
    
 

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

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

 

  إيضاح 
 م2021 يونيو 30

 )غير مراجعة(
 

م 2020ديسمبر  31
 )مراجعة(

      موجودات ال
 179,508,029  195,436,438  6 نقد وما يماثله

 126,570,741  40,054,223  7 ودائع قصيرة األجل
 206,568,729  177,724,670  8 بالصافي –وإعادة تأمين مدينة  تأمينأقساط 

 8,311,277  8,969,428  14 بالصافي –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 
 36,474,798  47,243,347  9 التأمين من األقساط غير المكتسبة حصة معيدي

 48,489,107  50,212,495  9 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم 
 9 اإلبالغ عنها

 
23,252,841 

 
20,062,991 

 29,474,599  ,821,63624   تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 -  3,707,632   فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة

 257,059,214  ,947281,532  10 إستثمارات 
 30,821,365  931,957,38   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

 10,770,393  9,749,913   ممتلكات ومعدات
 9,278,773  8,288,926   موجودات حق االستخدام 

 12,106,745  13,106,511   موجودات غير ملموسة 
 103,786,750  103,786,750  5 الشهرة

 52,871,196  34,421,196   وديعة نظامية 
 7,562,956  7,675,662   إيراد مستحق على وديعة نظامية 

 1,139,717,663  ,546,942,0681   مجموع الموجودات

      المطلوبات
 72,108,216  94,495,625   ذمم دائنة

 27,905,430  625,327,42   مستحقات ومطلوبات أخرى
 15,379,852  22,552,321   ارصدة اعادة تأمين دائنة
 375,588,801  309,407,474  9 أقساط تأمين غير مكتسبة

 8,825,885  10,927,560   عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 104,742,560  114,931,204  9 مطالبات قائمة

 170,897,914  194,395,211  9 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 11,295,391  28,877,326  9 احتياطات قسط تأمين إضافي

 11,211,593  13,062,285  9 احتياطات فنية أخرى
 7,500,772  7,454,695   عقود االيجار التزامات

 20,659,103  ,68819,583   التزامات منافع الموظفين
 19,958,958   20,072,948  15 الزكاة وضريبة الدخل

 13,748,722  13,748,722   مستحقات على توزيع الفائض
 7,562,956  7,675,662   المركزي السعوديللبنك إيرادات مستحقة الدفع 

 867,386,153  346,512,899   مجموع المطلوبات
      حقوق المساهمين

 229,474,640  229,474,640  16,1 الرأس الم
 89,488,445  -  4,1 عالوة اصدار

 4,885,691  4,885,691  17 إحتياطي نظامي
 (59,541,995)  )75,651,475(   خسائر متراكمة

 (2,203,061)             )2,203,061(   احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
 10,227,790  ,40512,924   لإلستثمارات احتياطي القيمة العادلة 

 272,331,510  ,200169,430   مجموع حقوق المساهمين
 1,139,717,663  ,546,942,0681   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
 )شركة مساهمة سعودية (

 ةالدخل األولية الموجزقائمة 
 السعودي ما لم يذكر غير ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال

 

 

 
 
 
 

 إيضاح

 

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2021يونيو

 )غير مراجعة(

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

نيو يو 30في 
2020  

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2021يونيو

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2020يونيو

 )غير مراجعة(

       اإليرادات
 226,111,769 305,293,178 92,459,018 128,214,067  13 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

       مسندة: أقساط إعادة تأمين
 (44,526,663) (53,340,342) (14,272,802) (19,238,197)   أجنبي -
 (7,151,920) (7,200,600) (3,133,183) (3,564,041)   محلي -

       الفائض من خسائر أقساط التأمين:
 (2,192,805) (12,359,731) (1,096,403) (9,395,350)   أجنبي -
 (243,088) (1,072,559) (121,544) (505,099)   محلي -

 171,997,293 231,319,946 73,835,086 95,511,380   صافي أقساط التأمين المكتتبة
       

 33,090,584 66,181,327 30,443,271 60,527,772  9 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط 

 1,321,811 10,768,549 (5,304,127) (3,423,451)  9 التأمين غير المكتسبة
 206,409,688 308,269,822 98,974,230 152,615,701   صافي أقساط التأمين المكتسبة

       
 11,374,785 11,627,257 5,188,791 5,950,855   عموالت اعادة تأمين

 110,911 199,418 42,640 85,440   إيرادات رسوم من التأمين
       

 217,895,384 320,096,497 104,205,661 158,651,996   مجموع اإليرادات
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 (162,152,968) (314,849,763) (80,921,575) )142,737,342(  13 إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصةةةةةة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات  
 28,851,172 36,041,548 9,515,879 22,390,586   المدفوعة

 (2,290,618) (7,793,908) (1,173,149) )4,156,154(   المصاريف المتكبدة المتعلقه بالمطالبات
 (135,592,414) (286,602,123) (72,578,845) )124,502,910(   صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

       
 (4,243,905) (10,188,644) 31,915,868 7,407,059  9 التغيرات في المطالبات القائمة

التغيرات في حصةةةةةةةةةة معيةةةدي التةةةأمين من 
 498,531 1,723,388 (107,499) (1,469,880)  9 المطالبات القائمة

مطةالبةات متكبةدة لم يتم االبالغ التغيرات في 
 5,172,076 (23,497,297) (6,922,644) (33,649,273)  9 عنها

ة معيةةةدي التةةةأمين من التغيرات في حصةةةةةةةةة
 مطالبات متكبدة لم يتم

 (4,500,138) 3,189,850 (505,707) 3,901,785  9 عنها االبالغ
 (138,665,850) (315,374,826) (48,198,827) )148,313,219(   صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

       
 (19,135,776) (28,139,176) (9,343,843) )14,328,020(   تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 (4,646,561) (17,581,935) (8,593,626) )7,171,265(  9 التغيرات في احتياطات أقساط تأمين اضافية
 134,119 (1,850,692) 435,101 (1,920,264)  9 التغيرات في احتياطات فنية اخرى

 (1,570,405) (3,799,695) (1,137,597) )3,526,700(   مصاريف اكتتاب اخرى
مجموع تكاااااليف ومصاااااااااااريف اإلكتتاااااب  

 (163,884,473) (366,746,324) (66,838,792) )468,259,175(   بالصافي
 54,010,911 (46,649,827) 37,366,869 )16,607,472(   صافي )خسارة( دخل اإلكتتاب

 )تتمة(      
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 للتأمين التعاونياالهلية شركة اتحاد الخليج 

 مة سعودية()شركة مساه
 )تتمة( الدخل األولية الموجزةقائمة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

  إيضاح 

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2021يونيو

 )غير مراجعة(

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

يونيو  30في 
2020  

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 30 في 
  2021يونيو

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2020يونيو

 )غير مراجعة(

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 
مخصةةةةةةةص الةةةةديون المشةةةةةةةكوك في 

 (15,424,878) (6,757,435) (12,402,809) (3,044,068)  14,8 تحصيلها
 (44,745,465) (61,390,177) (21,266,083) (32,388,696)   ادارية عمومية ومصاريف 

 ،إيةرادات االسةةةةةةةةتةثةمةةةةار والةعةمةوالت
 بالصافي

 
 4,515,625 2,532,239 8,722,344 5,600,174  

 (133,567) (146,981) (66,644) (72,908)   عقود اإليجار–تكاليف تمويل 
 5,192,301  2,624,151 4,435,923  796,299   ايرادات اخرى

لتشاااااغيل االخرى مجموع مصااااااريف ا
 (56,948,098) (26,767,374) (30,193,748)   بالصافي

 
(49,511,435) 

 
للفترة ما قبل نسبة االيراد  )الخسارة(مجموع 

 (46,801,220)   الفائض  الزكاة وضربية الدخل
     

10,599,495 (103,597,925)   4,499,476 
 (380,366) - (1,026,819)  -   الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين

للفترة ماقبل االيراد مجموع )الخسارة( 
 4,119,110 (103,597,925) 9,572,676 (46,801,220)   الزكاة وضريبة الدخل 

       
 (1,315,640) (2,000,000) (623,198) (1,000,000)  15 مصروف الزكاة

 - - - -  15 مصروف ضريبة الدخل
رة المنسوبة للفتااليراد إجمالي )الخسارة( 

 2,803,470 (105,597,925) 8,949,478 (47,801,220)   للمساهمين
       

 15,000,000 22,947,464 15,000,000 22,947,464  19 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
السهم )معبر عنها باللاير  )ربح( خسارة

   السعودي للسهم الواحد(
  

  

 0.19 (4.60) 0.60 (2.08)  19 سهم الواحداألساسي لل )الربح( الخسارة
 0.19 (4.60) 0.60 (2.08)  19 المخفض للسهم الواحد )الربح( الخسارة
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 الرئيس التنفيذي  الماليالمدير   رئيس مجلس اإلدارة

 مشعل الشايع  أسامة علوي الهاشم  عبدالعزيز علي التركي
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 للتأمين التعاونياالهلية شركة اتحاد الخليج 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 

 

 
 
 

 إيضاح

 

 ثالثة لفترة ال
 أشهر المنتهية

 30في  
  2021يونيو

 )غير مراجعة(

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

يونيو  30في 
2020  

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2021يونيو

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 30في  
  2020يونيو

 )غير مراجعة(

 فترةللااليراد إجمالي )الخسةةةةارة( 
 2,803,470 (105,597,925) 8,949,478 )47,801,220(   المنسوبة إلى المساهمين

     الدخل الشامل اآلخر
  

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها 
 الفتراتإلى قااائمااة الاادخاال في 

     الالحقة

  

تةةةغةةةيةةةرات الةةةقةةةيةةةمةةةةة الةةةعةةةةادلةةةةة 
لإلسةةةةةةةتثمارات المتاحة للبيع ، 

  2,364,727 2,696,615 9,161,690  ,5111,058  10 بالصافي
صنيفها  سب المحققة المعاد ت المكا
إلى قةةةائمةةةة الةةةدخةةةل األوليةةةة 

 (39,457) - (39,457) -  10 الموجزة

   5111,058, 9,122,233 2,696,615 2,325,270 
 الااادخااال( الخسااااااااااارة)مجموع 

 5,128,740 (102,901,310) 18,071,711   (46,742,709)   للفترةالشامل 

 
 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 22إلى رقم  1يضاحات المرفقة من رقم إن اإل

 
 الرئيس التنفيذي  المدير المالي  رئيس مجلس اإلدارة

 مشعل الشايع  أسامة علوي الهاشم  عبدالعزيز علي التركي
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 للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
 ة مساهمة سعودية()شرك

 األولية الموجزة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2021يونيو  30لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 22إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

 الرئيس التنفيذي  المدير المالي  رئيس مجلس اإلدارة

 مشعل الشايع  أسامة علوي الهاشم  عبدالعزيز علي التركي

 إيضاح  
 

 حتياطي نظاميإ عالوة اصدار رأس المال
 

 خسائر متراكمة

احتياطي إعادة 
قياس التزامات 

 موظفينمنافع ال

 احتياطي
القيمة العادلة 
 المجــموع لإلستثمارات

          
 272,331,510 10,227,790 (2,203,061) (59,541,995) 4,885,691 89,488,445 229,474,640   )مراجعة( 2021يناير  1في 

          الشامل للفترة: الدخل )الخسارة( إجمالي

 (105,597,925) - - (105,597,925) - - -   اهمينإجمالي الخسارة للفترة المنسوبة للمس
 - - - 89,488,445 - (89,488,445) - 1  استيعاب الخسائر مقابل عالوة إصدار األسهم

صةةةةافي التغيةةةةر فةةةةي القيمةةةةة العادلةةةةة لالسةةةةتثمارات 
  المتاحة للبيع

 
10 - - - - - 2,696,615 6152,696, 

 ),310102,901( ,6152,696 - )16,109,480( - (89,488,445) -   إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
 ,200169,430 12,924,405 )2,203,061( )75,651,475( 4,885,691 - 229,474,640   )غير مراجعة( 2021يونيو  30في 

          
 144,502,693 6,687,364 (3,105,460) (13,964,902) 4,885,691 - 150,000,000   )مراجعة( 2020يناير  1في 

          إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

 -   إجمالي الخسارة للفترة المنسوبة للمساهمين
 

- - 2,803,470 - - 2,803,470 
 صافي التغير في القيمة العادلة

 -   لإلستثمارات المتاحة للبيع

 
- 

- - -  2,364,727   2,364,727 
صةةةةنيفها إلةةةةى قائمةةةةة المكاسةةةةب المحققةةةةة المعةةةةاد ت

    الدخل األولية الموجزة
 

   (39,457) (39,457) 

 -   الشامل للفترة الدخلإجمالي 
 

- - 2,803,470 -   2,325,270  5,128,740 
  149,631,433 9,012,634   (3,105,460) (11,161,432) 4,885,691 - 150,000,000   )غير مراجعة( 2020يونيو  30في           
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 للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
 اهمة سعودية()شركة مس

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 
 
 

 إيضاح

 

 الستة أشهرلفترة 
 30المنتهية في 

 2021 يونيو
 )غير مراجعة(

 

 الستة أشهر لفترة
 30المنتهية في 

 2020 يونيو
 )غير مراجعة(

للفترة ما قبل تخصيص الفائض،  الدخل( الخسارة)إجمالي 
 الزكاة وضربية الدخل

  
)103,597,925( 

 
4,499,476  

      تعديالت على البنود غير النقدية :
 690,726  1,148,898   استهالك الممتلكات والمعدات

 982,243  1,213,764   غير الملموسةاطفاء الموجودات 
 521,454  973,077   استهالك موجودات حق االستخدام

 133,567  146,981   تكاليف تمويل االيجار
 15,424,878  6,757,435  14,8 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 )5,653,555(  )8,722,344(   إيرادات االستثمار والعموالت
 1,168,308  606,928   نافع الموظفينمخصص التزامات م

 53,381  -  10 الخسارة المحققة من استبعاد االستثمار المتاح للبيع
 772  (112,288)   )ربح( خسارة من إنهاء التزام عقد اإليجار

   (101,585,474)  17,821,250 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

  21,476,220  22,086,624  8 ة تأمين مدينةأقساط تأمين وإعاد
 1,695,183  )658,151(  14 أقساط تأمين مدينة ـ أطراف ذات عالقة

 )1,321,811(  )10,768,549(  9 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 (498,531)   )1,723,388(  9 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 4,500,138  (3,189,850)  9 أمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي الت
 2,500,801  4,652,963   تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 (2,435,893)  ),632,7073(   فائض خسارة اقساط التأمين المؤجلة
  4,299,080  (2,816,108)   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 )5,809,368(  22,387,409   ةذمم دائن
 10,135,083  8,872,195   مستحقات ومطلوبات اخرى

 10,339,646   7,172,469   أرصدة إعادة تأمين دائنة
 (33,090,584)  (66,181,327)  9 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (282,760)  2,101,675   عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة
 4,243,905  10,188,644  9 مطالبات قائمة

 (5,172,076)  23,497,297  9 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 4,646,561  17,581,935  9 احتياطات قسط تأمين اضافي

 )134,119(  1,850,692  9 احتياطات فنية اخرى
 (978,038)  (1,682,343)   التزامات منافع الموظفين المدفوعة

 -  (1,886,010)   مدفوعةالزكاة وضريبة الدخل ال
 31,934,687  (73,806,929)   األنشطة التشغيليةالناتج من  / )المستخدم في(صافي النقد 

      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (73,250,000)  )131,077,083(   إيداعات في ودائع قصيرة األجل

  75,968,577  48,629217,6   ودائع قصيرة األجل تسييل متحصالت من
 (800,000)  (25,527,118)  10 شراء استثمارات متاحة للبيع

 (5,000,000)  -  10 شراء استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
 7,312,500  -  10 استبعاد االستثمار المتاح للبيع متحصالت من

 7,541,665   3,750,000  10 بها حتى االستحقاق فظمتحصالت من بيع استثمارات محت
  2,959,545  8,896,858   االستثمار والعموالتمن إيرادات مستلمة 

 (1,487,329)  (349,440)   شراء ممتلكات ومعدات
 )2,182,091(  (2,460,772)   الى الموجودات غير الملموسة اتإضاف

 -  468,264   ممتلكات ومعدات متحصالت من استبعاد
 -  18,450,000   ع نظاميةودائ تسييل متحصالت من

 11,062,867  89,799,338   صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية

 )تتمة(     
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 للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

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

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

 
 
 

 إيضاح

 

 الستة أشهرلفترة 
 30المنتهية في 

 2021 يونيو
 )غير مراجعة(

 

 الستة أشهرلفترة 
 30المنتهية في 

 2020 يونيو
 )غير مراجعة(

      :ةالتمويلي ةطنشالتدفقات النقدية من اال
  )1,146,182(  )60,982(   يجارالعناصر الرئيسية لمدفوعات اإل

 (128,818)  )3,018(   تكاليف التمويل المدفوعة
 )1,275,000(  )64,000(   صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 41,722,554   15,928,409   في النقد وما يماثله الزيادةصافي 
 ,862,75366  179,508,029   نقد وما يماثله كما في بداية الفترة
 108,585,307  195,436,438  6 نقد وما يماثله كما في نهاية الفترة

      
      المعلومات غير النقدية اإلضافية:

القيمة العادلة لإلسةةةةةةتثمارات احتياطي صةةةةةةافي التغير في 
 2,325,270   2,696,615  10 المتاحة للبيع

 86,794  -   موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار

      
 

 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 22إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 

 
 

 الرئيس التنفيذي  المدير المالي  رئيس مجلس اإلدارة

 مشعل الشايع  أسامة علوي الهاشم  عبدالعزيز علي التركي
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   تأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج االهلية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 :الحالة القانونية واألنشطة الرئيسية – معلومات عامة -1

خ ــاري بتاريــل التجــللتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شـركة مساهمة سعودية، سجلت في السجاالهلية ليج شركة اتحاد الخ
المركز الرئيسي  يقع .2050056228السجل التجاري رقم  بموجب (م2007أغسطس  26الموافق )هـ 1428شعبان  13

 للشركة في الدمام بالمملكة العربية السعودية.
 

 س الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة. وتشمل األنشطة الرئيسية إن الهدف من تأسي
 .ي الهندسالتأمين  الحريق ، وتامين  البحري ، والتأمين ، و تأمين المركبات التأمين الطبي ، ومجال 

 
نون الرقابة على شركات التأمين التعاوني )'قانون م( ، صدر قا 2003يوليو  31هـ ، الموافق ) 1424 الثانيجمادي  2وبتاريخ  

البنك  منح ( 2007سبتمبر  11الموافق ) هـ ، 1428شعبان    29(. بتاريخ 32التأمين'( بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 
التنفيذية ، للشركة  السعودي )'ساما'( ، باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق قانون التأمين وإدارته والئحته المركزي

 .رخصة القيام بمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية
 

على طلبها لتغيير البنك المركزي السعودي ( ، تلقت الشركة موافقة 2014أبريل  27هـ )الموافق  1435جمادى الثانية  27في 
 ترخيص مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين إلى أعمال التأمين.

 
مليون لاير سعودي تجاوزت نصف رأس مالها. خالل فترة  117.3، تراكمت على الشركة خسائر قدرها  2021مارس  31في 

، من أجل تقليل الخسائر المتراكمة إلى أقل من نصف رأس المال ، قرر مساهمو  2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
مليون لاير مقابل عالوة  89.5استيعاب الخسائر المتراكمة التي بلغت  2021يونيو  29الشركة في اجتماعهم المنعقد في 

 اإلصدار.
 

مليون  80.6بشكل أساسي إلى صافي خسارة االكتتاب البالغة  2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية في ة تعود الخسارة لفتر
(. قامت 13) ايضاح  2021يونيو  30ية في لاير سعودي في القطاع الطبي خالل فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنته

اإلدارة بصياغة وتنفيذ تدابير ، على النحو الذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة ، والتي تشمل استراتيجيات تسعير أفضل لكل 
بات ، من السياسات الطبية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتنويع محفظة التأمين وتحسين عمليات إدارة المطال

من بين أمور أخرى. تتوقع اإلدارة أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية لألرباع المتبقية من عام 
، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه اإليجابي نتيجة للتدابير التصحيحية ، شريطة استمرار تحقيق التوقعات األساسية  2021

 االقتصادية.  لألعمال والظروف
 

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

 رقم السجل التجاري الموقع نوع الفرع 

 2050118944 الدمام فرع إقليمي
 1010247518 الرياض فرع إقليمي

 4030177933 جدة فرع إقليمي

 1010238441 الرياض فرع إقليمي

 2051048012 الخبر فرع إقليمي

 4030224075 جدة فرع إقليمي
 

 المساهمين نسبة
 كانت على النحو التالي: 2020ديسمبر  31و  2021يونيو  30نسبة المساهمين في الشركة في 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021يونيو  30  

 ٪95  ٪95  زكاةنسبة المساهمين التي تخضع لل 
 ٪5  ٪5  نسبة المساهمين التي تخضع لضريبة الدخل 

  100٪  100٪ 

 
 
 



 

- 11 - 

 

   شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 مبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع ال

 
 أسس اإلعداد -2

 

 بيان اإللتزامأ( 
ً  الموجزة األوليةالمالية تم إعداد المعلومات  التقارير المالية األولية )"معيار  – 34الدولي رقم  ةالمحاسب لمعيارللشركة وفقا

و غيرها من المعايير و التصريحات الصادرة عن الهيئة  "( كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية34الدولي  ةالمحاسب
 . لمحاسبين )الهيئة(للمراجعين واالسعودية 

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

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

 
المركزي السعودي ووفقًا للنظام الداخلي وفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني )"اللوائح"( الصادرة عن البنك 

٪ من الفائض السنوي من عمليات التأمين و سيحصل حاملو الوثائق على نسبة 90للشركة ، يجب على مساهمي الشركة استالم 
 ٪ المتبقية. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل.10

 
ين وعمليات لي األولية الموجزة وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأميتم عرض قائمة المركز الما

من المعلومات المالية األولية الموجزة التي تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية إمتثاالً لمتطلبات  20المساهمين في االيضاح رقم 
الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات  )ساما(ية الصادرة عن وائح التنفيذ. تتطلب الل)ساما(المبادئ التوجيهية الصادرة عن 

واإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي ، فإن المعلومات األولية الموجزة للمركز المالي ، 
عمليات المساهمين المشار إليها أعاله ، تعكس فقط وبيانات الدخل ، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين و

 الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
 

، يتم دمج للتقرير المالي األولي  34معيار المحاسبة الدولي رقم عند إعداد هذه المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا ل
دة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة والمعامالت المتداخلة واألرباح أرص

والخسائر غير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين 
 ث المشابهة في الظروف المماثلة.موحدة بالنسبة للمعامالت واألحدا

 
 ب( أسس القياس

باسةةتثناء ما هو موضةةح في ، يخية رلتاالتکلفة ومبدأ اية رارالستمدأ امبس ساأعلی األولية الموجزة لمالية ت اماولمعلداد اعم إيت
 .2020ديسمبر  31السياسات المحاسبية ذات الصلة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

باسةةتخدام تصةةنيف متداول / غير متداول. مع ذلك ، يتم تصةةنيف األرصةةدة األولية الموجزة  يتم عرض قائمة المركز المالي ال
ساط التأمين وإعادة التأمين المدينة  صيرة األجل وأق صفة عامة كمتداولة: النقد وما يماثله والودائع ق ساط  -التالية ب صافي وأق بال

بالصةةافي وفائض خسةةارة أقسةةاط التأمين المؤجلة ومصةةاريف مدفوعة مقدًما وموجودات   -قة أطراف ذات عال –تأمين مدينة 
اخرى، إيراد عموالت مسةةةةتحقة على الوديعة النظامية ، ذمم دائنة ،مسةةةةتحقات ومطلوبات أخرى، أرصةةةةدة إعادة تأمين دائنة، 

)سةةةاما( ، حصةةةة معيدي التأمين من المطالبات  الزكاة وضةةةريبة الدخل، فائض توزيع دائن، إيرادات عمولة مسةةةتحقة الدفع إلى
القائمة، المطالبات القائمة، مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، احتياطات أقساط تأمين اضافية، احتياطات فنية أخرى وحصة 

ة على أنها غير معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها. يتم تصةةةةةةةنيف األرصةةةةةةةدة التالية بصةةةةةةةفة عام
متداولة: اسةةةةتثمارات، ممتلكات ومعدات، موجودات حق االسةةةةتخدام، موجودات غير ملموسةةةةة، وديعة نظامية والتزامات منافع 
الموظفين. تتضمن األرصدة المختلطة بطبيعتها، أي تشمل األجزاء المتداولة وغير المتداولة حصة معيدي التأمين من األقساط 

 األقساط غير المكتسبة وعمولة إعادة التأمين غير المكتسبة ومطلوبات اإليجار. ،مؤجلةوثائق التأمين الغير المكتسبة، اقتناء 
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    شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يو يون 30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 

 ج( أسس العرض
إن المعلومات المالية األولية الموجزة ال تتضةةمن جميع المعلومات المطلوبة للحصةةول على معلومات مالية سةةنوية كاملة ويجب 

 .2020ديسمبر  31ا في السنة المنتهية في قراءتها باالقتران مع المعلومات المالية السنوية كم
 

 الوظيفية وعملة العرض عملةال( د
يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة باللاير السةةةعودي )"اللاير السةةةعودي"( وهي أيضةةةا عملة العرض و النشةةةاط 

 للشركة.
 

 ( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةهـ
معلومات المالية األولية الموجزة من اإلدارة إسةةتخدام أحكام وتقديرات وافتراضةةات تؤثر على تطبيق السةةياسةةات يتطلب إعداد ال

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

الموجزة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السةةةياسةةةات المحاسةةةبية عند إعداد هذه المعلومات المالية األولية 
للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة على المعلومات 

 .2020ديسمبر  31المنتهية في  وللسنةالمالية السنوية كما في 
 

( على أنه جائحة بسةةةبب انتشةةةاره 19 -)كوفيد كورونا فيروس، أعلنت منظمة الصةةةحة العالمية  تفشةةةي  2020 مارس 11في 
ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية  السةةةريع على مسةةةتوى العالم. وقد أثر هذا التفشةةةي أيضةةةً

. نفذت المملكة العربية السعودية إغالق 19 -م خطوات الحتواء انتشار كوفيدالسعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العال
 للحدود ، وأصدرت أدلة توجيهية للتباعد االجتماعي ، وفرضت حظر التجول على مستوى الدولة.

 
القتصةةادية ، في المملكة العربية السةةعودية وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشةةطة االجتماعية وا 19 -اسةةتجابة النتشةةار كوفيد

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

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

 
 مالية األولية الموجزة:لفيما يلي األحكام و التقديرات المحاسبية التي تعتبر أساسية في إعداد هذه المعلومات ا
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   شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30ية في لفترة الثالثة والستة أشهر المنته

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 
 )تتمة(هـ( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 
 19 - تأثير كوفيد .1
 

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

خالل فترة اإلغالق وحظر التجول كما نفذتها الحكومة السةةعودية، شةةهدت الشةةركة انخفاضةةا ت. آفي الحد من أي تأثير غير م
إلى انخفاض في  في المطالبات الطبية المبلغ عنها )المطالبات العالجية االختيارية وغير المزمنة بشةةةةةةةكل رئيسةةةةةةةي( مما أدى

وبناء على ذلك، نظرت إدارة الشركة على النحو  تجربة المطالبات التي كان يمكن أن تنجم عن تأجيل بعض العالجات الطبية.
الواجب في تأثير هذا التأجيل للمطالبات الطبية في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المسةةةةةتقبلية لعقود التأمين السةةةةةارية 

وبناء على النتائج، لم يتم االعتراف بأي احتياطيات إضةةةةافية من قبل  .الختبار كفاية المسةةةةؤولية 2021 يونيو 30من  اعتبارا
: ال شةةيء( للسةةياسةةات الطبية الصةةادرة لحسةةاب التأجيل الموضةةح 2020ديسةةمبر  31) 2021 يونيو 30الشةةركة اعتبارا من 

 أعاله.
 

 :احتياطيات فنية لقطاع المركبات
لجميع شةةركات التأمين في  2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189، أصةةدرت )سةةاما( تعميم رقم 19 -جائحة كوفيداسةةتجابة ل

المملكة العربية السعودية. من بين األمور األخرى، تضمن التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق 
دة شةةهرين، وكذلك توفير تغطية إضةةافية لمدة شةةهرين لجميع وثائق التأمين على التأمين القائمة على مركبات البيع بالتجزئة لم

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

مدى  بتقييمالشةةةةركة  امتوقناقشةةةةت اإلدارة، باالشةةةةتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية 
بالنسةةةةةةةبة لوثائق البيع بالتجزئة  .للمركبات الحالية بالنسةةةةةةةبة لوثائق البيع بالتجزئةنتهية مغير الاتها من المخاطر يكفاية احتياط

 شهًرا. 12للمركبات الجديدة الصادرة وفقًا للتعميم أعاله، يتم احتساب اكتساب القسط على مدى فترة 
خدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المسةةتقبلية بموجب عقود التأمين الخاصةةة بها أجرت الشةةركة اختبار كفاية االلتزام باسةةت

 . 2021 يونيو 30للمركبات كما في الحالية والمستقبلية لوثائق البيع بالتجزئة بالنسبة 
قد و. الكتواري المعين, ناقشةةت االدارة باالشةةتراك مع الخبير ا2021 يونيو 30كما في  يةالسةةارواسةةتنادا الى تقييم السةةياسةةات 

مليون لاير  4,5م )2021 يونيو 30مليون لاير سةةعودي كما في  0.2في أقسةةاط التأمين بمبلغ اضةةافي سةةجلت احتياطي عجز 
 .(2020ديسمبر  31سعودي كما في 

 
 :االستثمارات والقروض والمدينين -الموجودات المالية 

لموجودات المالية المصةةنفة كقروض وذمم مدينة ، أجرت الشةةركة تقييًما بالنسةةبة لالسةةتثمارات المحتفظ بها حتى االسةةتحقاق وا
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضةةةةوعي على تعرض أصةةةةل مالي أو  19 -وفقًا لسةةةةياسةةةةتها المحاسةةةةبية بسةةةةبب جائحة كوفيد

رة للمصةةةدرين أو مجموعة أصةةةول مالية قد تعرضةةةت النخفاض في القيمة. وتشةةةمل هذه العوامل مثل الصةةةعوبات المالية الكبي
المدينين ، أو التخلف عن سةةةةةداد الديون أو التأخر في سةةةةةداد المدفوعات ، أو احتمالية أن المصةةةةةدر أو المدين سةةةةةيدخالن في 
اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي األخرى ، إلخ. بالنسةةةبة لالسةةةتثمارات المتاحة للبيع ، أجرت الشةةةركة تقييًما لتحديد ما إذا كان 

كبير في القيمة العادلة لالسةةةةةةةتثمارات المتاحة للبيع إلى أقل من التكلفة إلى جانب عوامل نوعية أخرى مثل هناك انخفاض 
. أدوات الديناالنخفاض المطول في قيمة االستثمارات ألدوات حقوق الملكية و / أو حدوث حدث تقصير في االئتمان في حالة 

لم يكن له أي تأثير مادي على النتائج التي أبلغت عنها الشةةةركة  19 -كوفيد بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد الشةةةركة أن جائحة
 . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 
 اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين .2

ين الناشةةئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين حكماً كبيراً من قبل اإلدارة. يتطلب تقدير المبالغ المسةةتحقة لحاملي وثائق التأم
من  تسةةةةتند هذه التقديرات بالضةةةةرورة إلى افتراضةةةةات جوهرية حول عدة عوامل تتضةةةةمن درجات متفاوتة و قد تكون كبيرة

 يرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.يؤدي إلى تغ ممااألحكام و عدم اليقين و قد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة 
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    شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  -2
 
 اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين )تتمة( .2

بالتحديد، يجب عمل تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي و التكلفة النهائية 
غ عنها في تاريخ التقرير. الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة  في تقدير تكلفة لكن لم يتم اإلبالطالبات المتكبدة ولمالمتوقعة ل

سابقة للتنبوء و المطالبات المتكبدة و لكن لم ي المطالبات المبلغ عنها ستخدام اتجاهات تسوية المطالبات ال تم اإلبالغ عنها، هي ا
  باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية.

ت التي تتطلب قرارات من المحكمة أو التحكيم إن وجدت، بشةةةةةةةكل فردي. يقدر خبراء تسةةةةةةةوية الخسةةةةةةةائر الباطيتم تقدير الم
لم يتم اإلبالغ  البات و المطالبات المتكبدة التيالمسةةةةتقلين عادة مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصةةةةصةةةةاتها للمط

يدي التأمين أو احتماالت تخلف عن السةداد. تعمل الشةركة تتعرض الشةركة إلى خالفات مع مع ع سةنوي.بعنها، على أسةاس ر
 ع سنوي.بعلى مراقبة تطور هذه الخالفات و تقييم قوة معيدي التأمين على أساس ر

 
 التأمين المدينة اعادة إنخفاض قيمة أقساط وأرصدة .3

يكون تحصةةةةةيل المبلغ الكامل للذمم يتم إجراء تقدير للمبلغ الغير قابل للتحصةةةةةيل من أقسةةةةةاط التأمين المدينة، إن وجدت عندما 
المدينة وفقاً للشةةةروط األصةةةلية لوثيقة التأمين غير  محتمل. بالنسةةةبة للمبالغ الجوهرية بشةةةكل فردي، فإن هذا التقدير يتم على 

ق ويتم وضع عالوة تطب جماعيأساس فردي. أما المالبغ الغير جوهرية بشكل فردي ولكنها مستحقة السداد فيتم تقييمها بشكل 
 على حسب طول مدة االستحقاق وخبرة الشركة السابقة.

 
 انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع .4

ضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أقل من  ستثمارات على أنها منخف شركة اال تعامل ال
قيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمد" يتطلب أحكاًما تكلفتها أو في حالة وجود دليل موضةةةةةةةوعي  خر على انخفاض ال

جوهرية. باإلضةةافة إلى ذلك ، تقوم الشةةركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك التذبذب الطبيعي في سةةعر السةةهم لالسةةتثمارات 
 المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المدرجة.

 
 ومطلوبات عقود االيجار الستخدامموجودات حق ا .5

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة ، 
سعر  ستأجر ، وهو ال ضافي للم ستخدام معدل االقتراض اإل شركة ، يتم ا سبة لعقود اإليجار في ال شكل عام هو الحال بالن وهو ب
الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لـةةةة موجودات حق االستخدام في 

 بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام وشروط مماثلة.
 
 اختبار انخفاض قيمة الشهرة .6

ندماج قد تعرضةةةةت ألي انخفاض في القيمة. ، ما إذا كانت الشةةةةهرة الناشةةةةئة عن اال في تاريخ التقريرتختبر إدارة الشةةةةركة ، 
يتطلب ذلك تقدير المبلغ القابل لالسةةةةةترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصةةةةةيص الشةةةةةهرة لها. إن االفتراضةةةةةات الرئيسةةةةةية 

 . 5المستخدمة في تحديد المبالغ القابلة لالسترداد مبينة في إيضاح 
 
 ( موسمية العملياتز

قد ال تمثل النتائج األولية حصةةةةةة متناسةةةةةبة من النتائج  تؤثر على عمليات التأمين في الشةةةةةركة. ال توجد تغييرات موسةةةةةمية قد
 السنوية بسبب التباين الدوري في األقساط وعدم التأكد من حدوث المطالبات.

 
زة تتوافق مع تلك إن السةةياسةةات المحاسةةبية والتقديرات واالفتراضةةات المسةةتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموج

 باستثناء ما هو موضح أدناه: 2020ديسمبر  31المستخدمة في إعداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنتهية في 
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    شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30تة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة والس

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 ( المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة 3-1

  4رقم  للتقرير الماليفي ذلك التعديالت على المعيار الدولي دوات المالية" )بما "األ 9رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 
 عقود التأمين(

"األدوات المالية" والذي سةةيحل  9، أصةةدر مجلس معايير المحاسةةبة الدولية، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2014في يوليو 
يتضةةةةمن المعيار متطلبات التصةةةةنيف والقياسةةةةات "األدوات المالية": اإلعتراف والقياس.  39محل معيارالمحاسةةةةبة الدولي رقم 

لمعيار  المتكبدةتطبيق نموذج توقع انخفاض خسةةةةائر االئتمان والذي سةةةةيحل محل نموذج الخسةةةةارة ، الجديدة للموجودات المالية
احًدا لتحديد نهًجا و 9يسةةتخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ومتطلبات محاسةةبة التحوط الجديدة. 39المحاسةةبة الدولي رقم 

ما إذا كان األصةةةل المالي يتم قياسةةةه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشةةةامل اقخر أو القيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسةةةةارة. يتم قياس األصةةةةل المالي بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشةةةةامل اقخر ، إذا تم اسةةةةتيفاء 

الفئات المذكورة أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسةةةةةةةارة.  وط معينة. يتم قياس األصةةةةةةةول التي ال تلبي أي منشةةةةةةةر
باإلضافة إلى ذلك ، عند االعتراف المبدئي ، يمكن للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

ة عدم التوافق المحاسةةةةةبي أو تقليله بشةةةةةكل ملحوظ. بالنسةةةةةبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم الخسةةةةةارة إذا أدى ذلك إلى إزال
ا إجراء خيار غير قابل لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في الدخل الشةةةامل اقخر  االحتفاظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنشةةةأة أيضةةةً

 المحققة( ، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر 
 

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

ما لم يتم االعتراف من  ثار التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الدخل الشامل اقخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم 
خسائر  9مالي رقم التوافق المحاسبي في الربح أو الخسارة. يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير ال

. بموجب نهج المعيار الدولي 39االئتمان المتوقعة ، على عكس الخسائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة  9للتقرير المالي رقم 

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

 قائم على أساس المبدأ.ات إدارة المخاطر واتباع نهج يونيوم
 

عقود التأمين  – 4، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2016في سبتمبر 
لي لشركات التأمين قبل إصدار المعيار المحاسبي الدو 9والتي تتناول النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

التأجيل للمنشأة، إذا  منهج. يقدم التركيبي والمنهجالتأجيل  منهجالمقبل لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشركات التأمين: 
حتى التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد أو  9كانت مؤهلة، إعفاءاً مؤقتاً من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للمنشأة بإزالة تأثيرات عدم التطابق المحاسبي من قائمة الربح أو الخسارة والتي التركيبي  المنهجيهما أقرب. يسمح أ 2023عام 
 قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد. 

 
. يجب أن 4م التأجيل بموجب التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رق منهجتعتبر الشركة مؤهلة وقد اختارت تطبيق 

على المعلومات المالية للشركة إلى حد كبير، في اإلعتبار التفاعل مع معيار  9يأخذ اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .9عقود التأمين القادمة. على هذا النحو، ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للسنة ، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية  9ييم مفصل لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم للحصول على تق
 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
 )عقود التأمين( 17رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 

. ويسمح بالتطبيق المبكر 4دولي للتقرير المالي رقم وسيحل محل المعيار ال 2023يناير  1ينطبق على الفترة التي تبدأ في أو بعد 
عقود التأمين  صاحأيًضا. تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على قياس وإف 9إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

هذا  تطبيقرت الشركة عدم للمركز المالي والدخل والدخل الشامل. قر الموجزة األولية القوائموإعادة التأمين التي ستؤثر على 
 المعيار الجديد في وقت مبكر.

للسنة المنتهية ، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية  17للحصول على تقييم مفصل لتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .2020ديسمبر  31في 
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    شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 دية()شركة مساهمة سعو

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 
 ( إدارة المخاطر 3-2

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

ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع معلومات إدارة المخاطر المالية واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية 
لم تكن هناك  .2020ديسمبر  31قراءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  السنوية ، وبالتالي يجب

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

 االئتماني في القطاع االقتصادي المشابه والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم.
 
 :دمج األعمال -4
 

دماج ملزمة )"االتفاقية"( مع الشركة األهلية للتأمين م( ، وقعت الشركة اتفاقية ان2020يونيو  4هـ )الموافق 1441شوال  12في 
التعاوني )"األهلية"( ، التي تعمل كشركة مساهمة سعودية )مرخصة للقيام بأعمال التأمين التعاوني في جميع أنحاء المملكة 

ى االندماج مع م( ، حصلت الشركة على موافقة )ساما( عل2020أغسطس  10هـ )1441ذو الحجة  20العربية السعودية(. في 
م( ، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية. عالوة على ذلك ، 2020سبتمبر  10هـ ) 1442محرم  22األهلية. في 

نوفمبر  2هـ )1442ربيع األول  16م( و 2020أكتوبر  5هـ )1442صفر  18وافق مساهمو الشركة واألهلية على االندماج في 
م( )تاريخ 2020ديسمبر  6هـ )1442ربيع األول  21لالتفاقية ، كان تاريخ نفاذ االندماج هو  م( ، على التوالي. وفقًا2020

النفاذ(. اعتباًرا من تاريخ النفاذ ، استحوذت الشركة على جميع األسهم المصدرة لألهلية بموجب عرض تبادل األسهم عن طريق 
سهماً  7،947،464األهلية. نتج عن ذلك إصدار  سهم في 1.54766350624551إصدار سهم واحد في الشركة مقابل كل 

ً جديداً بقيمة اسمية  ً جديدة من خالل زيادة رأس مالها من  10عاديا رياالت سعودية للسهم. أصدرت الشركة أسهما
 .لاير سعودي 229،474،640عودي إلى لاير س 150،000،000

 
تجميع األعمال مع  - 3لتقرير المالي رقم ب المعيار الدولي لاالستحواذ بموجاحتسبت الشركة عملية االندماج باستخدام طريقة 

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

، حيث ستحصل الشركة على وقت كاف للحصول على المعلومات الالزمة لتحديد وقياس صافي األصول  3للتقرير المالي رقم 
، بما في ذلك  المكتسبة. الحقًا لتاريخ النفاذ ، تم إزالة سهم األهلية من "تداول" ، وجاري حاليًا اتخاذ إجراءات قانونية أخرى

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

 عوض الشراء
استحوذت الشركة على جميع األسهم المصدرة في الشركة األهلية بإصدار سهم واحد في الشركة مقابل كل 

سهماً جديداً للشركة لمساهمي  7،947،464لية في تاريخ النفاذ. نتج عن ذلك إصدار سهم في األه 1.54766350624551
 .لاير سعودي كمقابل عوض الشراء 168،963،085لاير سعودي للسهم الواحد( بمبلغ  21.26الشركة األهلية بالقيمة العادلة )

 
 رأس المال وحصص أقساط التأمين

لاير سعودي  79،474،640كور في الفقرة السابقة ، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ نتج عن إصدار األسهم الجديدة ، كما هو مذ
لاير سعودي  89،488،445رياالت سعودية لكل سهم( وإثبات عالوة إصدار بقيمة  10سهًما بقيمة اسمية قدرها  7،947،464)

 .1إيضاح رقم  .، كما في تاريخ النفاذ
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  عاونيشركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين الت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة( دمج األعمال -4
 

 :خ النفاذ هي كما يليالقيم العادلة المؤقتة لصافي األصول المقتناة كما في تاري
 

 المجموع   

    الموجودات
 147,359,189   نقد وما يماثله

 40,368,219   ودائع قصيرة األجل
 45,906,604   بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

 4,338,001   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 15,980,527   ةحصة معيدي التأمين من المطالبات القائم

 1,528,473   حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها
 7,540,381   تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 14,413,873   استثمارات
 2,394,461   مستحق من أطراف ذات عالقة

 13,369,069   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 3,673,191   ت ومعداتممتلكا

 2,791,322   موجودات حق االستخدام
 7,052,576   موجودات غير ملموسة

 24,000,000   وديعة نظامية
 3,515,288   إيراد مستحقة على وديعة نظامية

 334,231,174   مجموع الموجودات

    
    المطلوبات

 18,701,160   ذمم دائنة
 14,851,401   مستحقات ومطلوبات أخرى

 3,919,445   ارصدة معيدي تأمين دائنة
 107,975,551   أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,083,764   عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 36,792,956   مطالبات قائمة

 40,751,611   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 14,247,658   ات أقساط تأمين اضافيةياحتياط
 2,216,738   ات فنية أخرىياحتياط

 1,321,462   عقود اإليجار التزامات
 6,585,890   التزامات منافع الموظفين

 15,621,219   الزكاة وضريبة الدخل
 1,470,696   فائض توزيع دائن

 3,515,288   )ساما( إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي

 269,054,839   مجموع المطلوبات
 

 65,176,335    صافي الموجودات القابلة للتحديد

 
 الشهرة المعترف بها كما في تاريخ النفاذ 4-1

 
 168,963,085   عوض الشراء

 (65,176,335)   يخصم: صافي الموجودات المقتناة القابلة للتحديد

 103,786,750   شهرة 
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  شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني
 شركة مساهمة سعودية()

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الشهرة  -5

 

لشةةركة واألهلية وال يمكن تخصةةيصةةها إلى أي تُعزى الشةةهرة الناتجة عن االندماج إلى أوجه التماثل المتوقعة من دمج عمليات ا
أصةةةةةل  خر غير ملموس قابل للتحديد ومنفصةةةةةل. يتم توزيع الشةةةةةهرة على الشةةةةةركة كوحدة واحدة لتوليد النقد ، وهي العمليات 
المشةةتركة للشةةركة واألهلية. اعتبر حكم اإلدارة بتخصةةيص الشةةهرة للشةةركة السةةبب األوسةةع لالسةةتحواذ ، أي التآزر من دمج 

مليات. تقوم الشةةركة باختبار االنخفاض في قيمة الشةةهرة على أسةةاس سةةنوي. بالنسةةبة الختبار انخفاض القيمة ، تحدد اإلدارة الع
المبلغ القابل لالسةترداد لوحدة توليد النقد بناًء على حسةابات القيمة قيد االسةتخدام. تتطلب هذه الحسةابات اسةتخدام التقديرات فيما 

ة المسةةتقبلية ، بناًء على خطة العمل المعتمدة قخر خمس سةةنوات ، واسةةتخدام معدل خصةةم مناسةةب ينطبق يتعلق بالتدفقات النقدي
على ظروف الشةركة. يتم اسةتنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سةنوات باسةتخدام معدل النمو المقدر الموضةح أدناه. يتوافق 

عة الخاصةةةة بالصةةةناعة التي تعمل فيها وحدة إنتاج النقد. يعتبر حسةةةاب معدل النمو هذا مع التوقعات الواردة في تقارير الصةةةنا
القيمة المسةةتخدمة أكثر حسةةاسةةية الفتراضةةات النمو اإلجمالي ألقسةةاط التأمين ومتوسةةط نسةةبة المطالبات. االفتراضةةات الرئيسةةية 

 :التي تقوم عليها التوقعات هي
 

 %   االفتراضات الرئيسية

 7.94   تبةإجمالي أقساط التأمين المكت
 71.4   متوسط معدل المطالبات

 13.5   معدل الخصم
 2.0   معدل النمو النهائي

 
 تحليل الحساسية للتغيرات في االفتراضات

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
قدره  بة في فترة التنبؤ بمعدل نمو سةةةةةةةنوي مركب  تأمين المكتت قدير النمو اإلجمالي ألقسةةةةةةةةاط ال قيت جميع ٪. إذا ب7.94تم ت

٪ سةةةةيعطي قيمة قيد االسةةةةتخدام مسةةةةاوية 5.73٪ إلى 7.94االفتراضةةةةات األخرى على حالها ، فإن خفض معدل النمو هذا من 
 .للقيمة الدفترية الحالية

 

 متوسط معدل المطالبات
 ع هذااإرتف، فإن  ٪. إذا بقيت جميع االفتراضةةةات األخرى ثابتة71.4تم تقدير متوسةةةط معدل المطالبات في فترة التنبؤ بحوالي 

 .٪ سيعطي قيمة استخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية72.3٪ إلى 71.4من المعدل 
فيما يتعلق بتقييم قيمة االسةةةةةتخدام ، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضةةةةةات الرئيسةةةةةية األخرى 

لقيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد بما في ذلك الشةةةةةهرة قيمتها الجوهرية المذكورة أعاله من شةةةةةأنه أن يتسةةةةةبب في أن تتجاوز ا
 القابلة لالسترداد.

 
 نقد وما يماثله -6

 

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

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
 يونيو 30 

 م2021
ديسمبر  31

 م2020
 يونيو 30 

 م2021
ديسمبر  31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة( 

      

 - -  20,190 20,190 نقد بالصندوق

 5,152,503 2,151,720  36,768,829 27,790,099 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 106,503,332 100,492,708  31,063,175 64,981,721 ودائع ألجل

 92,792,010 67,852,194  102,644,428 111,655,835 
 

, يتم إيداع الودائع قصيرة األجل 2021 يونيو 30يتم ايداع النقد لدى البنوك مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد, كما في 
إيرادات  أشهر من تاريخ اإليداع في البنوك المحلية والمؤسسات المالية, تستحق هذه الودائع 3ذات استحقاق أصلي أقل من 

 ( سنوياُ.%6إلى  %1.6: 2020ديسمبر  31) 6٪إلى  ٪1.26عموالت بمعدل متوسط من 
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  شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع 
 

 ودائع قصيرة وطويلة األجل -7
 

شهر من تاريخ اإليداع في  12 او مساٍو لـ أشهر ولكن أقل من 3أكثر من  أصلييتم إيداع الودائع قصيرة األجل ذات استحقاق 
ديسمبر  31)% 6إلى % 1.26ل متوسط من البنوك المحلية والمؤسسات المالية. تستحق هذه الودائع إيرادات عموالت بمعد

 ( سنوياُ.%6إلى  %1.10: من 2020
 

 بالصافي - إعادة تأمين مدينةوأقساط تأمين  -8
 

 تشمل الذمم المدينة مبالغ مستحقة من التالي:
 

 م2020ديسمبر  31  م2021 يونيو 30 
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
    

  197,986,057  190,018,454 حاملي وثائق التأمين

  36,557,633  29,564,766 وسطاء التأمين

  20,987,428  12,130,041 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 231,713,261  255,531,118 

    مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها:

  (37,890,232)  (41,898,914) حاملي وثائق التأمين المدينة  -

  (5,593,981)  (6,762,621) ذمم وسطاء التأمين -

  (5,478,176)  (5,327,056) ذمم معيدي التأمين المدينة  -

 )53,988,591(  (48,962,389)  

 177,724,670  206,568,729 
 

 الحركة في مخصص ذمم مشكوك في تحصليها هي كما يلي:
 

 م2020ديسمبر  31  م2021 يونيو 30 
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
    

 43,787,305  48,962,389 السنة /في بداية الفترة

 7,618,928   5,907,999 السنة /مخصص الفترة

 (2,443,844)  (881,797) أقساط تم شطبها خالل الفترة / السنة

 48,962,389  53,988,591 السنة /في نهاية الفترة
 

 االحتياطات الفنية -9
 

 القائمةالمطالبات االحتياطات وصافي  9-1
 على ما يلي: القائمةات يشمل صافي اإلحتياطات والمطالب

 م2020ديسمبر  31  م2021 يونيو 30 
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 126,139,520  138,284,900 المطالبات تحت التسوية

 (21,396,960)  (23,353,696) للتحقق من االستبعاد وحلول التعويضاتناقص: القيمة القابلة 

 114,931,204  104,742,560 

 170,897,914  194,395,211 المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها المطالبات

    ناقصاً:
 (48,489,107)  )50,212,495( حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 (20,062,991)  )23,252,841( حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 207,088,376  235,861,079 صافي المطالبات تحت التسوية 
    

 11,295,391  28,877,326 احتياطي نقص قسط التأمين  - احتياطات أقساط تأمين اضافية

 11,211,593  13,062,285 احتياطات فنية أخرى

 41,939,611  22,506,984 

 229,595,360  277,800,690 صافي اإلحتياطات والمطالبات تحت التسوية
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  ليج االهلية للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخ

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 االحتياطات الفنية )تتمة( -9

 

 غير مكتسبة أمينأقساط تصافي  فيالحركة  9-2
 

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

 
 2021 يونيو 30المنتهية  الستة أشهرلفترة 

 )غير مراجعة(

 الصافي إعادة تأمين جماليإ 
    

 339,114,003 (36,474,798) 375,588,801 الرصيد كما في بداية الفترة
 (262,164,127) 47,243,347 (309,407,474) الرصيد في نهاية الفترة

 76,949,876 10,768,549 66,181,327 مكتسبةالالتغييرات في أقساط التأمين غير 
    

 244,752,236 (60,540,942) 305,293,178 أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة
 (13,432,290) (13,432,290) - فائض خسارة أقساط التأمين

 308,269,822 (63,204,683) 371,474,505 كتسبةصافي أقساط التأمين الم
 

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

 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية 

 )مراجعة(

 الصافي إعادة تأمين جماليإ 
    

 217,893,712 (39,619,088)  257,512,800 الرصيد في بداية السنة

  103,637,550  (4,338,001)  107,975,551 اضافات خاصة بالدمج

 (339,114,003)   36,474,798  (375,588,801)  الرصيد في نهاية السنة

 (17,582,741)  (7,482,291)  (10,100,450)  التغييرات في أقساط التأمين الغير مكتسبة
    

 471,332,167 (85,791,281) 557,123,448 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة

 (18,865,289) (18,865,289) - فائض خسارة أقساط التأمين

 434,884,137 (112,138,861) 547,022,998 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 

 ستثماراتإ -10
 يف اإلسثتمارات على النحو التالي:يتم تصن .أ
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

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

 114,817,528 127,199,256  109,187,954 125,029,959 متاحة للبيع 

 28,051,719 ,71924,301  5,002,013 5,002,013 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

 130,031,972 114,189,967  975151,500, 142,869,247 
 

 اإلسثتمارات حسب التصنيف يكون كالتالي:تحليل  .ب
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

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

 119,894,450 ,178132,276  112,266,889 123,106,881 مدرجة 

 22,974,797 19,224,797  1,923,078 6,925,091 غير مدرجة

 130,031,972 114,189,967  975151,500, 142,869,247 
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  شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لمنتهية في لفترة الثالثة والستة أشهر ا

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 )تتمة(إستثمارات  -10
 

 ة اإلستثمارات تكون كالتالي:يبتحليل ترك .ج
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 )مراجعة( )غير مراجعة(  عة()مراج )غير مراجعة( 

      
 25,365,082 37,989,793  19,138,912 21,094,761 صناديق اإلستثمار

 1,923,078 1,923,078  1,923,078 1,923,078 أسهم عادية

 115,581,087 ,104111,588  93,127,977 107,014,133 صكوك

 130,031,972 114,189,967  975151,500, 142,869,247 
 

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

مليون  21.5، تم تقويم إستثمارات بقيمة في تاريخ التقرير كمامريكي. ستثمارات مقومة باللاير السعودي والدوالر األجميع اإلإن 
 (.مليون لاير سعودي 21.5: 2020ديسمبر  31لاير سعودي بالدوالر األمريكي )

 

 الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع هي كالتالي:إن  .د
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

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

  104,417,562 114,817,528   34,425,766 109,187,954 السنة /في بداية الفترة

 15,436,583 10,000,000  75,291,548 15,527,118 السنة /مشتريات خالل الفترة

 2,320,573 -  - - اضافات من االندماج 

 (7,312,500) -  (5,325,983) - استبعادات خالل الفترة/السنة

 48,148 2,381,728  4,796,623 314,887 االرباح غير المحققة

األرباح )الخسائر( المحققة من 
 1,264,888 - االستبعادات

 
- (53,381) 

معاد تصنيفها من حقوق 
المساهمين الى قائمة الدخل 

 (1,264,888) - زةاألولية الموج

 
- (39,457) 

 114,817,528 127,199,256  109,187,954 125,029,959 السنة /في نهاية الفترة
 

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

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

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

      
 16,002,013 28,051,719  11,250,084 5,002,013 السنة /في بداية الفترة

 14,708,419 -  12,002,013 - السنة /خالل الفترة إقتناءتحويل/ 

 12,093,300 -  - - إضافات من االندماج

 /ادات/محول خالل الفترةاستعادة/استبع
 (14,752,013) ),0003,750(  (18,250,084) - السنة

 28,051,719 ,71924,301  5,002,013 5,002,013 السنة /في نهاية الفترة
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  شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30رة الثالثة والستة أشهر المنتهية في لفت

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(إستثمارات  -10

 

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

 :عمليات التأمين
 

 التكلفة المطفأة الربح شهام الموقع اإلستحقاق المصدر األوراق المالية

  يونيو 30     
  م2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(

  -إس إي سي
 صكوك

 
 إس إي سي

 مايو
2022 

المملكة 
العربية 
 السعودية

3.15%  5,002,013 5,002,013 

     5,002,013 5,002,013 

 :عمليات المساهمين
 

األوراق 
 التكلفة المطفأة الربح هامش الموقع اإلستحقاق المصدر المالية

 يونيو 30     
 م2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 

إس تي سي 
 صكوك

 
 اس تي سي

 
سبتمبر 
2024 

المملكة 
العربية 
 السعودية

2.49٪ 2,000,000 2,000,000 

 

شركة معادن 
 –للفوسفات 

 صكوك

 
 شركة معادن

 -للفوسفات 
 صكوك

 
فبراير 
2025 

المملكة 
ة العربي

 السعودية
3.44٪ 5,000,000 5,000,000 

 صكوك
بيت التمويل 

 السعودي الكويتي
ديسمبر 
2021 

المملكة 
العربية 
 السعودية

أشهر 6
سايبور 

باإلضافة إلى 
7.5% 

5,208,419 8,958,419 

 صكوك
صندوق األول 

 للطاقة
ديسمبر 
2028 

المملكة 
العربية 
 السعودية

سايبور 
باإلضافة إلى 

8.2% 

12,093,300 12,093,300 

     24,301,719 28,051,719 
 

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

 كما في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية هي كالتالي:
 

 يات المساهمينعمل  عمليات التأمين 

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يونيو 30 
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

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

 121,359,120 129,960,659  114,189,967 130,031,972 المملكة العربية السعودية

 10,906,559 10,881,687  - - اإلمارات العربية المتحدة

 7,184,046 7,242,203  - - فرنسا

 3,419,522 3,416,426  - - سويسرا

 130,031,972 114,189,967  151,500,975 142,869,247 
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  شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة والستة

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 التزامات وتعهدات -11

 

خضع الشركة، مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، للتقاضي في السياق العادي ألعمالها. ان الشركة. بناًء على ت (1
 القضايا سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة. قانونية مستقلة ، ال تعتقد أن نتائج هذه استشارة

 : ال شيء(.2020ديسمبر  31، ليس لدى الشركة أي التزامات رأسمالية ) 2021 يونيو 30في كما  (2
 لمعرفة االحتماالت المتعلقة بربط الزكاة وضريبة الدخل. 15انظر إيضاح  (3

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -12
 

 التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:تستخدم الشركة 
 ؛النشطة للموجودات و المطلوبات المماثلة في األسواق )الغير معدلة( : األسعار المتداولة1المستوى  -
حظة بشكل مباشر أو غير أساليب تقييم تستند أدنى مدخالتها الهامة إلى قياس القيمة العادلة القابلة للمال: 2المستوى  -

 مباشر.
 القابلة للمالحظة. قياس القيمة العادلة: أساليب تقييم ال تسند أي من مدخالتها الهامة إلى 3وى  لمستا -
 

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
، فإن القيم االسمية ناقصاً أي تعديالت  2020ديسمبر  31و  2021 يونيو 30يمة العادلة. كما في ات المالية المقاسة بالقلألدو

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

 السوقية.
 

 :القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ
 )غير مراجعة( م2021 يونيو 30 

 المستوى 
 1 

المستوى 
2 

 المستوى
 3 

 اإلجمالي

     :موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 59,084,554 - - 59,084,554 متاحة للبيع -صناديق استثمار 

 189,298,505 - - 189,298,505 متاحة للبيع -صكوك 
 3,846,156 3,846,156 - - متاحة للبيع -أسهم عادية 

 252,229,215 3,846,156 - 248,383,059 مجموع اإلستثمارات
 

 ()مراجعة م2020ديسمبر  31 

 المستوى 
 1 

وى المست
2 

 المستوى
 3 

 اإلجمالي

     :موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 44,503,994 - - 44,503,994 متاحة للبيع -صناديق استثمار 

 175,655,332 - - 175,655,332 متاحة للبيع -صكوك 
 3,846,156 3,846,156 - - متاحة للبيع -أسهم عادية 

 224,005,482 3,846,156 - 220,159,326 مجموع اإلستثمارات
 

والمستوى  2المستوى و 1، لم يكن هناك تحويل بين المستوى 2021يونيو  30فترة الثالثة اشهر والستة اشهر المنتهية في خالل 
3. 
 

 31م نجم لخدمات التأمين )نجم( )سهم من سه 384,616للبيع استثمار أسهم بقيمة : تشمل االستثمارات المتاحة 3المستوى 
، تم تنفيذ االستثمار بسعر التكلفة حيث  2020ديسمبر  31و  2021 يونيو 30في كما سهم(,  384,616: 2020سمبر دي

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

صافي، بال - عالقةذات  أطراف - مدينة تأمين صافي، أقساطبال - مدينة التأمين إعادةتأمين و، أقساط، لودائعا، يماثله ماالنقد و
والمطلوبات المالية   ة النظاميةعيعلى الود مستحقة عموالت إيرادات، وديعة نظامية، القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 التكلفة المطفأة.بعلى الموظفين يتم قياسها  منافع التزامات عدا
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 يةلقطاعات التشغيال -13

 

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

 

 .2020ديسمبر  31أساس القياس لربح أو خسارة القطاع منذ  أو قطاعات التشغيلساس أللم تكن هناك تغييرات 
، ومخصصات الديون المشكوك في والمصاريف اإلدارية والعموميةكتتاب األخرى اإل مصاريف ال تشتمل النتائج القطاعية على

 األخرى. ستثمارات واإليراداتاإل منتحصيلها ، وإيرادات االستثمار والعموالت ، واألرباح )الخسائر( المحققة 
 

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

 موجودات حق االستخداموالممتلكات والمعدات والودائع طويلة األجل و الموجودات األخرىواريف المدفوعة مقدما المص
في  إظهارهايتم  بالتالي .اميةظالنوإيراد عموالت مستحقة على الوديعة امية ظالنوالوديعة  والشهرة غير الملموسةوالموجودات 

 إعادةوأرصدة  ات القطاعية على الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرىالمطلوبمل ت. ال تشالموجودات غير المصنفة
مستحقات على توزيع الفائض والزكاة وضريبة الدخل والتزامات منافع الموظفين ومطلوبات عقود اإليجار و دائنةالتأمين ال

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

 ويتم مراقبتها على أساس مركزي.
 يها القطاعات التالية:ألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولد

 صحيال -
 المركبات -
 الممتلكات والحوادث؛ و -
 الحماية والحفظ -
 

 يونيو 30 بتاريخالشركة  ومطلوبات إجمالي موجوداتوالتي تخص المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة  معلومات قطاعات التشغيل
في  المنتهية الستة أشهرو الثالثة اشهر لفترة رةالخساجمالي اإليرادات والمصاريف وصافي ، وإ 2020ديسمبر  31و  2021

 ، هي كما يلي: 2020 يونيو 30و  2021 يونيو 30
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 لقطاعات التشغيلية )تتمة(ا -13
 

  عمليات التأمين 

 :جعة(ا)غير مر 2021 يونيو 30
 المركبات الصحي

الممتلكات 
 والحوادث

 الحماية
 والحفظ 

 المجموع  عمليات المساهمين مجموع ال

         :الموجودات

 47,243,347  - 47,243,347 - 20,946,574 26,296,773 - اط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من أقس

 50,212,495  - 50,212,495 - 37,584,275 12,574,536 53,684 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 23,252,841  - 23,252,841 - 9,780,064 5,834,876 7,637,901 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 24,821,636  - 24,821,636 - 4,184,062 8,157,215 12,480,359 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 3,707,632  - 3,707,632 - 595,043 1,362,589 1,750,000 فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة

 149,237,951  - 149,237,951 - 73,090,018 54,225,989 21,921,944 موجودات قطاعية

 919,704,595  ,827444,035 768,668,475 -    موجودات غير مصنفة

 1,068,942,546  ,827444,035 719,906,624     مجموع الموجودات

         المطلوبات:

 309,407,474  - 309,407,474 - 42,339,370 115,198,579 151,869,525 أقساط تأمين غير مكتسبة

 10,927,560  - 10,927,560 - 5,749,210 5,178,350 - إعادة تأمين غير مكتسبة ةعمول

 114,931,204  - 114,931,204 - 62,754,267 24,304,350 27,872,587 مطالبات قائمة

 4,395,21119  - 194,395,211 - 20,295,643 42,090,056 132,009,512 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 28,877,326  - 28,877,326 -  1,044,630 27,832,696 إحتياطي قسط تأمين إضافي

 13,062,285  - 13,062,285 - 1,550,181 3,000,677 8,511,427 إحتياطيات فنية أخرى

 671,601,060  - 671,601,060 - 132,688,671 190,816,642 348,095,747 مطلوبات قطاعية

 397,341,486  193,891,825 203,449,661     ق مساهمين غير مصنفةمطلوبات وحقو
 1,068,942,546  193,891,825 875,050,721     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة و لفترة

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13
 

 

 عمليات التأمين 

 المركبات الصحي :)مراجعة( 2020ديسمبر  31
الممتلكات 
 والحوادث

 الحماية
 والحفظ

 المجموع
عمليات 
 المساهمين

 
 

 المجموع

         لموجوداتا

 36,474,798  - 36,474,798 - 19,619,343 16,855,455 - حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 48,489,107  - 48,489,107 - 33,081,711 14,849,485 557,911 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 20,062,991  - 20,062,991 - 8,527,647 5,034,535 6,500,809 لتي لم يتم اإلبالغ عنهااالتأمين من المطالبات المتكبدة  حصة معيدي

 29,474,599  - 29,474,599 - 4,437,786 7,239,163 17,797,650 وثائق تأمين مؤجلة تكاليف اقتناء

 134,501,495  - 134,501,495 - 65,666,487 43,978,638 24,856,370 موجودات قطاعية

 1,005,216,168  463,265,856 541,950,312     ات غير مصنفةموجود

 1,139,717,663  463,265,856 676,451,807     مجموع الموجودات

         المطلوبات:

 375,588,801  - 375,588,801 - 42,897,271 107,129,290 225,562,240 أقساط تأمين غير مكتسبة

 8,825,885  -  8,825,885 - 5,743,272 3,082,613 - إعادة تأمين غير مكتسبة ةعمول

  104,742,560  -  104,742,560 - 56,450,340 33,803,393 14,488,827 مطالبات قائمة

  170,897,914  - 170,897,914 - 15,436,275 39,869,734 115,591,905 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 11,295,391  -  11,295,391 - - 10,498,578 3796,81 إحتياطي قسط تأمين إضافي

 11,211,593  -  11,211,593 - 1,309,843 3,140,591 6,761,159 إحتياطيات فنية أخرى

 682,562,144  - 682,562,144  121,837,001 197,524,199 363,200,944 مطلوبات قطاعية

  457,155,519  296,961,822  160,193,697     غير مصنفة مطلوبات وحقوق مساهمين

 1,139,717,663  296,961,822 842,755,841     ساهمينمجموع المطلوبات وحقوق الم
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرة والثالثلفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13
 

   عمليات التأمين 

 المركبات الصحي 
الممتلكات 
 والحوادث

 الحماية
 المجموع  والحفظ

عمليات 
 المجموع المساهمين

    )غير مراجعة( م2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 
        اإليرادات

 305,293,178 - 305,293,178 - 49,651,249 119,398,150 136,243,779 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        أقساط إعادة تأمين مسندة:

 (53,340,342) - (53,340,342) - (27,087,104) (26,253,238) - يبأجن -
 (7,200,600) - (7,200,600) - (3,945,004) (3,255,596) - محلي -

        الفائض من خسارة أقساط التأمين:
 (12,359,731) - (12,359,731) - (1,109,995) (1,753,371) (9,496,365) ينبأج -
 (1,072,559) - (1,072,559) - (195,613) (176,946) (700,000) محلي -

 231,319,946 - 231,319,946 - 17,313,533 87,958,999 126,047,414 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 66,181,327 - 66,181,327 - 557,900 (8,069,288) 73,692,715 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 10,768,549 - 10,768,549 - 1,327,228 9,441,321 - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 308,269,822 - 308,269,822 - 19,198,661 89,331,032 199,740,129 صافي أقساط التامين المكتسبة

 11,627,257 - 11,627,257 - 7,685,974 3,941,283 - عموالت إعادة تأمين
 199,418 - 199,418 - 158,988 29,130 11,300 إيرادات رسوم من التأمين

 320,096,497 - 320,096,497 - 27,043,623 93,301,445 199,751,429 مجموع اإليرادات
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
 (314,849,763) - (314,849,763) - (6,950,597) (92,838,117) (215,061,049) إجمالي المطالبات المدفوعة

 36,041,548 - 36,041,548 - 3,154,304 19,914,835 12,972,409 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (7,793,908) - (7,793,908) - - (4,803,204) (2,990,704) المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

 (286,602,123) - (286,602,123) - (3,796,293) (77,726,486) (205,079,344) والمنافع األخرى المدفوعة صافي المطالبات
 (10,188,644) - (10,188,644) - (6,393,925) 9,589,041 (13,383,760) لقائمةالتغيرات في المطالبات ا

 1,723,388 - 1,723,388 - 4,547,566 (2,319,951) (504,227) التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 (23,497,297) - (23,497,297) - (4,859,368) (2,220,322) (16,417,607) التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 3,189,850 - 3,189,850 - 1,252,417 800,341 1,137,092 التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 )315,374,826( - )315,374,826( - )9,249,603( )71,877,377( )234,247,846( صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(شغيلية القطاعات الت -13

   عمليات التأمين 

 
 المركبات الصحي

الممتلكات 
 والحوادث

الحماية 
 والحفظ

 المجموع
عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        )تتمة(م )غير مراجعة( 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهر لفترة
 )28,139,176( - )28,139,176( - )3,757,293( )7,520,978( )16,860,905( تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 )17,581,935( - )17,581,935( - - 9,453,949 )27,035,884( التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي
 )1,850,692( - )1,850,692( - )240,339( 139,915 )1,750,268( التغيرات في إحتياطات فنية اخرى

 )3,799,695( - )3,799,695( - - (3,345,365) )454,330( مصاريف إكتتاب اخرى

 )366,746,324( - )324,746,366( - )235,247,13( )856,149,73( )233,349,280( مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  بالصافي
 )827,649,46( - )46,649,827( - 13,796,388 20,151,589 )804,597,80( صافي )خسارة( دخل اإلكتتاب
        :ة أخرى)مصاريف( / إيرادات تشغيلي

 )6,757,435( - )6,757,435(     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 )61,390,177( )1,369,907( )60,020,270(     مصاريف عمومية وإدارية 

 8,722,344 5,908,048 2,814,296     بالصافي –إيرادات اإلستثمار والعموالت 
 )146,981( - )146,981(     التزامات اإليجار -تكاليف التمويل 
 2,624,151 - 2,624,151     إيرادات أخرى

 )56,948,098( 4,538,141 )61,486,239(     مجموع )مصاريف( ايرادات التشغيل األخرى  بالصافي
 (103,597,925) 4,538,141 (108,136,066)     لدخل للفترة قبل إسناد الفائض والزكاة وضريبة الدخل)الخسارة( امجموع 

 - - -     اسناد الفائض لعمليات التأمين

        
 )103,597,925( 4,538,141 )108,136,066(     الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل مجموع )الخسارة(

  )2,000,000( )2,000,000( -     مصروف الزكاة
  - - -     مصروف ضريبة الدخل

 )105,597,925( 2,538,141 )108,136,066(     العائدة للمساهمين إجمالي )الخسارة( الدخل للفترة
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 ودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالريـال السع

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13

 

   عمليات التأمين 

 
 

 الصحي
 

 المركبات
الممتلكات 
 والحوادث

 الحماية
 والحفظ

 المجموع
عمليات 
 المجموع المساهمين

        غير مراجعة() 2020 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة اشهر
        اإليرادات:

 226,111,769  - 226,111,769  - 39,427,711  57,802,733  128,881,325  أمين المكتتبةإجمالي أقساط الت
        أقساط إعادة تأمين مسندة:

 (44,526,663)  - (44,526,663)  - (25,499,901)  (19,026,762)  - ينبأج -
 (7,151,920)  - (7,151,920)  - (3,859,008)  (3,292,912)  - محلي -

        رة المصاريف:فائض خسا
 (2,192,805)  - (2,192,805)  - (461,279)  (681,526)  (1,050,000)  أجنبي -
 (243,088)  - (243,088)  - (103,908)  (139,180)  - محلي -

 171,997,293 - 171,997,293  - 9,503,615  34,662,353  127,831,325  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 33,090,584  - 33,090,584  - (1,157,280)  2,041,077  32,206,787  أقساط التأمين غير المكتسبةالتغيرات في 

 1,321,811  - 1,321,811  - 2,135,998  (814,187)  - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 206,409,688  -  206,409,688  - 10,482,333  35,889,243  160,038,112  صافي أقساط التامين المكتسبة 

 11,374,785  - 11,374,785  - 6,892,966  4,481,819  - عموالت إعادة تأمين 
 110,911  - 110,911  - 67,070  27,641  16,200  إيرادات رسوم من التأمين

 217,895,384  - 217,895,384  - 17,442,369  40,398,703  160,054,312  مجموع اإليرادات 
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
 (162,152,968)  - (162,152,968)  - (2,829,353)  (52,177,248)  (107,146,367)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 28,851,172  - 28,851,172  - 1,796,050  20,861,097  6,194,025  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (2,290,618)  - (2,290,618)  - - - (2,290,618)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

 (135,592,414) - (135,592,414) - (1,033,303)  (31,316,151)  (103,242,960) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
        

 (4,243,905)  - (4,243,905)  - (2,168,882)  (636,526)  (1,438,497)  التغيرات في المطالبات القائمة
 498,531  - 498,531  - 1,644,900  254,708  (1,401,077)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 5,172,076  - 5,172,076  - (1,366,369)  9,281,565  (2,743,120)  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 
 (4,500,138)  - (4,500,138)  - 1,265,165  (3,756,153)  (2,009,150)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (138,665,850)  - (138,665,850)  - (1,658,489)  (26,172,557) (110,834,804) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13

 

 )تتمة(م )غير مراجعة( 2020 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 
 

 
 

   عمليات التأمين 

 
 المركبات الصحي

الممتلكات 
 والحوادث

الحماية 
 والحفظ

 المجموع عمليات المساهمين المجموع

        
 )19,135,776( -  )77619,135,( -  )2,223,870(  )5,041,810(  )11,870,096( تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 )4,646,561( -  )4,646,561( - -  229,231   )4,875,792( التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي
   134,119  -  134,119  -  )26,812(  318,495   )157,564( التغيرات في إحتياطات فنية اخرى

  )1,570,405 ( -  )1,570,405( -   )273,828( )401,445( )895,132( مصاريف إكتتاب اخرى
 )163,884,473( -  )163,884,473( -   )4,182,999( )31,068,086(  )128,633,388( مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  بالصافي

  54,010,911 - 54,010,911  - 13,259,370 9,330,617 31,420,924 صافي دخل اإلكتتاب

  )15,424,878( -  )15,424,878(     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  )44,745,465(  )1,238,632(  )43,506,833(     إدارية عمومية ومصاريف 

  5,600,174   1,934,444 3,665,730     إيرادات اإلستثمار والعموالت
  )133,567( -  )133,567(     اإليجار التزامات -تكاليف التمويل 
 5,192,301  -  5,192,301       إيرادات أخرى

       )49,511,435( 695,812     )50,207,247(     إيرادات التشغيل األخرى  بالصافي (مصاريف)مجموع 
   4,499,476 695,812    3,803,664     مجموع الدخل للفترة ما قبل تخصيص الفائض، الزكاة و ضربية الدخل

 )380,366( - )66380,3(      الفائض العائد إلى عمليات التأمين
 4,119,110 695,812 3,423,298     مجموع الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل

  )1,315,640(  )1,315,640( -     مصروف الزكاة
 - - -     مصروف ضريبة الدخل

    ,4702,803  )619,828(  3,423,298     )الخسارة(  للفترة العائدة للمساهمينالدخل إجمالي 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13

 
 حسب فئات العميل كالتالي: 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرتصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة  يمكن

 

 
 حسب فئات العميل كالتالي: 2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر الثالثةيمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة 

   

 

 المجموع الحماية والحفظ الممتلكات والحوادث المركبات الصحي 

      
 101,780,084 - 28,797,632 52,553,765 20,428,687 الشركات الكبيرة

 73,569,526 - 11,642,191 53,328,051 8,599,284 الشركات المتوسطة
 19,325,961 - 3,963,207 8,847,868 6,514,886 المشاريع الصغيرة

 19,212,326 - 375,075 3,622,546 15,214,705 الصغيرة جداالمشاريع 
 91,405,281 - 4,873,144 1,045,920 85,486,217 التجزئة

 136,243,779 119,398,150 49,651,249 - 305,293,178 

 المجموع الحماية والحفظ الممتلكات والحوادث المركبات الصحي 

      
 749,743,08 - 9,212,203 25,473,504 15,057,380 الشركات الكبيرة

 31,630,877 - 2,800,959 23,496,794 5,333,124 الشركات المتوسطة

 6,646,311 - 1,317,330 2,741,340 2,587,641 المشاريع الصغيرة

 6,652,652 - 176,871 1,385,883 5,089,898 الصغيرة جداالمشاريع 

 33,541,140 - 2,072,138 564,371 30,904,631 التجزئة

 58,972,674 ,89253,661 15,579,501 - 128,214,067 



 

- 32 - 

 

 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(ات التشغيلية القطاع -13

 
 حسب فئات العميل كالتالي: 2020يونيو  30يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 حسب فئات العميل كالتالي: 2020يونيو  30يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع الحماية والحفظ الممتلكات والحوادث المركبات الصحي 

      
 66,690,034 - 25,798,548 25,210,401 15,681,085 الشركات الكبيرة

 41,354,433 - 10,219,336 13,380,700 17,754,397 الشركات المتوسطة
 13,107,737 - 3,020,868 6,292,353 3,794,516 المشاريع الصغيرة

 22,818,691 - 372,930 6,303,782 16,141,979 الصغيرة جداالمشاريع 
 82,140,874 - 16,029 6,615,497 75,509,348 التجزئة

 128,881,325 57,802,733 39,427,711 - 226,111,769 

 المجموع ية والحفظالحما الممتلكات والحوادث المركبات الصحي 

      
 32,105,140 - 8,537,362 7,173,482 16,394,296 الشركات الكبيرة

 20,643,051 - 2,415,855 5,215,485 13,011,711 الشركات المتوسطة
 3,402,388 - 907,862 1,006,012 1,488,514 المشاريع الصغيرة

 6,432,866 - 148,603 1,453,338 4,830,925 الصغيرة جداالمشاريع 
 29,875,573 - 3,466 6,507,941 23,364,166 التجزئة

 59,089,612 21,356,258 12,013,148 - 92,459,018 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30المنتهية في لفترة الثالثة والستة أشهر 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 

 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13
   عمليات التأمين 

 المركبات الصحي 
الممتلكات 
 والحوادث

 الحماية
 المجموع  والحفظ

عمليات 
 المجموع المساهمين

    )غير مراجعة(م 2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
        اإليرادات

 128,214,067 - 128,214,067 - 15,579,501 53,661,892 58,972,674 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        أقساط إعادة تأمين مسندة:

 (19,238,197) - (19,238,197) - (7,406,725) (11,831,472) - أجنبي -
 (3,564,041) - (3,564,041) - (2,102,542) (1,461,499) - محلي -

        الفائض من خسارة أقساط التأمين:
 (9,395,350) - (9,395,350) - (297,862) (811,507) (8,285,981) أجنبي -
 (505,099) - (505,099) - (80,392) (74,707) (350,000) محلي -

 95,511,380 - 95,511,380 - 5,691,980 39,482,707 50,336,693 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 60,527,772 - 60,527,772 - 10,037,482 3,482,896 47,007,394 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 (3,423,451) - (3,423,451) - (5,846,266) 2,422,815 - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 152,615,701 - 152,615,701 - 9,883,196 45,388,418 97,344,087 كتسبةصافي أقساط التامين الم

 5,950,855 - 5,950,855 - 4,042,345 1,908,510 - عموالت إعادة تأمين
 85,440 - 85,440 - 66,915 11,275 7,250 إيرادات رسوم من التأمين

 158,651,996 - 158,651,996 - 13,992,456 47,308,203 97,351,337 مجموع اإليرادات
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
 (142,737,342) - (142,737,342) - (2,693,485) (50,902,068) (89,141,789) إجمالي المطالبات المدفوعة

 22,390,586 - 22,390,586 - 1,203,886 12,380,516 8,806,184 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (4,156,154) - (4,156,154) - - (2,686,978) (1,469,176) لمتكبدة المتعلقة بالمطالباتالمصاريف ا

 (124,502,910) - (124,502,910) - (1,489,599) (41,208,530) (81,804,781) والمنافع األخرى المدفوعة صافي المطالبات
 7,407,059 - 7,407,059 - 1,230,955 11,798,066 (5,621,962) التغيرات في المطالبات القائمة

 (1,469,880) - (1,469,880) - 1,793,044 (3,036,735) (226,189) التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 (33,649,273) - (33,649,273) - (1,009,974) (2,876,275) (29,763,024) التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 3,901,785 - 3,901,785 - 1,500,708 509,442 1,891,635 غيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاالت

 )148,313,219( - )148,313,219( - 2,025,134 )34,814,032( )115,524,321( صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
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 االهلية للتأمين التعاونيشركة اتحاد الخليج 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13

   عمليات التأمين 

 
 باتالمرك الصحي

الممتلكات 
 والحوادث

الحماية 
 والحفظ

 المجموع
عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        م )غير مراجعة( )تتمة(2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة
 )14,328,020( - )14,328,020( - )1,860,890( )3,875,096( )8,592,034( تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 )7,171,265( - )7,171,265( - - 4,412,263 )11,583,528( ياطي قسط تامين إضافيالتغيرات في إحت
 )1,920,264( - )1,920,264( - )10,484( 155,045 )2,064,825( التغيرات في إحتياطات فنية اخرى

 )3,526,700( - )3,526,700( - - (3,345,365) )181,335( مصاريف إكتتاب اخرى

 ),468175,259( - ),468175,259( - 153,760 )37,467,185( )137,946,043( اإلكتتاب  بالصافي مجموع تكاليف ومصاريف
 )472,607,16( - )472,607,16( - 14,146,216 9,841,018 )706,594,40( صافي )خسارة( دخل اإلكتتاب

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى:
 )3,044,068( - )044,0683,(     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 )696,388,32( )450,709( )987,937,31(     إدارية عمومية ومصاريف 
 4,515,625 2,911,526 1,604,099     بالصافي  – إيرادات اإلستثمار والعموالت

 )72,908( - )72,908(     اإليجار التزامات -تكاليف التمويل 
 796,299 - 796,299     إيرادات أخرى

 )748,193,30( 2,460,817 )565,654,32(     مجموع )مصاريف( ايرادات التشغيل األخرى  بالصافي
 (46,801,220) 2,460,817 (49,262,037)     مجموع )الخسارة( الدخل للفترة قبل إسناد الفائض والزكاة وضريبة الدخل

 - - -     اسناد الفائض لعمليات التأمين
        

 )46,801,220( 2,460,817 )49,262,037(     خسارة(/الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخلمجموع )ال

  )1,000,000( )1,000,000( -     مصروف الزكاة
  - - -     مصروف ضريبة الدخل

 )47,801,220( 1,460,817 )49,262,037(     إجمالي )الخسارة( الدخل للفترة العائدة للمساهمين
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13
   أمينعمليات الت 

 
 

 الصحي
 

 المركبات
الممتلكات 
 والحوادث

 الحماية
 والحفظ

 المجموع
عمليات 
 المجموع المساهمين

        غير مراجعة() 2020يونيو  30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
        اإليرادات:

 92,459,018  - 92,459,018  - 12,013,148  21,356,258  59,089,612  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        أقساط إعادة تأمين مسندة:

 (14,272,802) - (14,272,802) - (7,015,265)  (7,257,537)  - أجنبي -
 (3,133,183) - (3,133,183) - (1,854,928)  (1,278,255)  - محلي -

        فائض خسارة المصاريف:
 (1,096,403) - (1,096,403) - (230,640)  (340,763)  (525,000)  أجنبي -
 (121,544) - (121,544) - (51,954)  (69,590)  - محلي -

 73,835,086 - 73,835,086 - 2,860,361  12,410,113  58,564,612  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 30,443,271  - 30,443,271  -  5,111,551  5,053,976  20,277,744  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 (5,304,127)  - (5,304,127)  - (3,223,744)  (2,080,383)  - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 98,974,230  - 98,974,230  - 4,748,168  15,383,706  78,842,356  صافي أقساط التامين المكتسبة 

 5,188,791  - 5,188,791  - 3,136,222  2,052,569  - عموالت إعادة تأمين 
 42,640  - 42,640  - 26,635  8,505  7,500  إيرادات رسوم من التأمين

 104,205,661  - 104,205,661  - 7,911,025  17,444,780  78,849,856  مجموع اإليرادات 
        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
 (80,921,575) - (80,921,575) - (1,249,279)  (15,543,671)  (64,128,625)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 9,515,879 - 9,515,879 - 669,251  6,208,044  2,638,584  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (1,173,149)  - (1,173,149)  - - - (1,173,149)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

  (72,578,845) -  (72,578,845) - (580,028)  (9,335,627)  (62,663,190) ات والمنافع األخرى المدفوعةصافي المطالب

        
 31,915,868  - 31,915,868  - (1,698,643)  924,879  32,689,632  التغيرات في المطالبات القائمة

 (107,499)  - (107,499)  - 1,534,921  (371,765)  (1,270,655)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 (6,922,644)  - (6,922,644)  - 38,285  370,184  (7,331,113)  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

 (505,707)  - (505,707)  - 116,786  47,477  (669,970)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (48,198,827) - (48,198,827) - (588,679)  (8,364,852)  (39,245,296)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30فترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في ل

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  -13

 

 )تتمة(م )غير مراجعة( 2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 

   عمليات التأمين 

 
 المركبات الصحي

الممتلكات 
 والحوادث

ماية الح
 والحفظ

 المجموع عمليات المساهمين المجموع

        
 )9,343,843( - )9,343,843( -  )954,898(  )2,362,128(  )6,026,817( تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 )8,593,626(  - )8,593,626( - -  )2,310,941( (6,282,685)  التغيرات في إحتياطي قسط تامين إضافي
 435,101  - 435,101 -  )4,675(  29,586   410,190  حتياطات فنية اخرىالتغيرات في إ

  )1,137,597( -  )1,137,597( -   158,980 )401,445( (895,132) مصاريف إكتتاب اخرى
 )66,838,792(  - )66,838,792(  - (1,389,272) (13,409,780) (52,039,740) مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  بالصافي

  37,366,869 -  37,366,869 -  5,225,176   4,436,445   27,705,248  صافي دخل اإلكتتاب
  )12,402,809( -  )12,402,809(     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  )21,266,083(  )564,778(  )20,701,305(     دارية عمومية وإ مصاريف 
 2,532,239 896,086 1,636,153     يبالصاف - إيرادات اإلستثمار والعموالت

 )66,644( - )66,644(     اإليجار التزامات -تكاليف التمويل 
 4,435,923  - 4,435,923       إيرادات أخرى

 )26,767,374(   331,308 )27,098,682(     إيرادات التشغيل األخرى  بالصافي (مصاريف)مجموع 
    10,599,495 331,308     10,268,187     الفائض  الزكاة و ضربية الدخل مجموع الدخل للفترة ما قبل تخصيص

 )1,026,819( - )1,026,819(      الفائض العائد إلى عمليات التأمين
 9,572,676 331,308 9,241,368     مجموع الدخل للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل

  )623,198(  )623,198( -     مصروف الزكاة
 - - -     مصروف ضريبة الدخل

   8,949,478     )291,890( 9,241,368     )الخسارة(  للفترة العائدة للمساهمينالدخل  إجمالي
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الثالثة والستة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ذات العالقة أطرافعامالت وأرصدة مع م -14

 

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

مع  معامالت الرئيسيةالسياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل 
 ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة ذات الصلة: طرافاأل

 

 

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

 
 يونيو 30

 م 2021
 )غير مراجعة(

 م2020 يونيو 30 
 مراجعة(غير )

    
  2,658,290   3,804,896 رواتب  ومنافع موظفين

 155,938  231,843 التزامات منافع الموظفين

 4,036,739   2,814,228 
 

 بالصافي –ذات عالقة  أطراف –أ( أقساط تأمين مدينة 
 

 

 فيما يلي الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

 
  يونيو 30

 م2021
 )غير مراجعة(

 م2020ديسمبر  31 
 )مراجعة(

    

 393,511  1,726,798 في بداية الفترة / السنة

 1,333,287  849,436 المكون للفترة / السنة

 1,726,798  2,576,234 في نهاية الفترة / السنة

 الرصيد مدين / )دائن( كما في المنتهية لفترة الستة اشهرالعمليات  المعامالت طبيعة

 

 يونيو 30
2021 

 )غير مراجعة(
 

 يونيو 30
2020 

 )غير مراجعة(

 يونيو 30
2021 

 )غير مراجعة(
 

 يونيو 30
2020 

 )مراجعة(

       المساهمين الرئيسيين:
 -  - 13,011,588  10,467,527 أقساط التأمين المكتتبة

 -  - (1,891,565)  (7,058,263) المطالبات المدفوعة

قسط مستحق من أطراف ذات 
 10,357,101  11,545,662 -  - عالقة

       أخرى:

 -  - (2,140,317)  448,525 مصروف اإليجار

 (372,874)  - (186,437)  - خدمات

مكافأت أعضاء مجلس 
 -  - (100,500)  (338,000) اإلدارة ورسوم االجتماع

 
  يونيو 30

 م2021
 )غير مراجعة(

 م2020ديسمبر  31 
 )مراجعة(

    

 10,038,075  11,545,662 أقساط تأمين مدينة من أطراف ذات عالقة

 (1,726,798)  (2,576,234) ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 8,969,428  8,311,277 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الزكاة وضريبة الدخل -15

 

. في يوليو 2020للسنوات حتى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ى شهادات الزكاة وضريبة الدخل من حصلت الشركة عل
مليون لاير سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب  7.1بمبلغ  2014، أستلمت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام  2020

على بعض األرصدة المتعلقة بالمطالبات القائمة، ة والجمارك هيئة الزكاة والضريبالربوط األولية بشكل رئيسي إلى عدم موافقة 
المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها، ارصدة معيدي تأمين دائنة، والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من وعاء 

مليون  3.3ربًطا محدثًا بمبلغ  واستلمت لهيئة الزكاة والضريبة والجماركالزكاة. تقدمت الشركة باستئناف ضد الربط األولي 
لاير سعودي. كما قدمت الشركة استئنافًا إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبية وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف 

بمبلغ  2018حتى  2015، استلمت الشركة أيًضا ربط الزكاة وضريبة الدخل للعام  2020ستكون لصالح الشركة. خالل عام 
هيئة الزكاة والضريبة مليون لاير سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية بشكل رئيسي إلى عدم موافقة  10.25

على بعض األرصدة المتعلقة بالودائع ألجل واالستثمارات من وعاء الزكاة. اثبتت الشركة مخصص إضافي قدره والجمارك 
ا ضد الربط األولي للهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح مليون لاير سعودي وبالتوازي قدمت استئنافً  1.9

 2018حتى  2015، استلمت الشركة تقييمات معدلة للسنوات من  2021 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة شهور. خالل الشركة
ا ضد الربط المراجع من قبل الهيئة وتعتقد مليون لاير سعودي. اإلدارة في طور تقديم استئنافً  8.36مع التزام زكاة إضافي بقيمة 

أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. وبناًء عليه ، لم يتم تكوين مخصص إضافي لمثل هذه الربوط اإلضافية في 
ة المعدلة ، بسبب صافي الخسار2021 يونيو 30ضريبة الدخل للفترة المنتهية في تكوين مخصص ل لم يتم القوائم المالية المرفقة.

 .لهذه الفترة
 

هيئة الزكاة والضريبة خضع حاليًا للمراجعة من قبل ت 2020و  2019للسنوات الزكاة وضريبة الدخل للشركة ل ربوطإن 
. يمكن أن يختلف التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تحسبه الشركة عن التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تم ربطه من والجمارك

 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركللسنوات التي لم يتم رفع الربوط الخاصة بها من قبل ة والضريبة والجمارك هيئة الزكاقبل 
 

مليون لاير سعودي.  2.1بقيمة  2012و  2011، استلمت الشركة األهلية  ربط الزكاة وضريبة الدخل لعامي  2018في عام 
إلى األمانة العامة للجان الضريبية )"اللجنة العليا"( والضريبة والجمارك  هيئة الزكاةتقدمت الشركة األهلية باستئناف ضد ربط 

، استلمت الشركة األهلية ربوط الزكاة وضريبة الدخل لألعوام من  2020وال تزال النتيجة معلقة. عالوة على ذلك ، خالل عام 
اللجنة العليا والتزال النتيجة معلقة. تعود لاير سعودي. تقدمت الشركة األهلية باستئناف أمام  9.5بمبلغ  2018إلى  2015

هيئة الزكاة بشكل رئيسي إلى عدم سماح  2018إلى  2015و  2012و  2011الفروق الزكوية حسب الربوط األولية لألعوام 
اة. تعتقد ألرصدة معينة متعلقة باالستثمارات والودائع النظامية والخسائر المتراكمة المعدلة من وعاء الزكوالضريبة والجمارك 

ستعيد النظر في الربوط األولية وستسمح ببعض الحسومات من وعاء الزكاة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اإلدارة أن 
لجميع الربوط المعلقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط النهائية. ومع ذلك ، قدمت إدارة الشركة األهلية طلب تسوية إلى 

 سعودي ، وترى أن مستوى المخصصات الحالية للزكاة كاٍف في الوقت الحالي. حصلت الشركة األهلية مليون لاير 7.8بمبلغ 
، كما أن ربط الزكاة  2019للسنوات حتى عام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من 

 .ة والضريبة والجماركهيئة الزكاقيد المراجعة حاليًا من قبل  2019وضريبة الدخل لعام 
 

 رأس المال -16
 

: 2020ديسمبر  31) 2021 يونيو 30مليون لاير سعودي في  229.4بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
رياالت للسهم  10مليون سهم( بقيمة  22.9: 2020ديسمبر  31) مليون سهم 22.9مليون لاير سعودي( يتكون من  229.4
 الواحد. 

 :على النحو التالي 2020ديسمبر  31م  و 2021 يونيو 30كما في اهمين بالشركة حصة المس
  

 المدفوع  المصرح به والمصدر  

 لاير سعودي عدد األسهم  
     

شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة 
 24,750,000 2,475,000 . )سي(بي أس سي

 
24,750,000 

 204,724,640  204,724,640 20,472,464 أخرى
 22,947,464 229,474,640  229,474,640 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 ي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالريـال السعود

 
 االحتياطي النظامي  -17

 

( )ز( من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن )ساما(  ، يتعين على الشركة تحويل ما ال يقل 2) 70وفقًا للوائح الشركة والمادة 
٪ من 100حتياطي إلى ٪ من أرباحها السنوية ، بعد تعديل الخسائر المتراكمة ، إلى احتياطي قانوني حتى يصل هذا اال20عن 

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

 إدارة  مخاطر رأس المال  -18
 

 :أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي
 

مدفوع للشركة يتوافق مع االمتثال لمتطلبات رأس المال التأميني المنصوص عليها في القانون. رأس المال الحالي ال (4
 من القانون ؛ 3المادة 

لحماية قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من االستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومزايا  (5
 ألصحاب المصلحة اقخرين ؛ و

 .توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر (6
 

 :على من الطرق الثالث التاليةاألمن الالئحة ، يجب أن تحتفظ الشركة بهامش مالءة يعادل  66وفقًا للمادة 
 

 .مليون لاير سعودي 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  (7
 هامش المالءة المتميز. أو (8
 .هامش المالءة للمطالبات (9
 

ة للشركة أقل من الحد األدنى لهامش المالءة الذي تتطلبه اللوائح التنفيذية ، كان هامش المالءة المالي 2021يونيو  30اعتباًرا من 
 2021يونيو  25بتاريخ  البنك المركزي السعوديلقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني )"اللوائح"(. تلقت الشركة خطابًا من 

من النظام. قدمت الشركة  68التصحيح وفقًا للمادة هامش المالءة المالية للشركة ويطلب من الشركة تقديم إجراءات  بتدنييفيد 
وذكرت في ردها أنه من المتوقع أن يتماشى هامش المالءة مع  البنك المركزي السعوديإجراءات التصحيح المخطط لها إلى 

حسين ملف . وتشمل إجراءات التصحيح المخطط لها ، من بين أمور أخرى ، ت2021اللوائح بحلول نهاية الربع الرابع من عام 
قبول األصول ، وتحسين خطط ضمان الدفع المتميز ، وتحسين سياسات وعمليات االكتتاب ، وتوسيع قنوات البيع عبر اإلنترنت 

 ، وخفض النفقات العامة واإلدارية بسبب التآزر الناتج عن الدمج والتحسين في عمليات إدارة المطالبات.
 

 السهم األساسي والمخفض ( ربحخسارة)  -19
 

بقسمة  2020و  2021 يونيو 30في  لفترة الثالثة والستة اشهر المنتهيةالسهم األساسية والمخفضة ربح  (خسارة)حساب  يتم
 للفترة المنسوبة إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.الربح  (الخسارة)إجمالي 

 يونيو 30المنتهية في  الثالثة اشهر لفترة 

 2021 2020 
   

 8,949,478 (47,801,220) العائدة الى المساهمين للفترةاجمالي )الخسارة( الدخل 

 15,000,000 22,947,464 المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية لخسارة السهم األساسية والمخفضة 
 0.60 (2.08) السهم االساسي والمخفضربح )خسارة( 

 

 يونيو 30ي لفترة الستة اشهر المنتهية ف 

 2021 2020 
   

  2,803,470 (105,597,925) العائدة الى المساهمين للفترةاجمالي )الخسارة( الدخل 
 15,000,000 22,947,464 المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية لخسارة السهم األساسية والمخفضة 

 0.19 (4.60) السهم االساسي والمخفضربح )خسارة( 
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 الخليج االهلية للتأمين التعاونيشركة اتحاد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 معلومات إضافية -20

 

 ةقائمة المركز المالي األولية الموجز
  2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       الموجودات: 
 179,508,029  111,655,835   67,852,194  195,436,438 102,644,428 92,792,010 نقد وما يماثله

  126,570,741   40,053,779   86,516,962  40,054,223 40,054,223  ودائع قصيرة األجل

  206,568,729 - 206,568,729  177,724,670 - 177,724,670 بالصافي –وإعادة تأمين مدينة  تأمينأقساط 

  8,311,277  -  8,311,277  8,969,428 - 8,969,428 بالصافي –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 

  36,474,798  -  36,474,798  47,243,347 - 47,243,347 أمين من األقساط غير المكتسبةحصة معيدي الت

  48,489,107  -  48,489,107  50,212,495 - 50,212,495 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

  20,062,991  -  0,062,9912  23,252,841 - 23,252,841 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

  29,474,599  -  29,474,599  24,821,636 - 24,821,636 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 - - - 3,707,632 - 3,707,632 فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة

  214257,059,  142,869,247   114,189,967  281,532,947 151,500,975 130,031,972 إستثمارات 

 30,821,365  4,466,093   26,355,272 38,957,931 3,952,593 338,005,35 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

  10,770,393  -  10,770,393  9,749,913 - 9,749,913 ممتلكات ومعدات

  9,278,773  -  9,278,773  8,288,926 - 8,288,926 موجودات حق االستخدام 

  12,106,745  -  12,106,745  13,106,511 - 13,106,511 غير ملموسة  موجودات

 103,786,750 103,786,750 - 103,786,750 103,786,750 - شهرة

  52,871,196   52,871,196  - 34,421,196 34,421,196 - وديعة نظامية 

  7,562,956   7,562,956  - 7,675,662 7,675,662 - إيراد عموالت مستحقة على الوديعة النظامية 

  166,304,034 -  166,304,034 250,144,002 - 250,144,002 مستحق من عمليات المساهمين

 1,306,021,697 463,265,856 842,755,841 1,319,086,548 444,035,827 721,050,875 مجموع الموجودات

 )166,304,034( - )166,304,034( )002250,144,( - )250,144,002( ناقص:  إلغاء العمليات البينية  

 1,139,717,663 463,265,856 676,451,807 ,546,942,0681 ,827444,035 719,906,624 مجموع الموجودات

 
 
 

    
 
 

 )تتمة(
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 جزة إيضاحات حول المعلومات المالية األولية المو

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 )تتمة(قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين موعالمج عمليات المساهمين عمليات التأمين المطلوبات: 

  72,108,216  -  72,108,216 94,495,625 - 94,495,625 ذمم دائنة

  27,905,430  779,764  27,125,666 42,327,625 699,268 41,628,357 مستحقات ومطلوبات أخرى

  15,379,852  -  15,379,852 22,552,321 - 22,552,321 ارصدة اعادة تأمين دائنة

  375,588,801  -  375,588,801 309,407,474 - 309,407,474 أقساط تأمين غير مكتسبة

  8,825,885  -  8,825,885 10,927,560 - 10,927,560 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  104,742,560  -  104,742,560 114,931,204 - 114,931,204 المطالبات القائمة

  170,897,914  -  170,897,914 194,395,211 - 194,395,211 لمتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنهاالمطالبات ا

  11,295,391  -  11,295,391 28,877,326 - 28,877,326 احتياطات قسط تأمين إضافي

  11,211,593  -  11,211,593 13,062,285 - 13,062,285 احتياطات فنية أخرى

  7,500,772  -  7,500,772 7,454,695 - 7,454,695 جارعقود االي التزامات

  20,659,103  -  20,659,103 19,583,688 - 19,583,688 التزامات منافع الموظفين

 19,958,958  19,958,958  - 20,072,948 20,072,948 - الزكاة وضريبة الدخل

  13,748,722  -  ,72213,748 13,748,722 - 13,748,722 مستحقات على توزيع الفائض

  7,562,956   7,562,956  - 7,675,662 7,675,662 - إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى )ساما(

 166,304,034  166,304,034 - 250,144,002 250,144,002 - المستحق إلى عمليات التامين

 1,033,690,187 194,605,712   839,084,475 1,149,656,348 278,591,880 871,064,468 مجموع المطلوبات

 )166,304,034( )166,304,034( - )250,144,002( )250,144,002( - ناقص:  إلغاء العمليات البينية  

 867,386,153 28,301,678 839,084,475 899,512,346 28,447,878 871,064,468 مجموع المطلوبات

       حقوق المساهمين:
 229,474,640  229,474,640  - 229,474,640 229,474,640 - رأس المال

 89,488,445  89,488,445  - - - - عالوة اصدار

 4,885,691  4,885,691  - 4,885,691 4,885,691 - إحتياطي نظامي

  )59,541,995(  )59,541,995( - (75,651,475) )75,651,475( - خسائر متراكمة

  )2,203,061( -  )2,203,061( (2,203,061)  - )2,203,061( وظفيناحتياطي إعادة قياس التزامات منافع الم

 10,227,790 4,353,363 5,874,427 12,924,405 6,735,091 6,189,314 احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

 272,331,510  268,660,144   3,671,366  169,430,200 165,443,947 3,986,253 مجموع حقوق المساهمين

 1,139,717,663 296,961,822 842,755,841 1,068,942,546 193,891,825 721,050,875 موع المطلوبات وحقوق المساهمينمج
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30نتهية في لفترة الثالثة والستة أشهر الم

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 تتمة(معلومات إضافية ) -20

 

 )تتمة( :المنتهية في الستة أشهرفترة لقائمة الدخل األولية الموجزة 
 

 

   
 30  2020 يونيو )غير مراجعة( 30  2021 يونيو )غير مراجعة( 

 عمليات التأمين 
عمليات 

همينالمسا  عمليات التأمين المجموع 
عمليات 
 المجموع المساهمين

       اإليرادات:
  226,111,769  -  226,111,769  305,293,178 - 305,293,178 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

       أقساط إعادة تأمين مسندة:
 (44,526,663)  - (44,526,663)  (53,340,342) - (53,340,342) أجنبي  -   
 (7,151,920)  - (7,151,920)  (7,200,600) - (7,200,600) محلي  -   

       فائض خسارة أقساط التأمين:
 (2,192,805)  - (2,192,805)  (12,359,731) - (12,359,731) أجنبي  -   
 (243,088)  - (243,088)  (1,072,559) - (1,072,559) محلي  -   

  171,997,293  -  171,997,293  231,319,946 - 231,319,946 لمكتتبةصافي أقساط التأمين ا
 33,090,584  -  33,090,584  66,181,327 - 66,181,327 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 1,321,811  -  1,321,811  10,768,549 - 10,768,549 التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
  206,409,688  -  206,409,688  308,269,822 - 308,269,822 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  11,374,785  -  11,374,785  11,627,257 - 11,627,257 عموالت اعادة تأمين
  110,911  -  110,911  199,418 - 199,418 إيرادات رسوم من التأمين

  217,895,384  -  217,895,384  320,096,497 - 320,096,497 مجموع اإليرادات
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 ر غير ذلك()جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذك

 
 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 

 )تتمة( المنتهية في:  الستة أشهرفترة ل قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 

 

 )غير مراجعة( 2020 يونيو 30 )غير مراجعة( 2021 يونيو 30 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       إلكتتاب:تكاليف ومصاريف ا
 (162,152,968)  - (162,152,968)  (314,849,763) - (314,849,763) إجمالي المطالبات المدفوعة

  28,851,172 -  28,851,172 36,041,548 - 36,041,548 المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من إجمالي
  (2,290,618)  - (2,290,618) (7,793,908) - (7,793,908) بالمطالبات المصاريف المتكبدة المتعلقه

 (135,592,414)  - (135,592,414)  (286,602,123) - (286,602,123) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
 (4,243,905)  - (4,243,905)  (10,188,644) - (10,188,644) التغيرات في المطالبات القائمة

  498,531  -  498,531  1,723,388 - 1,723,388 مين من المطالبات القائمةالتأ التغيرات في حصة معيدي
  5,172,076  -  5,172,076  (23,497,297) - (23,497,297) التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (4,500,138)  - (4,500,138)  3,189,850 - 3,189,850 لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة
 (138,665,850)  - (138,665,850)  (315,374,826) - (315,374,826) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

 (19,135,776)  - (19,135,776)  (28,139,176) - (28,139,176) تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 (4,646,561)  - (4,646,561)  (17,581,935) - (17,581,935) ن اضافيتأمي  التغيرات في احتياطيات قسط

  134,119  -  134,119  (1,850,692) - (1,850,692) التغيرات في احتياطيات فنية اخرى
 (1,570,405)  - (1,570,405)  (3,799,695) - (3,799,695) مصاريف إكتتاب اخرى

 (163,884,473)  - (163,884,473)  (366,746,324) - (366,746,324) فيمجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  بالصا
 54,010,911   - 54,010,911 (46,649,827) - (46,649,827) دخل اإلكتتاب )خسارة(صافي



 

- 44 - 

 

 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 زة إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموج

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 

 )تتمة(المنتهية في:  الستة أشهرلفترة قائمة الدخل األولية الموجزة 
 

 
 

   
)غير مراجعة( 2021يونيو  30  ()غير مراجعة 2020يونيو  30   

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى :
 (15,424,878)  - (15,424,878)  (6,757,435) - (6,757,435) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (44,745,465)  (1,238,632)  (43,506,833)  (61,390,177) (1,369,907) (60,020,270) ادارية عمومية و مصاريف
 5,600,174    1,934,444 3,665,730 8,722,344 5,908,048 2,814,296 بالصافي - إيرادات االستثمار والعموالت

 (133,567)  - (133,567)  (146,981) - (146,981) التزامات اإليجار -مصاريف مالية 
  5,192,301 - 5,192,301 2,624,151 - 2,624,151 ايرادات اخرى

 (49,511,435) 695,812   (50,207,247) (56,948,098) 4,538,141 (61,486,239) التشغيل االخرى بالصافي ( ايراداتمصاريف)مجموع 
 4,499,476  695,812   3,803,664     (103,597,925) 4,538,141 )108,136,066( الدخل للفترة قبل تخصيص الفائض  الزكاة وضربية الدخل/)الخسارة(مجموع 

 (1,315,640)  (1,315,640)  - (2,000,000) (2,000,000) - مصروف الزكاة
 - - - - - - مصروف ضريبة الدخل

 3,183,836 (619,828)  3,803,664     )105,597,925( 2,538,141 (108,136,066) إجمالي )الخسارة( الدخل للفترة العائدة للمساهمين
 - 3,423,298   (3,423,298)   - (108,136,066) 108,136,066 المحول إلى عمليات المساهمين الفائض / العجز

 3,183,836 2,803,470  380,366 (105,597,925) (105,597,925) - للفترة بعد تحويل العجز ( الدخلالخسارة)مجموع 

 - 15,000,000 - 22,947,464 - - المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
       السهم )معبر عنها  باللاير السعودي للسهم الواحد(: ( ربحخسارة)
 -  0.19 - (4.60) - - األساسي للسهم الواحد  ( الربحالخسارة)
 -  0.19 - (4.60) - - المخفض للسهم الواحد ( الربحالخسارة)
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 اونيشركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التع

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 

 )تتمة(منتهية في: ال الستة أشهرلفترة األولية الموجزة  الشامل قائمة الدخل
 

 30  2020 يونيو )غير مراجعة( 30  2021 يونيو )غير مراجعة( 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع المساهمين

       
 3,183,836  2,803,470 ,366380 (105,597,925) (105,597,925) - الفائض (العجز)للفترة بعد تحويل  ( الدخلالخسارة)مجموع  
 

 الدخل الشامل اآلخر:
      

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

      

   ,7272,364  906,930  1,457,797  2,696,615 2,381,728 314,887 صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 )39,457( )39,457( - - - - المكاسب المحققة المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة

 314,887 2,381,728 2,696,615 1,457,797 867,473 2,325,270 
 5,509,106 3,670,943  1,838,163 (102,901,310) (103,216,197) 314,887 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة( معلومات إضافية -20

 

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

 

   
 30  2020يونيو  )غير مراجعة( 30  2021يونيو  )غير مراجعة( 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       اإليرادات:
  92,459,018  -  92,459,018  128,214,067 - 128,214,067 مين المكتتبةإجمالي أقساط التأ

       أقساط إعادة تأمين مسنددة:
 (14,272,802) - (14,272,802) (19,238,197) - (19,238,197) أجنبي  -   
 (3,133,183)  - (3,133,183)  (3,564,041) - (3,564,041) محلي  -   

       أمين:فائض خسارة أقساط الت
 (1,096,403)  - (1,096,403)  (9,395,350) - (9,395,350) أجنبي  -   
 (121,544)  - (121,544)  (505,099) - (505,099) محلي  -   

  73,835,086  -  73,835,086  95,511,380 -  95,511,380 صافي أقساط التأمين المكتتبة
  30,443,271  -  30,443,271  60,527,772 -  60,527,772 بةالتغيرات في أقساط التأمين غير المكتس

 (5,304,127)  - (5,304,127)  (3,423,451) - (3,423,451) التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
  98,974,230  -  98,974,230  152,615,701 -  152,615,701 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  5,188,791  -  5,188,791  5,950,855 -  5,950,855 عموالت اعادة تأمين
  42,640  -  42,640  85,440 - 85,440 إيرادات رسوم من التأمين

  104,205,661 -  104,205,661 158,651,996 - 158,651,996 مجموع اإليرادات
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 مة سعودية()شركة مساه

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 

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

 

 

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30 )غير مراجعة( 2021يونيو  30 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
 (80,921,575)  - (80,921,575)  (142,737,342) - (142,737,342) إجمالي المطالبات المدفوعة

  9,515,879  -  9,515,879  22,390,586 - 22,390,586 المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من إجمالي
 (1,173,149)  - (1,173,149)  (4,156,154) - (4,156,154) بالمطالبات المصاريف المتكبدة المتعلقه

 (72,578,845) - (72,578,845) (124,502,910) - (124,502,910) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
  31,915,868  -  31,915,868  7,407,059 - 7,407,059 التغيرات في المطالبات القائمة

 (107,499)  - (107,499)  (1,469,880) - (1,469,880) التأمين من المطالبات القائمة التغيرات في حصة معيدي
 (6,922,644)  - (6,922,644)  (33,649,273) - (33,649,273) الغ عنهاالتغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلب

 (505,707)  - (505,707)  3,901,785 - 3,901,785 لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة
 (48,198,827) - (48,198,827) (148,313,219) - (148,313,219) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

 (9,343,843)  - (9,343,843)  (14,328,020) - (14,328,020) تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 (8,593,626)  - (8,593,626)  (7,171,265) - (7,171,265) تأمين اضافي  التغيرات في احتياطيات قسط

  435,101  -  435,101  (1,920,264) - (1,920,264) التغيرات في احتياطيات فنية اخرى
 (1,137,597)  - (1,137,597)  (3,526,700) - (3,526,700) مصاريف إكتتاب اخرى

 (66,838,792)  - (66,838,792)  (175,259,468) - (175,259,468) مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  بالصافي
  37,366,869  -  37,366,869  (16,607,472) - (16,607,472) دخل اإلكتتاب)خسارة( صافي 
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(إضافية  معلومات -20

 

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

 
 

   
)غير مراجعة( 2021يونيو  30  )غير مراجعة( 2020يونيو  30   

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       ى :)مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخر
 (12,402,809)  - (12,402,809)  (3,044,068) - (3,044,068) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (21,266,083)  (564,778)  (20,701,305)  (32,388,696) (450,709) (31,937,987) ادارية عمومية و مصاريف
 2,532,239 896,086 1,636,153 4,515,625 2,911,526 1,604,099 بالصافي - إيرادات االستثمار والعموالت

 (66,644)  - (66,644)  (72,908) - (72,908) التزامات اإليجار -مصاريف مالية 
 4,435,923 - 4,435,923  796,299 - 796,299 ايرادات اخرى

 (26,767,374) 331,308    (27,098,682) (30,193,748) 2,460,817 (32,654,565) التشغيل االخرى بالصافي ( ايراداتمصاريف)مجموع 
 10,599,495     331,308        10,268,187   (46,801,220) 2,460,817 )49,262,037( الدخل للفترة قبل تخصيص الفائض  الزكاة وضربية الدخل/)الخسارة(مجموع 

 (623,198)  (623,198)  - (1,000,000) (1,000,000) - مصروف الزكاة
 - - - - - - الدخلمصروف ضريبة 

 9,976,297  (291,890)    10,268,187 )47,801,220( 1,460,817 (49,262,037) إجمالي )الخسارة( الدخل للفترة 
 - 9,241,368 (9,241,368) - (49,262,037) 49,262,037 المحول إلى عمليات المساهمين ( الفائضالعجز)

 9,976,297  8,949,478 1,026,819 (47,801,220) (47,801,220) - لعجزللفترة بعد تحويل ا ( الربحالخسارة)مجموع 

 - 15,000,000 - 22,947,464 - - المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
       السهم )معبر عنها  باللاير السعودي للسهم الواحد(: ( ربحخسارة)
 - 0.60  - (2.08) - - األساسي للسهم الواحد  ( الربحالخسارة)
 - 0.60  - (2.08) - - المخفض للسهم الواحد ( الربحالخسارة)
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 ودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالريـال السع

 
 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 

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

 30  2020يونيو  )غير مراجعة( 30  2021يونيو  )غير مراجعة( 

 عمليات التأمين 
عمليات 
مجموعال عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع المساهمين  

       
  9,976,297 8,949,478 1,026,819 (47,801,220) (47,801,220) -  ( الفائضالعجز)للفترة بعد تحويل  ( الدخلالخسارة)مجموع  
 

 )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر:
      

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

      

     9,161,690  5,803,997  3,357,693  1,058,511 1,479,589 (421,078) صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 )39,457( )39,457( - - - - المكاسب المحققة المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة

 (421,078) 1,479,589 1,058,511 933,357,6 5,764,540 9,122,233 
 19,098,530  14,714,018 4,384,512 (46,742,709) (46,321,631) (421,078) إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
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 شركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021يونيو  30ة الثالثة والستة أشهر المنتهية في لفتر

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 (ة)تتممعلومات إضافية  -20
 30  2020 يونيو )غير مراجعة( 30  2021 يونيو )غير مراجعة(  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في:

:ات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفق  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 4,499,476       4,119,110 380,366   (103,597,925) (103,597,925) - الدخل للفترة ما قبل تخصيص الفائض،الزكاة وضربية الدخل )الخسارة(إجمالي 
        الت على البنود غير النقدية:تعدي

  690,726  -  690,726  1,148,898 - 1,148,898  استهالك الممتلكات والمعدات
  982,243  -  982,243  1,213,764 - 1,213,764  اطفاء الموجودات غير الملموسة

  521,454  -  521,454  973,077 - 973,077  استهالك موجودات حق االستخدام
  133,567    133,567  146,981 - 146,981  كاليف التمويل على االيجارات ت

  15,424,878  -  15,424,878  6,757,435 - 6,757,435  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  (5,653,555) (1,987,825)  (3,665,730) (8,722,344) (5,908,048) (2,814,296)  ايراد استثمار وعموالت

  1,168,308  -  1,168,308  606,928 - 606,928  امات منافع الموظفينمخصص التز
 53,381 53,381 - - - -  ات متاحة للبيعالخسائر المحققة من استبعاد استثمار

  772  -  772  (112,288) - (112,288)  )الربح( الخسارة من انهاء التزامات عقود ايجار
  7,920,499 (109,505,973) (101,585,474) 15,636,584 2,184,666 17,821,250 

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  21,476,220 -  21,476,220   22,086,624 - 22,086,624  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

  1,695,183  -  1,695,183  (658,151) - (658,151)  أطراف ذات عالقة –أقساط تأمين مدينة 
 (1,321,811)  - (1,321,811)  (10,768,549) - (10,768,549)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 (498,531)  - (498,531) (1,723,388) - (1,723,388)  حصة معيدي التأمين من مطالبات  قائمة
  4,500,138  -  4,500,138  (3,189,850) - (3,189,850)  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

  2,500,801  -  2,500,801  4,652,963 - 4,652,963  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 (2,435,893)  - (2,435,893)  (3,707,632) - (3,707,632)  فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة

 4,299,080  (43,515)  4,342,595  (2,816,108) 5,205,009 (8,021,117)  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 (5,809,368)  - (5,809,368)  22,387,409 - 22,387,409  ذمم دائنة

 10,135,083 - 10,135,083 8,872,195 (80,496) 8,952,691  مستحقات ومطلوبات اخرى
  10,339,646 - 10,339,646   7,172,469 - 7,172,469  أرصدة إعادة تأمين دائنة
 (33,090,584)  - (33,090,584) (66,181,327) - (66,181,327)  أقساط تأمين غير مكتسبة

 (282,760)  - (282,760)  2,101,675 - 2,101,675  عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة
  4,243,905  -  4,243,905  10,188,644 - 10,188,644  مطالبات قائمة

 (5,172,076)  - (5,172,076)  23,497,297 - 23,497,297  متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها مطالبات
  4,646,561  -  4,646,561  17,581,935 - 17,581,935  احتياطيات قسط تأمين اضافي

 (134,119)  - (134,119)  1,850,692 - 1,850,692  احتياطيات فنية اخرى
 (978,038)  - (978,038)  (1,682,343) - (1,682,343)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 - - - (1,886,010) (1,886,010) -  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
     31,934,687 2,141,151  29,793,536    )73,806,929( )106,267,470( 32,460,541  صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

)تتمة(
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 للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرو الثالثة لفترة

 المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع 

 
 )تتمة(معلومات إضافية  -20

 

 )تتمة( المنتهية في: الستة أشهرلفترة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 

 30   2020  يونيو )غير مراجعة( 30   2021  يونيو )غير مراجعة(  

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

        :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (73,250,000) - (73,250,000) (131,077,083) (100,492,708) (30,584,375)  إيداعات في ودائع قصيرة األجل 

 75,968,577  1,072,209   74,896,368  217,648,629 100,855,417 116,793,212  ودائع قصيرة األجل تسييل متحصالت 
 (800,000)   )800,000( - (25,527,118) (10,000,000) (15,527,118)  شراء االستثمارات المتاحة للبيع

 (5,000,000) - (5,000,000) - - -  شراء االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق
  7,312,500   7,312,500  - - - -  استثمارات متاحة للبيععوائد من بيع 

  7,541,665   4,000,000  3,541,665  3,750,000 3,750,000 -  بها حتى االستحقاق فظعوائد من بيع استثمارات محت 
 2,959,545     1,814,294 1,145,251   8,896,858 6,403,386 2,493,472  االستثمار والعموالتمن إيرادات مستلمة 

 )1,487,329( - )1,487,329( )349,440( - )349,440(  شراء ممتلكات ومعدات
  )2,182,091( -  )2,182,091( (2,460,772) - (2,460,772)  الى الموجودات غير الملموسة  اتإضاف

 - - - 468,264 - 468,264  من استبعاد ممتلكات ومعدات متحصالت 
 - - - 18,450,000 18,450,000 -  متحصالت الوديعة النظامية

 11,062,867  13,399,003   (2,336,136)    89,799,338 18,966,095 70,833,243  )المستخدم في( األنشطة االستثماريةالناتج من صافي النقد 

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
  )1,146,182( -  )1,146,182( (60,982) - (60,982)  الرئيسية لمدفوعات اإليجارالعناصر 

 )128,818( - )128,818( (3,018) - (3,018)  تكلفة التمويل المدفوعة
 -    )7,329,852(   7,329,852 - 78,289,968 (78,289,968)  مستحق من / إلى عمليات المساهمين

 (1,275,000) )7,329,852(   6,054,852 (64,000) 78,289,968 ( 78,353,968)  األنشطة التمويليةصافي النقد )المستخدم في( الناتج من 

   41,722,554  8,210,302   33,512,252  15,928,409 ( 9,011,407) 24,939,816  صافي التغير في النقد وما يماثله
  66,862,753   2,468,375  64,394,378  179,508,029 111,655,835 67,852,194  نقد وما يماثله كما في بداية الفترة

  108,585,307   10,678,677   97,906,630  195,436,438 102,644,428 92,792,010  نقد وما يماثله كما في نهاية الفترة

        المعلومات غير النقدية اإلضافية:
القيمة العادلة لإلـستثمارات المتاحة   احتياطي  ـصافي التغير في

 2,325,270 867,473   1,457,797  2,696,615 2,381,728 314,887  للبيع

 86,794 - 86,794 - - -  موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار 
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 نيشركة اتحاد الخليج االهلية للتأمين التعاو

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالثالثة ولفترة 

 )جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 األحداث الالحقة -21
 

كون لذلك تأثير كبير على قق الحسابات المستقل، قد يوقبل تاريخ توقيع تقرير مد 2021 يونيو 30لم تنشأ أحداث أخرى بعد 
 .2021 يونيو 30األولية الموجزة كما في المالية  معلوماتال
 

 :الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة -22
 

أغسطس  15 الموافق هـ1443محرم  7تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة في 
 .م2021


