023يناير  1 عقود الحممي   17المايار الدولي لتحقرير المالي رقم ش

 

المفاول وت ححوقع الشرررركة وجود حمثير ححوقع اإلدارة ا  يحم حطبيق  ذه الحفهررريرات والحاديالت في القوائم المالية لتشرررركة عندما حصررربع هرررارية  

  و المايار الدولي لتحقرير المالي رقم 17جو ري عتى القوائم المالية في فحرة الحطبيق اتولية، باهرحثناء حطبيق المايار الدولي لتحقرير المالي رقم ش

  .9ش

 
 عقود التأمين  -(  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

 
 نظرة عامة: 

م، ويحدد المايار مبادئ اتعحراف والقياس والارض واتفصرررراح ع  عقود الحممي ، ويحل محل المايار 2017مايو  18المايار في    صرررردر  ذا

   "عقود الحممي ".4الدولي لتحقرير المالي ش

 

المشراركة اتخحيارية بشررط أ  حقوم يطبق المايار الجديد عتى عقود الحممي  الصرادرة وعتى جميع عقود إعادة الحممي  وعقود اتهرحثمار مع مزايا 

 المنشمة أيضا بإصدار عقود حممي . يحطتب المايار فصل الاناصر الحالية ع  عقود الحممي : 

 

 المشحقات الضمنية، في حال ححقق باض الماايير المحددة،   1

 عناصر اتهحثمار المميزة، و    2

 ححاتق بالحممي .ي وعد لححويل بضائع محددة أو خدمات ت أ   3

 

   .15  والمايار الدولي لتحقرير المالي ش9يجب إححهاب  ذه الاناصر بشكل منفصل وفقا لتماايير ذات الصتة شالمايار الدولي لتحقرير المالي ش

 
 القياس: 

ام الهرياهرات المحاهربية ألغراض  ، والذي يهرمع لتموم  عتيرم اتهرحمرار في اهرحخد4عتى النقيض م  محطتبات المايار الدولي لتحقرير المالي ش

   نماذج القياس المخحتفة الحالية:17م، يقدم المايار الدولي لتحقرير المالي ش 2015القياس القائمة قبل شرر يناير 

 
 يعتمد نموذج القياس العام على "العوامل األساسية" التالية: 

 

 الحدفقات النقدية الواجب ححقيقرا، والحي ححكو  م : ( أ

 

 الحقديرات المرجحة المححمتة لتحدفقات النقدية المهحقبتية، •

 الحاديل الذي ياكس القيمة الزمنية لتمال شاي الخصم  والمخاطر المالية المرحبطة برذه الحدفقات النقدية المهحقبتية،    •

 وحاديل المخاطر المحاتقة بالمخاطر غير المالية.   •

 
  امش الخدمة الحااقدي:   ب 

لحااقدي الربع غير المحقق لمجموعة عقود الحممي ، ويحم إدراجه حالما حقوم المنشررمة بحقديم خدمات في المهررحقبل. ت يمك  أ  يمثل  امش الخدمة ا

الربع قائمة   فييكو   امش الخدمات الحااقدي بالهرالب في بداية الاقد. يحم حهرجيل أي عجز في الحدفقات النقدية الحي يجب اهحيفاو ا في بداية الاقد  

 .لخهارة عتى الفورأو ا
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 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد )تتمة(  2- 3

 

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

 
 فحرة حقرير مالي تحق، يحم إعادة قياس القيمة الدفحرية لمجموعة عقود الحممي  لحشمل كل م :في نراية كل 

 

د الحممي   الحزام الحغطية المحبقي الذي يحكو  م  اهحيفاء الحدفقات النقدية المحاتقة بالخدمات المهحقبتية و امش الخدمات الحااقدي لمجموعة عقو •

 في ذلك الحاريخو و

    الحزام المطالبات المحكبدة الذي يحم قياهه كحدفقات نقدية محققة ححاتق بخدمات هابقة حم حوزيارا عتى عقود الحممي  في ذلك الحاريخ.   •

 
الب، و لهررريحم حاديل  امش الخدمة الحااقدي تحقًا بحهرررب الحغيرات في الحدفقات النقدية الحي ححاتق بالخدمات المهرررحقبتية لك  ت يمك  أ  يكو  با

 بالحالي يحم إدراج الحغيرات في الحدفقات النقدية الحي حزيد ع   امش الخدمات الحااقدي المحبقي في الربع أو الخهارة.

 

 حيار ا.إ  أثر الحغير في مادتت الخصم هيحم الحقرير عنه إما في الربع أو الخهارة أو الدخل الشامل اخخر حهب الهياهة المحاهبية الحي حم اخ

 

 ي طريقة إلزامية لقياس الاقود بمزايا مشاركة مباشرة شيشار إليرا أيضا بر"عقود المشاركة المباشرة" . يحم عمل  ذا  قة الرسوم المتغيرة  طري

ش الخدمات الحااقدي   امالحقييم لمارفة ما إذا كا  الاقد يحقق  ذه الماايير في بداية الاقد وت يحم إعادة حقييمرا تحقا. بالنهبة لرذه الاقود، يحم حاديل  

 إضافة الى الحاديل ضم  النموذج الاام لحشمل: 

 
   الحغيرات في حصة المنشمة م  القيمة الاادلة لتبنود األهاهية. 1

   الحغيرات في حمثير القيمة الزمنية لتمال والمخاطر المالية الحي ت ححاتق بالبنود األهاهية. 2

 
م  أجل قياس الحزام الحغطية المحبقي في حال كانت الطريقة حقدم قياهرا ت يخحتف بشركل   بطريقة توزيع األقسـاط المبسـطةإضرافة إلى ذلك، يهرمع 

الحغطية   امجو ري ع  النموذج الاام أو أ  فحرة الحغطية لكل عقد في مجموعة عقود الحممي  لمدة هنة واحدة أو أقل. وبرذه الطريقة يحم موائمة الحز

م  أجل قياس   المحبقي مع القهرط المهرحتم عند اتعحراف األولي ناقصرا الحدفقات النقدية المكحهربة م  الحممي . يظل نموذج القياس الاام قابال لتحطبيق

ر المخاطر المالية في حال أ  الحدفقات المطالبات المحكبدة. إت أنه ت يحوجب عتى المنشرمة حاديل الحدفقات النقدية المهرحقبتية لتقيمة الزمنية لتنقد وحمثي 

 النقدية المحوقاة هيحم دفارا/اهحالمرا خالل هنة واحدة أو اقل م  حاريخ المطالبات الحي يحم حكبد ا.

 

 تاريخ السريان 

يقحرح حاديالت ماينة عتى المايار الدولي لتحقارير     17أصدر مجتس ماايير المحاهبة الدولي حاديالت لمهودة المايار الدولي لتحقرير المالي ش

بإعادة م، واهحتم مالحظات م  مجموعة م  األطراف المانية. يقوم حاليا مجتس الماايير المحاهبة الدولي  2019خالل شرر يونيو    17المالية  

 ، هيقوم مجتس ماايير المحاهبة الدولي  17مناقشة المهائل الحي حم طرحرا. و فيما يحاتق بمي حاديالت مقحرحة عتى المايار الدولي لتحقرير المالي ش

وقت لتمايار الدولي لتحقرير   حيز الحنفيذ وحمجيل اتعفاء الم17بإجراءاحه الاادية إلصدار المايار. إ  حاريخ دخول المايار الدولي لتحقرير المالي ش

م. وبموجب المهودة الحالية لتمايار، م  المقحرح حاديل حاريخ دخول  2021يناير    1  حاليا  و  4  في المايار المالي لتحقرير المالي ش9المالي ش

م. إ   ذا الحمجيل لمدة هنة مقارنة واحدة مع 2023يناير    1  حيز الحنفيذ عتى فحرات الحقرير المالي الحي حبدأ في  17المايار الدولي لتحقرير المالي ش

بالحطبيق المبكر في حال حطبيق كل م  المايار الدولي لتحقرير المالي ش2021يناير    1الحاريخ الهابق     "اإليرادات م  الاقود مع  15م، يهمع 

 ايار في حاريخ دخوله حيز الحنفيذ.   "األدوات المالية". حنوي الشركة حطبيق الم9الامالء" والمايار الدولي لتحقرير المالي ش

 

   التحول 

ار يجب حطبيق المايار بمثر رجاي، إت أنه في حال كا  الحطبيق بمثر رجاي لمجموعة م  عقود الحممي  غير مجد، يجب عتى المنشمة عندئذ اخحي 

 طريقة الحطبيق المادلة بمثر رجاي أو طريقة القيمة الاادلة. 

 

 العرض واالفصاح 

 أ  ينح  ع   ذا المايار الجديد حغيير في الهياهات المحاهبية لاقود الحممي  وإعادة الحممي  ، مع حاديالت عتى الارض واإلفصاح. ححوقع الشركة 
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 تصبح سارية المفعول بعد )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة الصادرة ولكنها لم  2- 3

 عقود التأمين )تتمة( - ( 17رقم )الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار 
 

 التأثير 

"مرحتة الحصميم وخطة الحنفيذ" والحي ححطتب حطوير    17أكمتت الشركة وقدمت المرحتة الثالثة م  المايار الدولي إلعداد الحقارير المالية رقم  

وحقييم مفصل    17ة  عمتيات وإجراءات جديدة لألعمال بما في ذلك أي حطويرات لتنظام مطتوبة بموجب المايار الدولي لتحقارير المالي وحصميم  

 . فيما يتي حفصيل بم م البنود الخاصة بمرحتة الحصميم: لمحطتبات الامل 
 

 ملخص التأثير   منطقة التأثير 

إطار الحوكمة  

 والمراقبة 

والذي يحضم  إنشاء لجنة حوجيرية لإلشراف    17برنام  حوكمة شامل لتمايار الدولي لتحقارير المالية رقم  وضات الشركة  

 لرصد الحقدم المحرز في الحنفيذ وحايي  األدوار والمهووليات إلى مخحتف أصحاب المصتحة. 

وضع هياهة بيانات شامتة وقاموس البيانات. كما حقوم الشركة  أكمتت الشركة الجوانب الحشغيتية لمرحتة الحصميم والحي حشمل   منطقة الامتيات 

بوضع التمهات األخيرة عتى الحصاميم المامارية لألنظمة الفرعية المخحتفة. حقدمت الشركة م  خالل حقييم محطتبات الامل  

 يدة المطتوبة. وحامل حاليًا مع مزود النظام إلنراء الامتيات المخحتفة الالزمة لالنحقال وحقييم الموارد الجد

المجال الحقني  

 والمالي

المطتوبة   الهياهة  قرارات  اتنحراء م   باد  والمالية  الفنية  المهائل  الاديد م   حشمل  أوراق هياهات مخحتفة  الشركة  أكمتت 

تف أصحاب  . يحم احخاذ قرارات الهياهة باد المداوتت الالزمة بي  مخح 17بموجب المايار الدولي إلعداد الحقارير المالية رقم  

 المصتحة. 

 أكمتت الشركة وقدمت خطة الضما  لتفحرات اتنحقالية وما باد الحنفيذ.  خطة الضما 

 

"الحطبيق والحشغيل الحجريبي" حيث  و ي  مشروع  ال، اهحتمت الشركة حاتيمات البنك المركزي الهاودي لتمرحتة الراباة م   الهابقة  خالل الفحرة 

 المطتوب خالل  ذه المرحتة والمواعيد الزمنية الالزمة إلجراء الحشغيالت الحجريبية. حوضع الحاتيمات نطاق الامل 
 

لتخطة  في الوقت المحدد    ،م2021ديهمبر    31م و2020ديهمبر    31  المنحرية في   وات لتهن الثاني  األول و  الحشغيل الحجريبي قدمت الشركة   طبقاً 

لحخطيط وحنفيذ الحشغيل   17حامل الشركة حاليًا مع مجموعة الامل الخاصة بالمايار الدولي لتحقارير المالية رقم . المركزي الهاودي لتبنك الحنفيذية

في   أشررالمنحرية  الهحة  لفحرة  والمخصص  الثالث  المركزي  2022يونيو    30الحجريبي  لتبنك  الثالث  الحجريبي  الحشغيل  لحقديم  النرائي  الموعد  م. 

 م والشركة مقحناة بم  الحشغيل الحجريبي الثالث هيحم اهحكماله وحهتيمه في الوقت المحدد. 2022 نوفمبر  15 في الهاودي 
 

 األدوات المالية  - ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
 المالية:  باألدوات . ياال  المايار الجديد البنود الحالية االحي ححاتق  39م ليحل محل مايار المحاهبة الدولي ش2014يوليو    24حم نشر  ذا المايار في  

 

 التصنيف والقياس  ( أ
أو القيمة الاادلة م  خالل الدخل الشامل اخخر،    منرًجا واحًدا لححديد قياس األصل المالي بالحكتفة المطفمة،  9يهحخدم المايار الدولي لتحقرير المالي ش

 أو القيمة الاادلة م  خالل الربع أو الخهارة. يحم قياس األصل المالي بالحكتفة المطفمة في حال اهحيفاء اخحي ماا:
 

 اتححفاظ باألصل ضم  نموذج أعمال الغرض منه  و اتححفاظ باألصل لححصيل حدفقات نقدية حااقدية، و    1

ينح  ع  الشروط الحااقدية لألصل المالي حدفقات نقدية في حواريخ محددة والحي حاحبر فقط مدفوعات ألصل المبتغ وفائدة عتى أصل المبتغ    2

 القائم.
  

بالقيمة الاادلة م  خالل الدخل الشامل اخخر ويحم حدوير المكاهب والخهائر المحققة م  خالل الربع أو الخهارة عند البيع في  يقاس األصل المالي 

 حال ححقق الشرطي  الحاليي :
 

 اتححفاظ باألصل ضم  نموذج أعمال الغرض منه ححصيل كل م  الحدفقات النقدية الحااقدية وبيع الموجودات المالية، و   1
 وط الحااقدية لتحدفقات النقدية  ي مدفوعات ألصل المبتغ وحاحبر أيضا فائدة عتى أصل المبتغ القائم. الشر  2
 

ف األوليو  يحم قياس الموجودات المالية الحي ت ححقق شروط  ذه الفئات بالقيمة الاادلة م  خالل الربع أو الخهارة. إضافة الى ذلك و عند اتعحرا

حصنيف األصل المالي بالقيمة الاادلة م  خالل الربع أو الخهارة في حال أ  القيام بذلك هيامل عتى اهحبااد أو حخفيض  يمك  لتمنشمة اهحخدام خيار  

 الفروقات المحاهبية بشكل جو ري. 
 

لإللغاء عرض الحغيرات  بالنهبة ألدوات حقوق المتكية الحي ت يحم اتححفاظ برا بغرض المحاجرة، يمك  لتمنشمة أيضا اتخحيار بشكل غير قابل  

باح في  الالحقة لتقيمة الاادلة لرذه األدوات ضم  الدخل الشامل اخخر. شبما في ذلك المكاهب والخهائر المحققة ، بينما يحم عرض حوزياات األر

 الربع أو الخهارة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

 ة للتقارير المالية المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولي 2- 3

 األدوات المالية )تتمة(  - ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
 )تتمة( أ( التصنيف والقياس 

 
يحم إدراج مبتغ الحغير في القيمة الاادلة لإللحزام  إضافة الى ذلك، بالنهبة لتمطتوبات المالية المحددة بالقيمة الاادلة م  خالل الربع أو الخهارة،  

اإلئحما    المالي الاائد إلى الحغيرات في مخاطر اإلئحما  لذلك اإللحزام في الدخل الشامل اخخر، إت إذا كا  إدراج حمثيرات الحغيرات في مخاطر

 في الربع أو الخهارة.   الخاصة باإللحزام في الدخل الشامل اخخر قد يودي غتى حالة عدم حطابق محاهبي

 
 الهبوط في القيمة:  ( ب

  الخهائر اإلئحمانية المحوقاة ، كما لو حم اهحخدامرا وفقا لمايار المحاهبة  9ياكس نموذج الربوط في القيمة وفقا لتمايار الدولي لتحقرير المالي ش

 ، ليس م  الضروري حصول حدث إئحماني قبل إثبات خهائر  9المالي ش  كخهائر ائحما  محكبدة. وفقا لمنر  المايار الدولي لتحقرير  39الدولي ش

اإلئحما    اإلئحما . بدت م  ذلك، حقوم المنشمة باححهاب خهائر اإلئحما  المحوقاة والحغيرات في حتك الخهائر اإلئحمانية. يحم ححديث مبتغ خهائر

 اإلئحما  منذ اتعحراف األولي. المحوقاة في حاريخ كل فحرة حقرير مالي لحاكس الحغيرات في مخاطر 

 
 محاسبة التحوط:  ( ت

  محطتبات جديدة لمحاهبة الححوط والحي حربط محاهبة الححوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. ححدد  9يقدم المايار الدولي لتحقرير المالي رقم ش

حاديالت عتى جميع محاهبة الححوط باهحثناء ححوطات القيمة  المحطتبات نرًجا أكثر اعحماًدا عتى المبادئ في نموذج محاهبة الححوط الاام. حنطبق ال

لشركة في حطبيق  الاادلة لتمحفظة لمخاطر أهاار الفائدة شيشار إليرا عادةً باهم "ححوطات القيمة الكتية لتقيمة الاادلة" . بالنهبة لرذه ، قد حهحمر ا

. حم منع  ذا اتهحثناء إلى حد كبير لكو  مجتس ماايير المحاهبة الدولية ياال   39محطتبات محاهبة الححوط حاليًا في مايار المحاهبة الدولي رقم ش

 محاهبة الححوط الكتي كمشروع منفصل. 

   
 تاريخ السريان: 

"عقود    –   4الحاديالت عتى المايار الدولي لتحقرير المالي ش  فإ م. ومع ذلك ،  2018يناير    1   و  9كا  حاريخ نفاذ المايار الدولي لتحقرير المالي ش

 12عقود الحممي  ، المنشورة في    -    4األدوات المالية مع المايار الدولي لتحقرير المالي ش   -    9الحممي ": حطبيق المايار الدولي لتحقرير المالي ش

المايار الدولي لتحقرير   لتمنشنت الحي حقوم بإصدار عقود الحممي  ضم  نطاق   الحالي لتهماح   4حغير المايار الدولي لتحقرير المالي  م ،  2016هبحمبر  

ش المالي ش4المالي  لتحقرير  المايار الدولي  آثار حطبيق  الجديد ش9  لتحخفيف م  باض  المالي  لتحقرير  الدولي  يدخل المايار  قبل أ     "عقود  17  

 يز الحنفيذ. حقدم الحاديالت خياري  بديتي  و ما:حالحممي " الصادر ع  مجتس ماايير المحاهبة الدولي 

 
   ححى 9حطبيق إعفاء موقت م  حطبيق المايار الدولي لتحقرير المالي ش  1

 

 حاريخ هريا  مايار الحممي  الجديد و أو   أ
 

م أو باد  ذا الحاريخ. يقحرح مجتس ماايير المحاهبة الدولي حمديد اتعفاء الموقت  2021يناير    1فحرات الحقرير المالي الهنوي الحي حبدأ في    ب 

يناير    1  إلى  4  في المايار الدولي لتحقرير المالي ش9  والمايار الدولي لتحقرير المالي ش17المايار الدولي لتحقرير المالي شلحاريخ هريا   

م.  ناك حاجة إلفصاحات إضافية ححاتق بالموجودات المالية خالل فحرة الحمجيل. إ   ذا الخيار محاح فقط لتمنشنت الحي حرحبط أنشطحرا  2023

   هابقاو أو: 9بالحممي  ولم حطبق المايار الدولي لتحقرير المالي شبشكل دائم 

 

  ، ولك  بالنهبة لموجودات مالية محددة، يحم اهحبااد حمثيرات باض حاتت عدم الحطابق المحاهبية  9حطبيق المايار الدولي لتحقرير المالي ش  2

 الخهارة. خالل الهنة، حوجد حاجة إلفصاحات إضافية. الحي حظرر قبل حطبيق مايار عقود الحممي  الجديد م  الربع أو  

 

 :م2017يناير  1قامت الشركة بإجراء حقييم مفصل اعحباًرا م  

 

شبما في ذلك مكونات الودائع  4حمت مقارنة القيمة الدفحرية تلحزامات الشرركة الناشرئة ع  الاقود في نطاق المايار الدولي لتحقرير المالي رقم    1

 المشحقات المضمنة غير المجماة م  عقود الحممي   مع إجمالي القيمة الدفحرية لجميع الحزاماحرا و وأو 

ه الحقييمات ،  حمت مقارنة إجمالي القيمة الدفحرية تلحزامات الشركة المحاتقة بالحممي  مع إجمالي القيمة الدفحرية لجميع الحزاماحرا. بناًء عتى  ذ (2

ححى حاريخ نفاذ مايار    9إلعفاء الموقت. وبالحالي ، قررت الشركة حمجيل حطبيق المايار الدولي لتحقرير المالي رقم  قررت الشركة أنرا مو تة ل

  .عقود الحممي  الجديد. يحم حضمي  اإلفصاحات المحاتقة بالموجودات المالية المطتوبة خالل فحرة الحمجيل في القوائم المالية لتشركة 
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 امة )تتمة(السياسات المحاسبية اله  - 3

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد )تتمة(  2- 3

 األدوات المالية )تتمة(  - ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
 

 تقييم التأثير 
في   بقيمة  م2022يونيو    30كما  بالحممي   محاتقة  مالية وموجودات  إجمالي موجودات  الشركة  لدى  ديهمبر    31شمتيو  لاير هاودي   1,603، 

عتى الحوالي. ححكو  الموجودات المالية    متيو  لاير هاودي    151:  م2021ديهمبر    31ش  متيو  لاير هاودي   162متيو  لاير  و  1,415:  م2021

:  م2021ديهمبر    31شمتيو  لاير هاودي    1,437ة م  النقد وما في حكمه وباض األرصدة المدينة األخرى بمبتغ  المححفظ برا حاليا بالحكتفة المطفم

 30الدخل كما في    قائمة لة م  خالل  ليس لدى الشركة أي اهحثمارات مرحبطة بالوحدات مححفظ برا بالقيمة الاادمتيو  لاير هاودي .    1,227

ححوقع الشركة اهحخدام حصنيف  ذه الموجودات المالية بالقيمة الاادلة م  خالل الدخل الشامل    عتى الحوالي.   م2021ديهمبر  31وم  2022  هبحمبر

حقم باد اخخر وفقا لنموذج الامل الخاص بالشركة فيما يحاتق بهندات الدي  والطبياة اتهحرحيجية تهحثمارات حقوق المتكية. إت أ  الشركة لم  

د ما إذا كانت هندات الدي  حهحوفي اخحبار دفاات م  المبتغ األصتي و الفائدة عتى المبتغ األصتي القائم كما  و مطتوب  بإجراء حقييم مفصل لححدي 

قيمة الاادلة م  خالل قائمة الدخل  لالمصنفة ضم  اهحثمارات محاحة لتبيع باحم اتهحثمار في الصناديق   . هي 9في المايار الدولي لتحقرير المالي ش 

حم اإلفصاح ع  الحارض لمخاطر اتئحما  وحركيز مخاطر اتئحما  وجودة اتئحما  لرذه الموجودات   .  9يار الدولي لتحقرير المالي شبموجب الما

 هبحمبر  30إ  الموجودات المالية لتشركة لديرا مخاطر إئحمانية منخفضة كما في    .م2021ديهمبر    31المالية في القوائم المالية لتهنة المنحرية في  

 . ويهحند  ذا الحقييم 9مايار الدولي لتحقارير المالية شلحمثير المهحوى  ال  عاليإ  ما ورد اعاله يهحند عتى حقييم    م. 2021ديهمبر    31و  م  2022

الداعمة    األولي عتى الماتومات المحاحة حاليا والحي قد حكو  عرضة لحقديرات حنشم ع  المزيد م  الححتيالت الحفصيتية أو الماتومات الماقولة و

ار اإلضافية الحي ححاح لتشركة مهحقبال. وبشكل عام، ححوقع الشركة وجود باض الحمثيرات عند حطبيق محطتبات اإلنخفاض في القيمة بحهب الماي 

ات حطبيق المايار  . ومع ذلك ، فال يحوقع أ  يكو  لرا حمثير جو ري. في الوقت الحالي، يحاذر حقديم حقييم ماقول لحمثير9الدولي لتحقرير المالي ش

 الجديد حيث أ  الشركة لم حنحه  باد م  المراجاة الحفصيتية. 
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 نقد وما في حكمه  - 4

 عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

  شمراجاة  

  سبتمبر  30

)غير  م 2022

  مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

        نقد لدى البنوك 
 8,023,814  25,708,560  181,017,956  86,211,861 حهابات جارية  -

 140,055,385  -  206,400,984  40,552,825 صناديق األهواق المالية  -

 -  -  -  155,477,000 ودائع قصيرة األجل  -

 282,241,686  387,418,940  25,708,560  148,079,199 

 

 ووحدات صناديق مالية ذوي موثوقية ائحما  عالية. بنوكيحم إيداع النقد لدى 
 

ححقق  ذه الودائع إيرادات عمولة  .  مجل اهررححقاق يقل ع  ثالثة أشرررر م  حاريخ اإليداعب يحم إيداع الودائع قصرريرة األجل لدى بنوك محتية وأجنبية  

   هنويًا.تشئ: م2021٪ ش2.7٪ إلى 2.4بمحوهط مادل يحراوح م  

 

 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي  - 5

   

م  2022 سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  
    

 268,674,104  312,405,944   حمتة وثائق حممي 

 24,692,109  30,085,659   ووكالء حممي وهطاء 

 6,824,553  6,750,828   ذمم مدينة م  مايدي حممي 

 25,268  -    11أقهاط حممي  وإعادة حممي  مدينة م  أطراف ذات عالقة شايضاح 

 300,216,034  349,242,431   اإلجمالي  - أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 (136,108,634)  (139,193,922)   مشكوك في ححصيترا، صافي يخصم: مخصص ديو  

 164,107,400  210,048,509   صافي  - أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 

 االستثمارات  - 6

 :يحم حصنيف اتهحثمارات عتى النحو الحالي

 

 عمليات التأمين   -( االستثمارات  1

 عمليات التأمين  

 

م  2022سبتمبر  30

  مراجعة( )غير 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  
  

 -  44,800,000   بش مححفظ برا ححى حاريخ اتهححقاق اهحثمارات 

 44,800,000  - 

 

 : استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  (أ

 عتى النحو الحالي: اهحثمارات مححفظ برا ححى حاريخ اتهححقاق الحركة في 

 عمليات التأمين  

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  
  

 -  44,800,000 المشحريات

 44,800,000  - 
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  )تتمة( االستثمارات - 6

 

 عمليات المساهمين   -( االستثمارات  2

 عمليات المساهمين  

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

  

 187,475,702  165,985,139 لتبيع شأ  اهحثمارات محاحة 

 19,687,500  63,437,500 اهحثمارات مححفظ برا ححى حاريخ اتهححقاق شب  

 25,832,502  25,832,502 اهحثمارات أخرى بالحكتفة المطفمة شج  

 255,255,141  232,995,704 

 

 استثمارات متاحة للبيع   (أ

 اتهحثمارات المحاحة لتبيع عتى النحو الحالي: كانت الحركة عتى 

 

 عمليات المساهمين  

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    

 183,120,371  187,475,702 الرصيد اإلفححاحي

 52,594,985  73,149,662 مشحريات

 (79,175,630)  (99,752,218) اهحباادات  

 (18,536,672)  (17,492,226) الخهارة المحققة م  اهحبااد اهحثمارات محاحة لتبيع 

 26,909,812  4,380,821 حغيرات غير محققة في القيمة الاادلة لالهحثمارات المحاحة لتبيع

 22,547,967  18,223,398 أرباح محققة 

 14,869  - حوزياات أرباح مااد اهحثمار ا

 187,475,702  165,985,139 الختامي الرصيد  

 

، حرى أجرت اإلدارة مراجارة لالهررررحثمرارات المحراحرة لتبيع لحقييم مرا إذا كرا  قرد حردث  بوط في قيمرة  رذه اتهررررحثمرارات. بنراًء عتى ماتومرات محرددة  

 لتبيع بخالف ما حم اإلفصاح عنه أعاله.اإلدارة أنه ليس  ناك حاجة لمزيد م  الربوط في القيمة فيما يحاتق باتهحثمارات المحاحة 

 

 ب( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  

   الحركة عتى اتهحثمارات المححفظ برا ححى حاريخ اتهححقاق  ي عتى النحو الحالي: 

 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    

 19,687,500  19,687,500 الرصيد اإلفححاحي

 -  51,250,000 المشحريات

 -  (7,500,000) إهحباادات

 19,687,500  63,437,500 الرصيد الختامي 

 

 

 

 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 لم يذكر خالف ذلك(  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما
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  )تتمة( االستثمارات - 6

 )تتمة(  عمليات المساهمين  -( االستثمارات  2

 
 ج( استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة: 

 بالتكلفة المطفأة: فيما يلي حركة استثمارات أخرى 

 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    
 27,148,384  25,832,502 الرصيد اإلفححاحي

 (47,497)  - إهحباادات  

 (1,268,385)  - خهارة محققة 

 25,832,502  25,832,502 الرصيد الختامي 

 

متيو  لاير هراودي مع موهرهرة مالية مرخصرة م   يئة الهروق المالية ومهرجتة   95.4لتشرركة "اهرحثمارات أخرى مححفظ برا بالحكتفة المطفمة" بمبتغ  

بانحظام  م ، حم حجديد اهححقاق الودائع2019في الممتكة الاربية الهاودية ذات أجل اهححقاق ثابت لمدة عام واحد مع خيار الحجديد الهنوي. ححى عام  

، ولك  حم وحصرفية اإلهرحثمار، عند اهرححقاق شرروط اتهرحثمارات المانية ، قررت الشرركة عدم الحجديد   م2020لمدة إضرافية حبتغ عام واحد. خالل  

قامت به الموهرهرة  بم  اتهرحثمار األهراهري الذي  الهروق المالية  المهرجتة لدى  يئة المهروولة ع  ادارة اتهرحثمار وإبالغرا م  قبل الموهرهرة المالية  

م ، قامت إدارة الشرركة بإجراء حقييم مفصرل لرذه اتهرحثمارات  2021ديهرمبر   31وفقًا لشرروط اهرححقاق الاقد المبرم. كما في    حهرييتهالمالية ت يمك  

 30خر ححى الفحرة المنحرية في  . لم يحم إثبات بمي ححديث آمتيو  لاير هراودي 1.3مما أدى إلى انخفاض قيمة اتهرحثمار األهراهري المححفظ به بمبتغ  

 م.2022هبحمبر 

 
، رفات الشرركة دعوى نزاع ضرد الموهرهرة المالية في لجنة الفصرل في منازعات األوراق   م2022هربحمبر  30خالل فحرة الحهراة أشررر المنحرية في  

م برفض الدعوى لادم اتخحصرراص القضررائي. حقوم الشررركة حاليًا بحقييم الخطوات الحالية الحي هرريحم 2022أغهررطس    2المالية واهررحتمت القرار في  

 هب.حنفيذ ا والحي هيحم اإلعال  عنرا أيًضا في الوقت المنا

 

 االحتياطات الفنية  - 7

 
 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات  1- 7

 ححملف صافي المطالبات ححت الحهوية واتححياطيات مما يتي: 
 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  
    

 273,901,048  333,336,619 مطالبات ححت الحهوية 

 (31,204,123)  (45,295,517) القابتة لتححقق م  قيمة الحطام والمبالغ المهحردة : القيمة يخصم

 288,041,102  242,696,925 

 94,588,729  115,970,502 المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا

 14,848,846  14,582,505 اححياطي أقهاط حممي  إضافية 

 8,388,482  10,377,500 اححياطيات فنية أخرى 

 428,971,609  360,522,982 

    يخصم: 
 (77,841,887)  (82,745,109) حصة مايدي الحممي  م  مطالبات ححت الحهوية  -

 (15,919,310)  (14,051,436) حصة مايدي الحممي  م  المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا -

 (96,796,545)  (93,761,197) 

 266,761,785  332,175,064 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات صافي  

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 لم يذكر خالف ذلك(  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما
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 )تتمة(  االحتياطات الفنية  - 7

 

 الحركة على أقساط التأمين غير المكتسبة  2- 7

 فيما يتي الحركة عتى أقهاط الحممي  غير المكحهبة: 

 

 

 م2022  سبتمبر 30في   المنتهية أشهر  التسعة فترة ل

 )غير مراجعة( 

 الصافي   إعادة تأمين   اإلجمالي  

      
 459,945,113  (23,550,198)  483,495,311 الرصيد كما في بداية الفحرة 

 855,817,976  (59,428,821)  915,246,797 أقهاط حممي  مكححبة خالل الفحرة 

 (732,731,615)  56,182,843  (788,914,458) أقهاط حممي  مكحهبة خالل الفحرة 

 583,031,474  (26,796,176)  609,827,650 الرصيد كما في نهاية الفترة 

      

 

 م2021ديهمبر  31تهنة المنحرية في ل

 شمراجاة  

 الصافي   إعادة تأمين   اإلجمالي  

      
 408,489,213  (19,655,533)  428,144,746 الرصيد كما في بداية الهنة 

 792,341,970  (73,135,541)  865,477,511 مكححبة خالل الهنة أقهاط حممي  

 (740,886,070)  69,240,876  (810,126,946) أقهاط حممي  مكحهبة خالل الهنة 

 459,945,113  (23,550,198)  483,495,311 الرصيد كما في نراية الهنة 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  - 8

 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 المها مي  الهاوديي  في الشركة. م  الوعاء الزكوي المقدر، المنهوب إلى متكية ٪2.5حكوي  مخصص لتزكاة بنهبة يحم 

 % م  صافي الدخل المادل المنهوب إلى متكية المها مي  غير الهاوديي  في الشركة. 20يحم حكوي  مخصص ضريبة الدخل بنهبة 

 

 السنة / الفترة كاآلتي:  خالل الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    

 25,325,408  25,308,163 الفحرة / الهنة كما في بداية 

 15,000,000  12,000,000 مخصص الفحرة / الهنة 

 (15,017,245)  (20,744,095) المدفوع خالل الفحرة / الهنة 

 25,308,163  16,564,068 الفحرة / الهنة كما في نراية 

 

 الحركة على مخصص الزكاة كالتالي: 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    

 24,780,994  24,808,036 الفحرة / الهنة كما في بداية 

 14,626,500  11,701,200 مخصص الفحرة / الهنة 

 (14,599,458)  (20,410,054) الهنة المدفوع خالل الفحرة /  

 24,808,036  16,099,182 كما في نراية الفحرة / الهنة 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 لم يذكر خالف ذلك(  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  - 8
 

 الحركة على مخصص ضريبة الدخل كالتالي: 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    

 544,414  500,127 كما في بداية الهنة 

 373,500  298,800 مخصص الهنة 

 (417,787)  (334,041) المدفوع خالل الهنة 

 500,127  464,886 كما في نراية الهنة 

 

 فيما يتي نهبة المها مة في القوائم المالية كما في نراية الاام: 

 

 م  2022سبتمبر  30

%  

 م 2021ديهمبر 31

% 

 
 )غير مراجعة( 

 
 شمراجاة  

    

 97.51  97.51 مها مو  يخضاو  لتزكاة 

 2.49  2.49 مها مو  يخضاو  لضريبة الدخل 

 
 الموقف الزكوي والضريبي 

 م.2021ديهمبر  31الهنة المنحرية في  قدمت الشركة إقراراحرا الزكوية والضريبية ححى
 

، اهرحتمت الشرركة الربوط لألعوام  م2020. في عام م2015ححى عام   يئة الزكاة والضرريبة والجمارك  م   نرائيةشررادة الزكاة الإهرحتمت الشرركة  

 3.8تيو  لاير هرراودي و م 4.9متيو  لاير هرراودي و   2.7مبتغ عتى الزكاة وضررريبة الدخل ب   ةمع مطالبة إضررافي  م2018و    م2017و   م2016

وانرت عمتية الربط. فيما يحاتق  م2018متيو  لاير هررراودي مقابل ربط   3.8اإلدارة بهرررداد مبتغ لاير هررراودي متيو  عتى الحوالي. قامت  متيو  

 ، فإ  اإلدارة قدمت إعحراضاً عتى  ذه الربوط. م2017و  م2016بالربوط ع  عامي 
 

متيو  لاير هرراودي عتى  2.8  متيو  لاير هرراودي و 2.3م الحزاًما إضررافيًا لضررريبة اتهررحقطاع بمبتغ  2017م و  2016ححضررم  الربوط لاامي  

الحزام ضررريبة اتهررحقطاع ضررم  المصرراريف   رهرروم  اححهررابحم ي اعحراضرراً.    لك  اإلدارة قدمت، هررددت الشررركة المبتغ م2020  في عامالحوالي.  

 م.2020لهنة  الامومية واإلدارية

قدمت  و متيو  لاير هرراودي. دفات الشررركة المبتغ 4.1، اهررحتمت الشررركة ربط ضررريبة القيمة المضررافة مع الحزام إضررافي قدره   م2020في عام 

 .م2020 لهنةحم اححهاب رهوم الحزام ضريبة القيمة المضافة اإلضافية ضم  المصاريف الامومية واإلدارية ي اعحراًضا. 
 

الربوط الزكوية الخاصرة بشرركة اتححاد الحجاري لتحممي  ش. م. ب. شمقفتة  ع  الهرنوات  ضرريبة والجمارك   يئة الزكاة والباإلضرافة إلى ذلك، أنرت 

متيو  لاير  8.9متيو  لاير هراودي وضرريبة اهرحقطاع مهرححقة حبتغ   10.6م ، مع المطالبة بإلحزام زكوي وضرريبي قدره  2008م ححى  2000م  

 يئة ة أعاله وصرردر قرار لجنة اإلعحراض اتبحدائية الزكوية الضررريبية يويد رأي  هرراودي. وقد قدمت اإلدارة اعحراضررا عتى  ذه الربوط المذكور

. ومع ذلك قامت الشررركة بحقديم اعحراضررا عتى  ذا القرار أمام التجنة اتهررحئنافية الزكوية الضررريبية حهررب اتجراءات  الزكاة والضررريبة والجمارك

 النظامية لذلك.
   

بنفس المبتغ وفقًا    مع المطالبة  م2008م ححى  2000 م  لتهررنوات نفهرررا  ربط مادلوالضررريبة والجمارك   يئة الزكاة  ، أصرردرت   م2015في عام 

إضرافي قدره   لقرار التجنة األولية. قامت الشرركة باهرحئناف  ذه الحقييمات وححوقع اإلدارة الحصرول عتى حكم إيجابي. تحقاً ، قامت الشرركة بدفع مبتغ

متيو  لاير هرراودي لتزكاة. خالل الفحرة الحالية، اهررحتمت الشررركة األمر المادل مع  10.19اب ضررما  بمبتغ  متيو  لاير هرراودي وقدمت خط 8.8

 متيو  لاير هاودي باد خصم المدفوعات. 0.5متيو  لاير هاودي وضريبة اهحقطاع بقيمة  9.2الحزام زكاة إضافي بمبتغ 
  

متيو   5.6مع مطالبة إضررافية عتى الزكاة وضررريبة الدخل بمبتغ   م2020و   م2019، حتقت الشررركة ربطاً لاامي  م2022في الربع األول م  عام 

 كمحد إجراءات اتعحراض٪ م  الزكاة  25ودفات  عتى  ذه الربوط  متيو  لاير هررراودي عتى الحوالي. اعحرضرررت الشرررركة   4.6لاير هررراودي و  

متيو   5لحجنب الغرامات. ثم قامت الشرركة بهرداد كافة المبالغ اإلضرافية المحاتقة بالنقاط المقبولة والبالغة  باإلضرافة إلى المبتغ الكامل لضرريبة الدخل  

 ات.لاير هاودي. رفضت  يئة الزكاة والضريبة والجمارك اتعحراض ، ورفات القضية إلى اتمانة الاامة لتجا  الضريبية وما زالت قيد اإلجراء
 

 هحئناف ، مع اتححفاظ بالحق في اهحرداد أو حهوية المدفوعات الزائدة عندما ححتقى الشركة حكًما إيجابيًا لتقضايا.حم الهداد مع اهحمرار ات

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 لم يذكر خالف ذلك(  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 9

 اترحباطات واتلحزامات المححمتة لتشركة كما يتي:أ  

م  2022 سبتمبر  30 
  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31
 شمراجاة  

    

 15,240,660  15,265,660 خطابات ضما  مصدرة 

 

هرربحمبر  30ب  حخضررع الشررركة إلجراءات قانونية في هررياق األعمال الاادية.ليس  ناك حغيير في وضررع اإلجراءات القانونية كما أفصررع ع  ذلك في  

 .م2022

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

ماامتة نظامية بي  األطراف المشراركة في الهروق في حاريخ حمثل القيمة الاادلة الهرار الذي يحم اهرحالمه م  بيع أصرل ما أو هرداده لححويل الحزام في  

 القياس. يهحند قياس القيمة الاادلة عتى افحراض أ  الماامتة ححم إما:

 
 في الهوق الرئيهي الذي يمك  الوصول إليه لتموجودات أو المطتوبات، أو -

 ت أو المطتوبات.في حالة غياب الهوق الرئيهي، في الهوق األكثر مالءمة لتوصول لتموجودا -

 
 .الموجزةت حخحتف القيم الاادلة لألدوات المالية في الميزانية الامومية بشكل جو ري ع  قيمرا الدفحرية المدرجة في القوائم المالية األولية 

 
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 واإلفصاح ع  القيمة الاادلة لألدوات المالية:حهحخدم الشركة المهحويات الحالية عند ححديد 

 
 : األهاار المدرجة في األهواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثتة الحي يمك  لتشركة الوصول إليرا في حاريخ القياسو  1المهحوى 

يم األخرى الحي حهررحند إليرا جميع المدخالت  : األهرراار المدرجة في األهررواق النشررطة لتموجودات والمطتوبات المشررابرة أو أهرراليب الحقي 2المهررحوى  

 الرامة عتى بيانات الهوق القابتة لتمالحظةو و

 : طرق الحقييم الحي ت ححدد مدخالحرا الرامة عتى أهاس البيانات الهوقية المتحوظة.3المهحوى 

 
 الررمي لتقيمة الاادلة:يوضع الجدول الحالي ححتيل األدوات المالية بالقيمة الاادلة حهب مهحوى الحهتهل 

 

 القيمة العادلة    

 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى    القيمة الدفترية  عمليات المساهمين 

م  2022 سبتمبر  30

          )غير مراجعة( 
األصول المالية المقاسة  

 165,985,139  11,097,284  15,622,441  139,265,414  165,985,139 بالقيمة العادلة 

 165,985,139  11,097,284  15,622,441  139,265,414  165,985,139 استثمارات متاحة للبيع 

    
 اإلجمالي   3المهحوى   2المهحوى   1المهحوى   القيمة الدفحرية  عمتيات المها مي 

م 2021ديهمبر  31

          شمراجاة  

األصول المالية المقاهة  

 187,475,702  11,097,284  51,678,806  124,699,612  187,475,702  بالقيمة الاادلة

 187,475,702  11,097,284  51,678,806  124,699,612  187,475,702 لتبيعاهحثمارات محاحة 

 

  ، لم يك   ناك ححويل بي  المهحويات الثالثة.الفحرةخالل 

 
 
 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 لم يذكر خالف ذلك(  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما
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 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(
 

لاير هرراودي  بالحكتفة نظًرا لكونرا   11,097,284م: 2021لاير هرراودي شديهررمبر    11,097,284بمبتغ    لتفحرة  اهررحثمارات محاحة لتبيعحم إثبات  

غير مدرجة في أي هوق نشط ولادم وجود أي مهحوى م  المدخالت يمك  مالحظحه بشكل مباشر أو غير مباشر وت حوجد مدخالت متحوظة أخرى  

 دارة أي نية لتحختص م   ذا اتهحثمار المحاح لتبيع في المهحقبل القريب.محاحة. ليس لدى اإل

 
 القطاعات التشغيلية  -11

لرئيهرريي  حمشرريًا مع إجراءات إعداد الحقارير الداختية لدى الشررركة، اعحمد مجتس اإلدارة القطاعات الحشررغيتية بصررفحرم صرراناي القرارات الحشررغيتية ا

 لتقطاعات وحقييم أدائرا.لحخصيص الموارد 

 

 عتى الحممي    ممحتكات وحوادث. وحشحمل  ممحتكات وحوادثوالمركبات،    ،ألغراض اإلدارة، حُقهةم الشركة إلى قطاعات أعمال ُمَصنةفَة كما يتي: الطبي

البحري وقطاعات الحممي  الاام األخرى. حاحمد الشركة عند اتفصاح ع  ماتوماحرا القطاعية الرئيهية  الممحتكات والرندهة والحوادث الاامة والحممي 

 عتى  ذه القطاعات.

 

 .م2021ديهمبر  31ليس  ناك حغييرات عتى أهاس الحقهيم أو القياس ألرباح أو خهائر القطاع منذ 

 

ُ  الموجودات القطاعية النقد وما في   حكمه واتهرحثمارات المححفظ برا بغرض المحاجرة واتهرحثمارات المحاحة لتبيع واتهرحثمارات المححفظ  وت حَحَضَرمة

أطراف ذات   برا ححى حاريخ اإلهرححقاق وأقهراط الحممي  وأرصردة الحممي  المدينة والمبالغ المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى والمبالغ المهرححقة م 

متيات المهرررا مي  والودائع ألجل والممحتكات والمادات وأصرررول حق اتهرررحخدام والشرررررة وموجودات عمتيات عالقة والمبالغ المهرررححقة م  ع

َجت ضم  الموجودات غير الموزعة.  المها مي . وبناء عتى ذلك، فقد أَُدر 

 

ُ  المطتوبات القطاعية والفائض المحراكم لتحهررابات الدائنة وارصرردة اعادة الحممي  الدائ  مة نة ومصرراريف مهررححقة ومطتوبات اخرى والمبالغ وت حَحَضررَ

 عة.المهححقة لامتيات المها مي  ومكافنت نراية الخدمة ومطتوبات عمتيات المها مي . وبناًء عتى ذلك ، فقد أدرجت ضم  المطتوبات غير الموز

 

 حهب القطاعات ذات الصتة ويحم مراقبحرا مركزيًا.ت يحم إبالغ صاناي القرارات الحشغيتية الرئيهيي  ع   ذه األصول والمطتوبات غير الموزعة 

 

هبحمبر  30دات الشركة ومطتوباحرا كما في  موجواعات الُمبتغ عنرا بشم  إجمالي  فيما يتي الماتومات القطاعية المقدمة إلى مجتس إدارة الشركة لتقط

هبحمبر  30و م 2022 هبحمبر 30في المنحرية أشرر    والحهاةثالثة  لتاإلجمالية ومصراريفرا وصافي دخترا  م وإيراداحرا 2021ر ديهرمب  31و  م 2022

 م:  2021

 
 
 
 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة  األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 قائمة المركز المالي األولية 

  

 م 2022 سبتمبر  30كما في 

 )غير مراجعة( 

     التأمين عمليات    

  ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   

إجمالي عمليات  

  التأمين 

عمليات  

 اإلجمالي   المساهمين 

             دات الموجو
 26,796,176  -  26,796,176  21,069,117  5,727,059  -  حصة مايدي الحممي  م  األقهاط غير المكحهبة

 82,745,109  -  82,745,109  71,062,284  658,405  11,024,420  حصة مايدي الحممي  م  المطالبات ححت الحهوية 

المحكبدة غير حصة مايدي الحممي  م  المطالبات  

 14,051,436  -  14,051,436  13,491,820  559,616  -  المبتغ عنرا 

 38,389,118  -  38,389,118  3,200,251  11,437,349  23,751,518  حكاليف اقحناء وثائق حممي  موجتة 

 1,678,918,985  581,406,489  1,097,512,496  -  -  -  موجودات غير موزعة 

 1,840,900,824  581,406,489  1,259,494,335  108,823,472  18,382,429  34,775,938  إجمالي الموجودات 
             

             المطلوبات 
 609,827,650  -  609,827,650  29,093,060  312,016,817  268,717,773  أقهاط غير مكحهبة 

 5,681,993  -  5,681,993  3,996,550  1,685,443  -  عموتت مايدي الحممي  غير مكحهبة 

 288,041,102  -  288,041,102  113,428,083  48,142,253  126,470,766  الحهوية مطالبات ححت 

 115,970,502  -  115,970,502  17,577,023  98,393,479  -  مطالبات محكبدة غير مبتغ عنرا

 14,582,505  -  14,582,505  555,870  14,026,635  -  اححياطات أقهاط حممي  إضافية 

 10,377,500  -  10,377,500  3,679,575  6,065,571  632,354  اححياطات فنية أخرى 

 235,971,838  23,694,155  212,277,683  -  -  -  مطتوبات غير موزعة 

 1,280,453,090  23,694,155  1,256,758,935  168,330,161  480,330,198  395,820,893  إجمالي المطلوبات 

 

 

 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة  األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 قائمة المركز المالي األولية )تتمة( 

 م2021ديهمبر  31كما في   

 شمراجاة  
     عمليات التأمين   

إجمالي عمليات    ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   

 التأمين 
عمليات   

 المساهمين 
 اإلجمالي  

             الموجودات 

 23,550,198  -  23,550,198  19,891,706  3,658,492  -  حصة مايدي الحممي  م  األقهاط غير المكحهبة

 77,841,887  -  77,841,887  71,260,763  860,555  5,720,569  مايدي الحممي  م  المطالبات ححت الحهوية حصة 

حصة مايدي الحممي  م  المطالبات المحكبدة غير 

 المبتغ عنرا 
 -  586,368  15,332,942  15,919,310  -  15,919,310 

 34,263,147  -  34,263,147  3,188,349  11,053,077  20,021,721  حكاليف اقحناء وثائق حممي  موجتة 

 1,477,446,495  564,739,784  912,706,711  -  -  -  موجودات غير موزعة 

 1,629,021,037  564,739,784  1,064,281,253  109,673,760  16,158,492  25,742,290  إجمالي الموجودات 
             

             المطلوبات 

 483,495,311  -  483,495,311  27,649,142  226,677,407  229,168,762  أقهاط غير مكحهبة 

 4,843,821  -  4,843,821  3,801,128  1,042,693  -  عموتت مايدي الحممي  غير مكحهبة 

 242,696,925  -  242,696,925  112,686,510  27,345,635  102,664,780  الحهوية مطالبات ححت 

 94,588,729  -  94,588,729  18,604,241  69,104,761  6,879,727  مطالبات محكبدة غير مبتغ عنرا

 14,848,846  -  14,848,846  662,521  14,186,325  -  اححياطات أقهاط حممي  إضافية 

 8,388,482  -  8,388,482  3,712,089  4,099,906  576,487  اححياطات فنية أخرى 

 225,797,610  32,955,714  192,841,896  -  -  -  مطتوبات غير موزعة 

 1,074,659,724  32,955,714  1,041,704,010  167,115,631  342,456,727  339,289,756  إجمالي المطلوبات 

 
 القطاعات الجغرافية 

. الخارجية حقع جميع موجودات ومطتوبات الشركة في الممتكة الاربية الهاودية باهحثناء باض اتهحثمارات 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة  األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 األولية  الدخل قائمة 
 م )غير مراجعة( 2022  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   قطاعات التشغيل )يتم تعديلها حسب االقتضاء( 

         إيرادات 

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 48,005,577  117,630  47,767,244  120,703  أفراد 

 132,419,753  42,243  128,322  132,249,188  المنشنت محنا ية الصغر

 10,142,863  1,976,563  1,842,479  6,323,821  المنشنت الصغيرة 

 13,407,251  5,819,865  2,519,278  5,068,108  المنشنت المحوهطة 

 126,932,120  6,492,225  85,033,756  35,406,139  المنشنت الكبيرة 

  179,167,959  137,291,079  14,448,526  330,907,564 

 (1,414,625)  (980,062)  (434,563)  -  محتية  -أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (11,985,267)  (10,486,748)  (1,498,519)  -  أجنبية -أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (2,309,293)  (386,243)  (1,377,861)  (545,189)  أقهاط فائض الخهارة 

 315,198,379  2,595,473  133,980,136  178,622,770  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (36,063,113)  (80,270)  3,954,818  (39,937,661)  الحغيرات في أقهاط الحممي  غير المكحهبة، صافي 

 279,135,266  2,515,203  137,934,954  138,685,109  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 3,151,884  2,305,693  846,191  -  إيراد عموتت إعادة الحممي 

 8,211,459  5,124,155  894,442  2,192,862  إيرادات اكححاب أخرى 

 290,498,609  9,945,051  139,675,587  140,877,971  مجموع اإليرادات 

         تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 (184,836,059)  (579,272)  (106,767,817)  (77,488,970)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 3,500,156  390,039  75,000  3,035,117  المدفوعةحصة مايدي الحممي  م  المطالبات 

 (181,335,903)  (189,233)  (106,692,817)  (74,453,853)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (29,413,552)  (858,446)  (23,513,366)  (5,041,740)  الحغيرات في المطالبات ححت الحهوية، صافي 

 (7,680,415)  (813,144)  (6,867,271)  -  المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا، صافي الحغيرات في 

 (1,058,720)  (95,388)  (929,688)  (33,644)  الحغير في اححياطات فنية أخرىفي حركة ال

 (219,488,590)  (1,956,211)  (138,003,142)  (79,529,237)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 7,805,454  (178,319)  7,983,773  -  اححياطيات أقهاط حممي  إضافية 

 (20,051,809)  (1,563,521)  (6,158,157)  (12,330,131)  حكاليف اكححاب وثائق حممي  

 (14,813,182)  (90,847)  (8,839,721)  (5,882,614)  مصاريف اكححاب أخرى 

 (246,548,127)  (3,788,898)  (145,017,247)  (97,741,982)  تكاليف ومصاريف اإلكتتاب مجموع 

 43,950,482  6,156,153  (5,341,660)  43,135,989  صافي دخل اإلكتتاب 

         إيرادات تشغيلية أخرى / )مصاريف(

 (24,628,072)        مصاريف عمومية وإدارية 

 (3,926,263)        ديو  مشكوك في ححصيترا مخصص 

 7,075,206        م  ودائع بنكية  عمولةإيرادات 

 5,838,759        أرباح محققة م  اهحثمارات ، صافي 

 503,001        حوزيع أرباح ودخل اتهحثمارات، صافي

 (303,478)        مصاريف إهحثمارات 

 (71,093)        حكاليف حمويتية 

 1,345,730        أخرى

 (14,166,210)        إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى، صافي 

  والزكاةإجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض 

 29,784,272        وضريبة الدخل 

 (795,304)        إجمالي الفائض الاائد لامتيات الحممي  

 28,988,968        إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (4,000,000)        مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 24,988,968        إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين
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 )تتمة(  األولية  الدخل قائمة 
 

 م شغير مراجاة  2021 هبحمبر  30الثالثة أشرر المنحرية في لفحرة   

 إجمالي  ممحتكات وحوادث   حممي  مركبات  حممي  طبي  قطاعات الحشغيل شيحم حاديترا حهب اتقحضاء  

         إيرادات 
         أقهاط الحممي  المكححبةإجمالي 

 25,269,712  160,518  25,061,924  47,270  أفراد 
 119,580,713  133,313  160,188  119,287,212  المنشنت محنا ية الصغر 

 5,183,566  1,264,551  1,472,634  2,446,381  المنشنت الصغيرة 
 17,103,591  3,689,025  2,249,227  11,165,339  المنشنت المحوهطة 
 84,114,659  5,902,806  57,408,063  20,803,790  المنشنت الكبيرة

  153,749,992  86,352,036  11,150,213  251,252,241 
 (378,408)  (238,736)  (139,672)  -  محتية  -أقهاط إعادة الحممي  المهندة
 (8,709,314)  (7,655,563)  (1,053,751)  -  أجنبية-أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (7,215,098)  (386,000)  (1,652,744)  (5,176,354)  أقهاط فائض الخهارة 

 234,949,421  2,869,914  83,505,869  148,573,638  صافي أقهاط الحممي  المكححبة 
 (48,188,133)  469,061  18,242,270  (66,899,464)  الحغيرات في أقهاط الحممي  غير المكحهبة، صافي 

 186,761,288  3,338,975  101,748,139  81,674,174  صافي أقهاط الحممي  المكحهبة
 2,571,162  2,186,443  384,719  -  إيراد عموتت إعادة الحممي 

 3,171,890  330,014  2,304,272  537,604  إيرادات اكححاب أخرى 

 192,504,340  5,855,432  104,437,130  82,211,778  مجموع اإليرادات 
         حكاليف ومصاريف اإلكححاب 
 (136,800,033)  (3,873,434)  (86,499,483)  (46,427,116)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 4,488,354  2,411,984  500,000  1,576,370  حصة مايدي الحممي  م  المطالبات المدفوعة 

 (132,311,679)  (1,461,450)  (85,999,483)  (44,850,746)  المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة صافي 

 4,460,438  (2,062,950)  20,911,779  (14,388,391)  الحغيرات في المطالبات ححت الحهوية، صافي 
الحغيرات في المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا، 

 (10,527,467)  400,162  (12,587,209)  1,659,580  صافي 
 34,368  (54,163)  152,459  (63,928)  حركة الحغير في اححياطات فنية أخرى

 (138,344,340)  (3,178,401)  (77,522,454)  (57,643,485)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المحكبدة 

 (912,754)  (194,219)  (718,535)  -  اححياطيات أقهاط حممي  إضافية 

 (13,998,195)  (1,708,350)  (4,917,504)  (7,372,341)  حكاليف اكححاب وثائق حممي 

 (16,931,926)  (73,987)  (13,186,724)  (3,671,215)  مصاريف اكححاب أخرى 

 (170,187,215)  (5,154,957)  (96,345,217)  (68,687,041)  مجموع حكاليف ومصاريف اإلكححاب 

 22,317,125  700,475  8,091,913  13,524,737  صافي دخل اإلكححاب 

         إيرادات حشغيتية أخرى   / شمصاريف 
  22,613,318ش        مصاريف عمومية وإدارية 

 2,206,024        ديو  مشكوك في ححصيترا عكس
 1,133,418        إيرادات مرابحة م  ودائع بنكية

 4,550,556        أرباح محققة م  اهحثمارات ، صافي
 2,435,821        حوزياات أرباح ودخل اتهحثمارات ، صافي 

 (247,946)        مصاريف إهحثمارات 
 (41,122)        حكاليف حمويتية

 406,157        أخرى 

 (12,170,410)        إجمالي المصاريف الحشغيتية األخرى، صافي 

 10,146,715        إجمالي دخل الفحرة قبل حخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 
 (416,844)        إجمالي الفائض الاائد لامتيات الحممي 

 9,729,871        إجمالي دخل الفحرة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (3,500,000)        مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 6,229,871        إجمالي دخل الفحرة الاائد إلى المها مي  
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 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

 

28 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 األولية )تتمة(  الدخل قائمة 

 م )غير مراجعة( 2022  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة   

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   مركبات تأمين   تأمين طبي   قطاعات التشغيل )يتم تعديلها حسب االقتضاء( 

         إيرادات 

         إجمالي أقهاط الحممي  المكححبة 
 235,961,394  696,411  234,923,212  341,771  أفراد 

 327,281,282  505,271  866,688  325,909,323  ا ية الصغرالمنشنت محن

 23,624,584  7,218,584  5,598,564  10,807,436  المنشنت الصغيرة 

 44,923,143  16,470,277  14,659,627  13,793,239  المنشنت المحوهطة 

 283,456,394  16,634,930  203,322,527  63,498,937  المنشنت الكبيرة 

  414,350,706  459,370,618  41,525,473  915,246,797 

 (4,944,343)  (3,072,040)  (1,872,303)  -  محتية  -أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (38,458,012)  (30,778,482)  (7,679,530)  -  أجنبية -أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (16,026,466)  (1,141,743)  (4,002,861)  (10,881,862)  أقهاط فائض الخهارة 

 855,817,976  6,533,208  445,815,924  403,468,844  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (123,086,361)  (266,507)  (83,270,843)  (39,549,011)  الحغيرات في أقهاط الحممي  غير المكحهبة، صافي 

 732,731,615  6,266,701  362,545,081  363,919,833  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 9,348,992  7,173,311  2,175,681  -  إيراد عموتت إعادة الحممي 

 15,280,452  7,989,553  3,603,718  3,687,181  إيرادات اكححاب أخرى 

 757,361,059  21,429,565  368,324,480  367,607,014  مجموع اإليرادات 

  تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 

      

 (535,712,599)  (3,864,509)  (303,459,839)  (228,388,251)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 12,599,962  2,400,318  763,891  9,435,753  حصة مايدي الحممي  م  المطالبات المدفوعة

 (523,112,637)  (1,464,191)  (302,695,948)  (218,952,498)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (40,440,955)  (940,052)  (20,998,768)  (18,502,135)  الحهوية، صافي الحغيرات في المطالبات ححت 

 (23,249,647)  (813,904)  (29,315,470)  6,879,727  الحغيرات في المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا، صافي 

 (1,989,018)  32,514  (1,965,665)  (55,867)  حركة الحغير في اححياطات فنية أخرى 

 (588,792,257)  (3,185,633)  (354,975,851)  (230,630,773)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 266,341  106,651  159,690  -  اححياطيات أقهاط حممي  إضافية 

 (55,061,641)  (4,682,404)  (17,288,342)  (33,090,895)  حكاليف اكححاب وثائق حممي  

 (44,728,846)  (269,617)  (26,251,476)  (18,207,753)  مصاريف اكححاب أخرى 

 (688,316,403)  (8,031,003)  (398,355,979)  (281,929,421)  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 69,044,656  13,398,562  (30,031,499)  85,677,593  صافي دخل اإلكتتاب 

         

         إيرادات تشغيلية أخرى  / )مصاريف(

 (70,352,034)        مصاريف عمومية وإدارية 

 (3,085,288)        الديو  المشكوك في ححصيترا  مخصص

 13,040,568        إيرادات مرابحة م  ودائع بنكية 

 18,223,398        أرباح محققة م  اهحثمارات ، صافي 

 4,582,195        ودخل اتهحثمارات ، صافي حوزياات أرباح 

 (870,451)        مصاريف إهحثمارات 

 (175,668)        حكاليف حمويتية 

 1,585,754        أخرى

 ( 37,051,526)        إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى، صافي 

 31,993,130      إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 

 ( 795,304)        إجمالي الفائض الاائد لامتيات الحممي  

 31,197,826        إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 12,000,000)        مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 19,197,826        إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 
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 التشغيلية )تتمة( القطاعات   -11

 األولية )تتمة(  الدخل قائمة 

 م شغير مراجاة  2021 هبحمبر  30أشرر المنحرية في  الحهاةلفحرة   

 إجمالي   ممحتكات وحوادث   حممي  مركبات   حممي  طبي   قطاعات الحشغيل شيحم حاديترا حهب اتقحضاء  

         إيرادات 

         إجمالي أقهاط الحممي  المكححبة 
 59,217,087  831,040  58,205,241  180,806  أفراد 

 228,112,254  724,456  749,887  226,637,911  المنشنت محنا ية الصغر

 18,383,001  4,954,139  4,418,363  9,010,499  المنشنت الصغيرة 

 48,752,313  20,626,274  12,922,435  15,203,604  المنشنت المحوهطة 

 239,840,073  18,000,999  175,119,930  46,719,144  المنشنت الكبيرة 

  297,751,964  251,415,856  45,136,908  594,304,728 

 (1,627,605)  (1,188,443)  (439,162)  -  محتية  -أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (38,195,297)  (34,646,667)  (3,548,630)  -  أجنبية -أقهاط إعادة الحممي  المهندة

 (14,022,586)  (1,158,000)  (5,141,978)  (7,722,608)  أقهاط فائض الخهارة 

 540,459,240  8,143,798  242,286,086  290,029,356  صافي أقهاط الحممي  المكححبة 

 462,744  841,159  76,655,138  (77,033,553)  الحغيرات في أقهاط الحممي  غير المكحهبة، صافي 

 540,921,984  8,984,957  318,941,224  212,995,803  صافي أقهاط الحممي  المكحهبة 

 8,145,871  6,905,541  1,240,330  -  إيراد عموتت إعادة الحممي 

 6,633,351  507,089  5,216,316  909,946  إيرادات اكححاب أخرى 

 555,701,206  16,397,587  325,397,870  213,905,749  مجموع اإليرادات 

         حكاليف ومصاريف اإلكححاب 

 (411,687,988)  (8,298,212)  (267,077,133)  (136,312,643)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 12,880,857  4,291,820  1,927,879  6,661,158  الحممي  م  المطالبات المدفوعةحصة مايدي 

 (398,807,131)  (4,006,392)  (265,149,254)  (129,651,485)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 9,009,651  (3,695,135)  33,222,969  (20,518,183)  الحغيرات في المطالبات ححت الحهوية، صافي 

 (10,214,630)  2,220,407  (12,400,153)  (34,884)  الحغيرات في المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا، صافي 

 781,076  (115,725)  566,261  330,540  حركة الحغير في اححياطات فنية أخرى 

 (399,231,034)  (5,596,845)  (243,760,177)  (149,874,012)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المحكبدة 

 1,363,106  165,603  1,197,503  -  اححياطيات أقهاط حممي  إضافية 

 (37,421,582)  (5,050,530)  (14,248,295)  (18,122,757)  حكاليف اكححاب وثائق حممي  

 (35,120,791)  (267,033)  (22,452,282)  (12,401,476)  مصاريف اكححاب أخرى 

 (470,410,301)  (10,748,805)  (279,263,251)  (180,398,245)  مجموع حكاليف ومصاريف اإلكححاب 

 85,290,905  5,648,782  46,134,619  33,507,504  صافي دخل اإلكححاب 

         إيرادات حشغيتية أخرى   / شمصاريف 

 (64,928,609)        وإدارية مصاريف عمومية 

 5,324,361        ديو  مشكوك في ححصيترا   مخصص عكس

 3,799,790        إيرادات مرابحة م  ودائع بنكية 

 11,537,191        أرباح محققة م  اهحثمارات ، صافي 

 6,074,046        حوزياات أرباح ودخل اتهحثمارات ، صافي 

 (645,749)        إهحثمارات مصاريف  

 (99,883)        حكاليف حمويتية 

 390,147        أخرى

   38,548,706ش        إجمالي المصاريف الحشغيتية األخرى، صافي 

 إجمالي دخل الفحرة قبل حخصيص الفائض والزكاة  

 46,742,199      وضريبة الدخل 

   3,208,543ش        الحممي  إجمالي الفائض الاائد لامتيات 

 43,533,656        إجمالي دخل الفحرة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (10,500,000)        مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 33,033,656        إجمالي دخل الفحرة الاائد إلى المها مي 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -12

عالقة في المهرا مي ، والشرركات المرحبطة برم شالحاباة ، وموظفي اإلدارة الرئيهري  في الشرركة، والشرركات المهريطر عتيرا أو ححمثل األطراف ذات  

  قبل  الخاضراة لتهريطرة المشرحركة أو الحي حوثر عتيرا  ذه األطراف بشركل مرم. يحم اعحماد هرياهرات حهراير وثائق الحممي  وشرروط  ذه الماامالت م

 ة ومجتس اإلدارة.إدارة الشرك

 

 :/ الفحرة فيما يتي حفاصيل الماامالت واألرصدة الرئيهية مع األطراف  ذات الاالقة خالل الهنة

 

 طبيعة العالقة  أطراف ذات عالقة 

م  2022 سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021هبحمبر  30

 مراجاة  غير ش
       

 المها م الرئيهي

المكححبة م  أعضاء  إجمالي أقهاط الحممي  

 296,287  317,850 مجتس اإلدارة واألطراف ذات الاالقة 

 1,012,995  1,951,734 أقهاط إعادة الحممي  المهندة 

 223,554  117,034 حصة مايدي الحممي  م  المطالبات المهددة  

 

 ححملف األرصدة المهححقة م  / شإلى  األطراف ذات عالقة مما يتي:

 

 أرصدة مستحقة من/)إلى( األطراف ذات العالقة   أطراف ذات عالقة  

  

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر  31

 شمراجاة  

   الشركات الشقيقة 

   2,441,251ش  ( 2,441,251)  شركة األنشطة الحجارية 

 

 تأمين دائنة ذمم معيدي   أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة أطراف ذات عالقة 

 

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

  شمراجاة  

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديهمبر 31

 شمراجاة  

    

   762,935ش  ( 1,109,003)  25,268  - أعضاء مجتس اإلدارة 

 

 :حاويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفحرة كانت كما يتي 

 

   

م  2022سبتمبر  30

  )غير مراجعة( 

م 2021هبحمبر  30

 مراجاة  غير ش

    

 4,877,320  3,799,526 الرواحب والبدتت األخرى 

 493,302  213,420 حاويضات نراية الخدمة 

 4,012,946  5,370,622 

 

   رأس المال  -13

متيو  هرم  45م والذي يحكو  م   2022هبحمبر  30متيو  ريرررال هاودي كما في   450إ  رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  و  

 ريرال هاودي لكل هرم. 10متيو  هرم  بقيمة  40متيو  ريرال هاودي والذي يحكو  م   400م: 2021ديهمبر  31ش

 

متيو  لاير هراودي م   450متيو  لاير هراودي إلى  400م ، قامت الشرركة بزيادة رأس المال م  2022يوليو   3  ، في  1اإليضراح شباإلشرارة إلى  

متيو  لاير هرراودي. م   20متيو  لاير هرراودي م  اتححياطي النظامي و   30خالل إصرردار أهرررم مجانية والحي حم إصرردار ا م  خالل رهررمتة  

 األرباح المبقاة.

 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 
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 رأس المال )تتمة(  -13

 

 فيما يتي  يكل المها مة في الشركة. يخضع مها مو الشركة لتزكاة وضريبة الدخل شيادل حهب اتقحضاء :

 

 م 2022سبتمبر  30    

 األسهم المدفوعة   األسهم المصرح بها والمصدرة   

 المبلغ   عدد األسهم   

 100,620,000  100,620,000  10,062,000  البحري  –شركة اتححاد الحجاري القابضه 

 44,999,990  44,999,990  4,499,999  الكويت  –الشركة األ تيه لتحممي  

 304,380,010  304,380,010  30,438,001  أخرى 

  45,000,000  450,000,000  450,000,000 

 

 م2021ديهمبر  31  

 المدفوعة األهرم   األهرم المصرح برا والمصدرة   

 المبتغ   عدد األهرم   

 89,440,000  89,440,000  8,944,000  البحري  –شركة اتححاد الحجاري القابضة 

 40,000,000  40,000,000  4,000,000  الكويت  –الشركة األ تية لتحممي  

 270,560,000  270,560,000  27,056,000  أخرى 

  40,000,000  400,000,000  400,000,000 

 

 إدارة رأس المال  -14
 

 وضات الشركة أ داف لتحفاظ عتى نهبة كافية لرأس المال وذلك لححقيق أغراضرا ورفع قيمة الاائد لتمها مي .
 

إجراء  وحدير الشررررركة، بصررررورة منحظمة، محطتبات رأس المال وذلك بحقدير حجم اإلنخفاض بي  مهررررحويات رأس المال المهررررجتة والمطتوبة. يحم  

الحاديالت عتى مهررحويات رأس المال الحالي في ضرروء الحغيرات في ظروف الهرروق وخصررائص المخاطر المحاتقة بنشرراطات الشررركة. وبغرض 

 .المحافظة عتى  يكل رأس المال أو حاديته، قد حجري الشركة حاديالً عتى مبتغ حوزياات األرباح المدفوعة إلى المها مي  أو إصدار األهرم
 

 مجتس اإلدارة، فإ  الشركة قد الحزمت إلحزاما كاماًل بمحطتبات رأس المال المفروضة خارجياً خالل الفحرة المالية المفصع عنرا.في رأي 
 

 ربحية السهم  -15
 

القائمة خالل الهرنة،  المهرا مي  بقهرمة صرافي دخل الفحرة عتى المحوهرط المرجع لادد األهررم   ربعاألهراهري والمخفض لتهررم م   الربعيحم اححهراب  

 ما لم يك   ناك حمثير حخفيض.

 



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 الموجزة األولية   قائمة المركز المالي

 م شمراجاة  2021ديهمبر  31كما في   م )غير مراجعة( 2022 سبتمبر  30في كما  

  عمليات التأمين  

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            الموجودات 
 535,498,139  148,079,199  387,418,940  307,950,246  25,708,560  282,241,686 نقد وما في حكمه 

 164,107,400  -  164,107,400  210,048,509  -  210,048,509 أقهاط حممي  وذمم مايدي حممي  مدينة، صافي 

 23,550,198  -  23,550,198  26,796,176  -  26,796,176 حصة مايدي الحممي  م  األقهاط غير المكحهبة

حصة مايدي الحممي  م  المطالبات ححت  

 77,841,887  -  77,841,887  82,745,109  -  82,745,109 الحهوية 

حصة مايدي الحممي  م  مطالبات محكبدة غير 

 15,919,310  -  15,919,310  14,051,436  -  14,051,436 عنرا مبتغ 

 34,263,147  -  34,263,147  38,389,118  -  38,389,118 حكاليف اقحناء وثائق حممي  موجتة 

 232,995,704  232,995,704  -  300,055,141  255,255,141  44,800,000 اهحثمارات

 22,577,243  22,577,243  -  7,157,740  7,157,740  - مهححق م  عمتيات الحممي 

 -  -  -  4,422,340  -  4,422,340 مهححق م  عمتيات المها مي   

 65,738,691  1,004,942  64,733,749  91,802,667  2,644,778  89,157,889 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 407,676,226  132,676,226  275,000,000  688,241,548  242,550,217  445,691,331 ودائع بنكية طويتة األجل / ذات دخل ثابت 

 17,773,176  -  17,773,176  18,142,256  -  18,142,256 ممحتكات ومادات 

 3,673,446  -  3,673,446  7,430,825  -  7,430,825 أصول حق اتهحخدام 

 4,496,500  4,496,500  -  4,496,500  4,496,500  - شررة 

 40,000,000  40,000,000  -  45,000,000  45,000,000  - ودياة نظامية 

 5,487,213  5,487,213  -  5,751,293  5,751,293  - دخل مهححق م  ودياة نظامية 

 1,651,598,280  587,317,027  1,064,281,253  1,852,480,904  588,564,229  1,263,916,675 مجموع الموجودات 

 (22,577,243)  (22,577,243)  -  (11,580,080)  (7,157,740)  (4,422,340) : الحهوية بي  القطاعات يخصم

 1,629,021,037  564,739,784  1,064,281,253  1,840,900,824  581,406,489  1,259,494,335 مجموع الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي 

 



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 
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 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

 

33 

 

 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 )تتمة(   الموجزةقائمة المركز المالي األولية  
 م شمراجاة  2021ديهمبر  31كما في   م )غير مراجعة( 2022 سبتمبر  30كما في  

  عمليات التأمين   المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            مطلوبات 
 39,833,641  -  39,833,641  49,512,854  -  49,512,854 ذمم دائنة

 121,313,885   2,160,338  119,153,547  125,363,682  1,378,794  123,984,888 مصاريف مهححقة ومطتوبات أخرى

 3,141,919  -  3,141,919  6,496,112  -  6,496,112 الحزام عقود اإليجار 

 12,946,234  -  12,946,234  13,730,239  -  13,730,239 أرصدة مايدي حممي  دائنة

 483,495,311  -  483,495,311  609,827,650  -  609,827,650 أقهاط حممي  غير مكحهبة

 4,843,821  -  4,843,821  5,681,993  -  5,681,993 عموتت مايدي الحممي  غير المكحهبة

 242,696,925  -  242,696,925  288,041,102  -  288,041,102 مطالبات ححت الحهوية 

 94,588,729  -  94,588,729  115,970,502  -  115,970,502 مطالبات محكبدة غير مبتغ عنرا

 14,848,846  -  14,848,846  14,582,505  -  14,582,505 اححياطي أقهاط حممي  إضافية 

 8,388,482  -  8,388,482  10,377,500  -  10,377,500 اححياطات فنية أخرى 

 22,577,243  -  22,577,243  7,157,740  -  7,157,740 مهححق إلى عمتيات المها مي 

 -  -  -  4,422,340  4,422,340  - مهححق إلى عمتيات حمتة وثائق الحممي  

 17,540,258  -  17,540,258  16,976,586  -  16,976,586 حاويض نراية الخدمة 

 25,308,163  25,308,163  -  16,564,068  16,564,068  - الزكاة وضريبة الدخل 

عمولة نظامية مهححقة الدفع إلى البنك المركزي  
 5,487,213  5,487,213  -  5,751,293  5,751,293  - الهاودي شهاما  

 1,097,010,670  32,955,714  1,064,054,956  1,290,456,166  28,116,495  1,262,339,671 مجموع المطلوبات 

 (22,577,243)  -  (22,577,243)  (11,580,080)  (4,422,340)  (7,157,740) يخصم: الحهوية بي  القطاعات 

 1,074,433,427  32,955,714  1,041,477,713  1,278,876,086  23,694,155  1,255,181,931 مجموع المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي 

 2,508,583  -  2,508,583  3,303,887  -  3,303,887 الفائض المحراكم المهححق 

خهارة إكحوارية ع  إعادة قياس حاويض نراية  
 (2,282,286)  -  (2,282,286)  (1,726,883)  -  (1,726,883) الخدمة 

 226,297  -  226,297  1,577,004  -  1,577,004 واالحتياطيات مجموع الفائض المتراكم 

  يحبعش           



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 )تتمة(   الموجزةقائمة المركز المالي األولية  
 

 م شمراجاة  2021ديهمبر  31كما في   م )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30كما في  

  عمليات التأمين   المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين  الشركة( )ملحوظة: يتم تعديلها حسب ظروف 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            

            الملكية  حقوق  
 400,000,000  400,000,000  -  450,000,000  450,000,000  - رأس المال 

 36,298,116  36,298,116  -  6,298,116  6,298,116  - اححياطي نظامي 

 100,478,049  100,478,049  -  99,675,875  99,675,875  - أرباح مبقاة

 17,585,148  17,585,148  -  4,473,743  4,473,743  - ربع اححياطي القيمة الاادلة لإلهحثمارات 

 554,361,313  554,361,313  -  560,447,734  560,447,734  - الملكية حقوق مجموع  

مجموع المطلوبات والفائض المتراكم 

 1,629,021,037  587,317,027  1,041,704,010  1,840,900,824  584,141,889  1,256,758,935 الملكية  وحقوق واالحتياطيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

   الموجزة األولية قائمة الدخل 

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30لفحرة الثالثة أشرر المنحرية في   م )غير مراجعة( 2022سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  عمليات التأمين  

عمليات  
  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  
 المجموع   المساهمين 

            

            اإليرادات 
 251,252,241  -  251,252,241  330,907,564  -  330,907,564 اجمالي أقهاط الحممي  المكححبة
 (378,408)  -  (378,408)  (1,414,625)  -  (1,414,625) محتي -أقهاط إعادة الحممي  المهندة
 (8,709,314)  -  (8,709,314)  (11,985,267)  -  (11,985,267) أجنبي-أقهاط إعادة الحممي  المهندة
 (7,215,098)  -  (7,215,098)  (2,309,293)  -  (2,309,293) أقهاط حممي  فائض الخهارة 

 234,949,421  -  234,949,421  315,198,379  -  315,198,379 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (48,188,133)  -  (48,188,133)  (36,063,113)  -  (36,063,113) الحغيرات في أقهاط الحممي  غير المكحهبة، صافي 

 186,761,288  -  186,761,288  279,135,266  -  279,135,266 صافي اقساط التأمين المكتسبة 
 2,571,162  -  2,571,162  3,151,884  -  3,151,884 دخل عموتت إعادة الحممي 

 3,171,890  -  3,171,890  8,211,459  -  8,211,459 ايرادات اكححاب أخرى 

 192,504,340  -  192,504,340  290,498,609  -  290,498,609 مجموع اإليرادات 

            ومصاريف االكتتاب   التكاليف 
 (136,800,033)  -  (136,800,033)  (184,836,059)  -  (184,836,059) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 4,488,354  -  4,488,354  3,500,156  -  3,500,156 حصة مايدي الحممي  م  المطالبات المدفوعة 

 (132,311,679)  -  (132,311,679)  (181,335,903)  -  (181,335,903) المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 4,460,438  -  4,460,438  (29,413,552)    (29,413,552) في المطالبات ححت الحهوية، صافي  الحغيرات

الحغيرات في المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا، 
 (10,527,467)  -  (10,527,467)  (7,680,415)  -  (7,680,415) صافي 

 34,368  -  34,368  (1,058,720)  -  (1,058,720) الحغيرات في حركة اححياطيات فنية أخرى 

 (138,344,340)  -  (138,344,340)  (219,488,590)  -  (219,488,590) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (912,754)  -  (912,754)  7,805,454  -  7,805,454 ت أقهاط حممي  إضافية اححياطيا

 (13,998,195)  -  (13,998,195)  (20,051,809)  -  (20,051,809) حكاليف إقحناء وثائق حممي  موجتة 

 (16,931,926)  -  (16,931,926)  (14,813,182)  -  (14,813,182) مصاريف اكححاب أخرى 

 (170,187,215)  -  (170,187,215)  (246,548,127)  -  (246,548,127) تكاليف ومصاريف االكتتاب مجموع  

 22,317,125  -  22,317,125  43,950,482  -  43,950,482 االكتتاب  صافي دخل



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 
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 ومات إضافية )تتمة( معل  -16
 

 )تتمة( الموجزة األولية  قائمة الدخل 
 

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30لفحرة الثالثة أشرر المنحرية في   م )غير مراجعة( 2022سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  عمليات التأمين  

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 2,206,024  -  2,206,024  (3,926,263)  -  (3,926,263) مشكوك في ححصيترا  ديو  عكس /    مخصصش

 (22,613,318)  (506,810)  (22,106,508)  (24,628,072)  (626,816)  (24,001,256) مصاريف عمومية وإدارية 

 1,133,418  631,740  501,678  7,075,206  2,674,382  4,400,824 إيرادات مرابحة م  ودائع بنكية

 4,550,556  4,550,556  -  5,838,759  5,838,759  - أرباح محققة م  اهحثمارات

 2,435,821  1,550,736  885,085  503,001  332,331  170,670 حوزياات أرباح ودخل اهحثمارات 

 (247,946)  (247,946)  -  (303,478)  (303,478)  - مصاريف اهحثمارات 

 (41,122)  -  (41,122)  (71,093)  -  (71,093) حكاليف حمويتية

 406,157  -  406,157  1,345,730  -  1,345,730 أخرى 

 (12,170,410)  5,978,276  (18,148,686)  (14,166,210)  7,915,178  (22,081,388) إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى ، صافي 

            
إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  

 10,146,715  5,978,276  4,168,439  29,784,272  7,915,178  21,869,094 الدخل وضريبة 

 -  3,751,595  (3,751,595)  -  21,073,790  (21,073,790) الفائض الاائد إلى عمتيات الحممي  

 10,146,715  9,729,871  416,844  29,784,272  28,988,968  795,304 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (3,500,000)  (3,500,000)  -  (4,000,000)  (4,000,000)  - مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 6,646,715  6,229,871  416,844  25,784,272  24,988,968  795,304 الفترة اجمالي دخل 

            

            ربحية السهم 

 0.15  0.14  0.01  0.57  0.56  0.02 ربحية السهم األساسي 

 
 



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية 
 

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30لفحرة الثالثة أشرر المنحرية في   م )غير مراجعة( 2022سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  عمليات التأمين  

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

 6,646,715  6,229,871  416,844  25,784,272  24,988,968  795,304 إجمالي الدخل للفترة 

            

            الدخل الشامل اآلخر  

            
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  

            الدخل األولية فى فترات الحقة 
المحققة م  اهحبااد اهحثمارات محاحة   المكاهب

 (3,443,151)  (3,443,151)  -  (4,952,918)  (4,952,918)  - لتبيع 

الحغيرات غير المحققة في القيمة الاادلة  

 10,006,828  10,006,828  -  3,393,714  3,393,714  - لالهحثمارات المحاحة لتبيع

يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل    لنالبنود التي 

            األولية فى فترات الحقة 

 -  -  -  -  -  - م  حاويضات نراية الخدمة  ةهب اتكحواري االمك

 13,210,392  12,793,548  416,844  24,225,068  23,429,764  795,304 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 التعاوني شركة االتحاد للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  القوائم إيضاحات حول 

 م  2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16

 قائمة الدخل األولية  

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30المنحرية في  أشرر الحهاة لفحرة )غير مراجعة(  م  2022سبتمبر   30المنتهية في   أشهر  التسعة لفترة  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

       اإليرادات 

 594,304,728 - 594,304,728 915,246,797 - 915,246,797 إجمالي أقهاط الحممي  المكححبة

 (1,627,605) - (1,627,605) (4,944,343) - (4,944,343) محتي  - أقهاط إعادة الحممي  المهندة 

 (38,195,297) - (38,195,297) (38,458,012) - (38,458,012) أجنبي - المهندة أقهاط إعادة الحممي  

 (14,022,586) - (14,022,586) (16,026,466) - (16,026,466) أقهاط حممي  فائض الخهارة 

 540,459,240 - 540,459,240 855,817,976 - 855,817,976 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 462,744 - 462,744 (123,086,361) - (123,086,361) أقهاط الحممي  غير المكحهبة، صافي الحغيرات في 

 540,921,984 - 540,921,984 732,731,615 - 732,731,615 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 8,145,871 - 8,145,871 9,348,992 - 9,348,992 دخل عموتت إعادة الحممي 

 6,633,351 - 6,633,351 15,280,452 - 15,280,452 إيرادات اكححاب أخرى 

 555,701,206 - 555,701,206 757,361,059 - 757,361,059 مجموع اإليرادات 

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 (411,687,988) - (411,687,988) (535,712,599) - (535,712,599) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 12,880,857 - 12,880,857 12,599,962 - 12,599,962 الحممي  م  المطالبات المدفوعة حصة مايدي 

 (398,807,131) - (398,807,131) (523,112,637) - (523,112,637) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 9,009,651 - 9,009,651 (40,440,955) - (40,440,955) الحغيرات في المطالبات ححت الحهوية، صافي 

 (10,214,630) - (10,214,630) (23,249,647) - (23,249,647) الحغيرات في المطالبات المحكبدة غير المبتغ عنرا، صافي 

 781,076 - 781,076 (1,989,018) - (1,989,018) الحغيرات في اححياطيات فنية أخرى ، صافي 

 (399,231,034) - (399,231,034) (588,792,257) - (588,792,257) والمنافع األخرى المتكبدة صافي المطالبات 

 1,363,106 - 1,363,106 266,341 - 266,341 اححياطيات أقهاط حممي  إضافية 

 (37,421,582) - (37,421,582) (55,061,641) - (55,061,641) حكاليف إقحناء وثائق حممي  

 (35,120,791) - (35,120,791) (44,728,846) - (44,728,846) اكححاب أخرى مصاريف 

 (470,410,301) - (470,410,301) (688,316,403) - (688,316,403) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 85,290,905 - 85,290,905 69,044,656 - 69,044,656 صافي دخل االكتتاب 
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 )تتمة( معلومات إضافية   -16
 

 قائمة الدخل األولية )تتمة( 
 

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30المنحرية في  أشرر الحهاة لفحرة )غير مراجعة(  م  2022سبتمبر   30المنتهية في   أشهر  التسعة لفترة  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

       إيرادات تشغيلية أخرى)مصاريف( / 

 5,324,361 - 5,324,361 (3,085,288) - (3,085,288) مشكوك في ححصيترا  ديو عكس  /    مخصصش

 (64,928,609) (1,535,321) (63,393,288) (70,352,034) (1,651,206) (68,700,828) مصاريف عمومية وإدارية 

 3,799,790 1,741,315 2,058,475 13,040,568 4,797,214 8,243,354 إيرادات مرابحة م  ودائع بنكية

 - - - - - - صافي   -محققة م  اهحثمارات خهارة غير

 11,537,191 11,537,191 - 18,223,398 18,223,398 - أرباح محققة م  اهحثمارات

 6,074,046 3,559,337 2,514,709 4,582,195 3,541,131 1,041,064 حوزياات أرباح ودخل اهحثمارات 

 (645,749) (645,749) - (870,451) (870,451) - مصاريف اهحثمارات 

 (99,883) - (99,883) (175,668) - (175,668) حكاليف حمويتية

 390,147 - 390,147 1,585,754 - 1,585,754 أخرى 

 (38,548,706) 14,656,773 (53,205,479) (37,051,526) 24,040,086 (61,091,612) إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى، صافي 

       

إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  

 46,742,199 14,656,773 32,085,426 31,993,130 24,040,086 7,953,044 وضريبة الدخل 

 - 28,876,883 (28,876,883) - 7,157,740 (7,157,740) الفائض الاائد إلى عمتيات الحممي  

 46,742,199 43,533,656 3,208,543 31,993,130 31,197,826 795,304 إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (10,500,000) (10,500,000) - (12,000,000) (12,000,000) - مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 36,242,199 33,033,656 3,208,543 19,993,130 19,197,826 795,304 إجمالي الدخل للفترة 

       

       ربحية السهم 

 0.81 0.73 0.07 0.44 0.43 0.02 ربحية الهرم األهاهية   
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
 

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30أشرر المنحرية في  الحهاةلفحرة   مراجعة( م )غير 2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة  

  عمليات التأمين  

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

 36,242,199  33,033,656  3,208,543  19,993,130  19,197,826  795,304 إجمالي الدخل للفترة 

            

            الدخل الشامل اآلخر  

            
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  

            الدخل األولية فى فترات الحقة 
 (9,799,411)  (9,799,411)  -  (17,492,226)  (17,492,226)  - المحققة م  اهحبااد اهحثمارات محاحة لتبيع الخهائر

الحغيرات غير المحققة في القيمة الاادلة  

 27,989,986  27,989,986  -  4,380,821  4,380,821  - لالهحثمارات المحاحة لتبيع

            

يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل    لنالبنود التي 

            الحقة  سنوات فى 

 352,126  -  352,126  555,403  -  555,403 م  حاويضات نراية الخدمة  ةهب اتكحواري االمك

 54,784,900  51,224,231  3,560,669  7,437,128  6,086,421  1,350,707 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 الموجزة األولية قائمة التدفقات النقدية 

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر   30أشرر المنحرية في  الحهاةلفحرة   )غير مراجعة( م 2022سبتمبر   30المنتهية في   شهر أ التسعة لفترة  

 المجموع   عمتيات المها مي   عمتيات الحممي    المجموع   المساهمين عمليات    عمليات التأمين  

            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
إجمالي دخل الفحرة قبل حخصيص الفائض والزكاة  

 46,742,199  43,533,656  3,208,543  31,993,130  31,197,826  795,304 وضريبة الدخل 

            لتبنود غير النقدية الحاديالت 

 2,606,931  -  2,606,931  2,545,954  -  2,545,954 اهحرالك ممحتكات ومادات 

 878,568  -  878,568  1,732,818  -  1,732,818 اهحرالك محمل عتى أصول حق اإلهحخدام 

 1,135  -  1,135  -  -  - الخهارة م  إهحبااد ممحتكات وآتت ومادات 

 (5,324,361)  -  (5,324,361)  3,085,288  -  3,085,288 ححصيترا مخصص ذمم مدينة مشكوك في / عكسش

 (11,537,191)  (11,537,191)  -  (18,223,398)  (18,223,398)  - أرباح محققة في اهحثمارات 

 (14,869)  (14,869)  -  -  -  - حوزياات األرباح المااد اهحثمار ا

 99,883  -  99,883  175,668  -  175,668 حمويتيةحكاليف 

 2,731,430  -  2,731,430  2,567,696  -  2,567,696 مخصص حاويضات نراية الخدمة 

            الحغيرات في الموجودات والمطتوبات الحشغيتية 

 49,574,752  -  49,574,752  (49,026,397)  -  (49,026,397) أقهاط حممي  وذمم مايدي حممي  مدينة

 (1,679,835)  -  (1,679,835)  (3,245,978)  -  (3,245,978) حصة مايدي الحممي  م  األقهاط غير المكحهبة

 9,176,436  -  9,176,436  (4,903,222)  -  (4,903,222) حصة مايدي الحممي  م  المطالبات ححت الحهوية 

المطالبات المحكبدة غير حصة مايدي الحممي  م  
 2,359,550  -  2,359,550  1,867,874  -  1,867,874 المبتغ عنرا 

 (7,379,344)  -  (7,379,344)  (4,125,971)  -  (4,125,971) حكاليف إقحناء وثائق حممي  موجتة 

 2,408,762  1,009,165  1,399,597  (26,063,976)  (1,639,836)  (24,424,140) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 9,294,022  -  9,294,022  9,679,213  -  9,679,213 ذمم دائنة

 15,483,680  (467,500)  15,951,180  4,049,797  (781,544)  4,831,341 مصاريف مهححقة ومطتوبات أخرى

 800,951  -  800,951  784,005  -  784,005 أرصدة مايدي حممي  دائنة

 1,217,091  -  1,217,091  126,332,339  -  126,332,339 أقهاط الحممي  غير المكحهبة 

 (196,023)  -  (196,023)  838,172  -  838,172 عموتت مايدي الحممي  غير المكحهبة

 (18,186,088)  -  (18,186,088)  45,344,177  -  45,344,177 مطالبات ححت الحهوية 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 )تتمة(   قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 م شغير مراجاة  2021هبحمبر  30أشرر المنحرية في  الحهاةلفحرة   )غير مراجعة(م 2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 المجموع   عمتيات المها مي    عمتيات الحممي    المجموع   المساهمينعمليات   عمليات التأمين  
            

 7,855,080  -  7,855,080  21,381,773  -  21,381,773 مطالبات محكبدة غير مبتغ عنرا 

 (1,363,106)  -  (1,363,106)  (266,341)  -  (266,341) اححياطيات أقهاط حممي  إضافية 

 (781,076)  -  (781,076)  1,989,018  -  1,989,018 اححياطيات فنية أخرى

 (28,876,883)  (28,876,883)  -  15,419,503  15,419,503  - المهححق م  عمتيات الحممي  

 2,975,820  2,975,820  -  4,422,340  4,422,340  - عمتيات الحممي  إلىالمهححق 

 (2,975,820)  -  (2,975,820)  (4,422,340)  -  (4,422,340) المها مي  المهححق م  عمتيات 

 28,876,883  -  28,876,883  (15,419,503)  -  (15,419,503) المهححق إلى عمتيات المها مي  

 (2,632,259)  -  (2,632,259)  ( 2,575,965)  -  ( 2,575,965) نراية الخدمة المدفوع   حاويض

 (814)  -  (814)  -  -  - دفع الفائض لحمتة وثائق الحممي  

 (12,464,548)  (12,464,548)  -  (20,744,095)  (20,744,095)  - زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 89,670,956  (5,842,350)  95,513,306  125,191,579  9,650,796  115,540,783 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

            التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 16,409,344  16,409,344  -  (61,947,444)  (17,147,444)  (44,800,000) صافي الحركة في اتهحثمارات 

صافي الحركة في ودائع بنكية طويتة األجل / ذات دخل  

  (51,000,000)  (45,000,000)  (280,565,322)  (109,873,991)  (170,691,331) ثابت 

(96,000,000) 

دفع اإليجار بموجب المايار الدولي إلعداد الحقارير 
  -  (650,000)  (2,311,672)  -  (2,311,672) 16المالية رقم 

(650,000) 

     -  (5,000,000)  (5,000,000)  - صافي الحركة في الودياة النظامية 

 (4,554,518)  -  (4,554,518)  (2,915,034)  -  (2,915,034) صافي الحركة في الممحتكات والمادات 

 (84,795,174)  (34,590,656)  (50,204,518)  (352,739,472)  (132,021,435)  (220,718,037) صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

 4,875,782  (40,433,006)  45,308,788  (227,547,893)  (122,370,639)  (105,177,254) صافي الحغير في النقد وما في حكمه 

 451,715,851  78,485,486  373,230,365  535,498,139  148,079,199  387,418,940 النقد وما في حكمه في بداية الفحرة 

 456,591,633  38,052,480  418,539,153  307,950,246  25,708,560  282,241,686 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

            المعلومات غير النقدية 

 (9,799,411)  (9,799,411)  -  (17,492,226)  (17,492,226)  - اهحثمارات محاحة لتبيع إهحبااد محققة م   أرباح

 27,989,986  27,989,986  -  4,380,821  4,380,821  - اهحثمارات محاحة لتبيع أرباح غير محققة في  

الفائض المحول إلى حهاب الفائض غير الموزع 
 4,859,659  4,859,659  -  -  -  -   مطتوباتش

 6,712,259  6,712,259  -  -  -  - الامالء  اتالفائض المحول إلى حهاب
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