
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غير مراجعة(  الموجزة المالية األولية  المعلومات

 م 2022  يونيو  30  تين فيأشهر المنتهي والستة الثالثة   تيلفتر

 ين الحسابات المستقل ي مراجعلفحص الر مع تقري

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية   المعلومات
 مراجعي الحسابات المستقلين الفحص لتقرير مع 
 م 2022يونيو  30 تين في الثالثة والستة أشهر المنتهي تي لفتر

 
 
 

   

 صفحة   الفهرس 

   

 1  مراجعي الحسابات المستقلين الفحص لتقرير 

   

 3 -  2    الموجزةاألولية  قائمة المركز المالي 

   

 5 -  4  الموجزة قائمة الدخل األولية 

   

 6  الموجزة قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية 

   

 7  الموجزة األولية  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق  

   

 8  الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية 

   

 42  -  9  الموجزة األولية المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 
 
 



















 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة  األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 لم يذكر خث  ذلكك  رجميع المب لغ ب للاير الةوودي م  

 

9 

 

 معلومات عامة  -1
لأايميا الاو و ي رشنركة مةن ومة ةنوودية ايةنةنت في الممأكة الوربية الةنووديةك، (الشنركة(، بموج  المرةنوم المأكي رقم   احاح دام ايةنيس شنركة  

الص در  2051036304. اومل الشركة بموج  الةجل الاج ري رقم م2007هبريل   3ونن الموافق  1428ربيع األول   15الص در با ريخ   25م /  

 . الو واا المةجل لأمكا  الرئيةي لأشركة وو كم  يأي:م2008ي  ير  30ق ون المواف1429محرم  21با ريخ  
 

 لأايميا الاو و ي احاح دشركة 

 المكا  الرئيةي

 طريق المأك فلد

 1022ص  : 

 ، الممأكة الوربية الةوودية  31952الخبر 
 

بلذه األعم ل، وذلك وفق ً ل ظ م مراقبة شننرك ت الايميا الاو و ي يامالل  شنن ط الشننركة الرئيةنني في مزاولة هعم ل الايميا الاو و ي وكل م  ياوأق 

ك ت والل دةى ر(ال ظ م(ك ولوائحه الا تيذية في الممأكة الوربية الةوودية. واشامل ه شطال  الرئيةية لألعم ل عأى الايميا الطبى والةي رات والمماأ

 والحوادث الو مة وغيرو .
 

الايميا(ك بموج  المرةوم المأكي    ظ ممراقبة شرك ت الايميا الاو و ي ر(   ظ مونن، صدر  1424جم دى الال  ي   2، الموافق  م2003يوليو   31في  

الةأطة الرئيةية المةؤولة عا  ب عاب ره،  الب ك المركزي الةوودي، م ح م2008م رس   31وننن الموافق  1429ربيع األول    23ك. في  32رقم رم /  

 داراه وحئحاه الا تيذية، الارخيص لأشركة بمزاولة ه شطة الايميا في الممأكة الوربية الةوودية.الايميا وإ  ظ ماطبيق 
 

ةننابده م ية واحدخ ر إلى ارخيص الشننركة.  إلضنن فة ايميا الحالب ك المركزي الةننوودي  ، حصننأت الشننركة عأى موافقة    م2021ديةننمبر   29في  

م لم اقم الشننركة بإصنندار هي وال ئق ايميا 2022 يو يو 30حاى   .م2022خثل  الماوأقة ب لحم ية واحدخ ر في   وال ئق الايمياالشننركة في إصنندار  

 ماوأقة ب لحم ية واإلدخ ر.
 

مأيوا لاير   400م، خثل اجامن ع الجموينة الومومينة غير الون دينة لأشننننركنة، وافق المةننننن وموا عأى زين دة رهس المن ل ما  2022  يو يو  30في 

ويرجع ةنننب  وذه الزي دة إلى اوزيز ق عدة رهس م ل الشنننركة ودعم .  مأيوا لاير ةنننوودي عا طريق إصننندار هةنننلم مج  ية 450ةنننوودي إلى  

مأيوا لاير  30هةنلم. امت زي دة رهس الم ل ما خثل رةنمأة مبأغ  8المم وحة وو ةنلم م حة واحد مق بل كل    ه شنطال  المةناقبأية. عدد األةنلم

م وم  يأيه ما ا ريخ الموأوم ت الم لية ، 2022يوليو   3مأيوا لاير ةننننوودي ما األرب ح المحاجزة. في   20ةننننوودي ما اححاي طي ال ظ مي و  

 لم المج  ية عأى المة وميا في مح فظلم.امت زي دة رهس الم ل وام اوزيع األة
 

 أسس اإلعداد   -2

 العرض )أ( أساس 

ك (الاقرير 34وفقً  لموي ر المح ةننننبة الدولي رقم ر م2022 يو يو 30الم الية في  تارة أللأشننننركة    الموجزةالم لية األولية    الموأوم تام إعداد وذه 

 ة الةوودية لأمراجويا والمح ةبيا.الم لي األولي( الموامد في الممأكة الوربية الةوودية والمو يير واإلصدارات األخرى الص درة عا الليئ 
 

م رات المحاتظ بل  أتة الا ريخية، بإةناال  ء قي س كثً ما احةناال الاك  وعأى هةن س مبده احةنامرارية    الموجزةالم لية األولية    الموأوم تام إعداد وذه 

اخدام واحةنناالم رات الما حة لأبيع ب لقيمة الو دلة والازام الم  فع المحددة والذي يَُواََرُ  به ب لقيمة الح لية لثلازام المةنناقبأي بإةنن بغرض الما جرة

غير الماداول. وبإةنناال  ء المماأك ت والمودات   /  ي لأشننركة وفق ً لأاصنن ي  الماداولكز الم لطريقة وحدة احئام ا المقدرة. ح يام عرض ق ئمة المر

ر المحققة واألصنول غير المأموةنة والوديوة ال ظ مية والشنلرة ومك فنت  ل ية الخدمة وعمولة الوديوة ال ظ مية المةناَحقة الدفع وهقةن ط الايميا غي 

يا غير المكاةنبة المحققة واكأتة اكاا   وال ئق الايميا المؤجأة والمط لب ت احت الاةنوية والمط لب ت الماكبةدة الماوأقة ب لل دةنة، عمولة مويدي الايم

 غير المبأةغ ع ل  واححاي طي ت الت ية وجميع الموجودات والمطأوب ت األخرى ذات طبيوة قصيرة األجل، م  لم يُذكر خث  ذلك.  
 

عأى هةن س اراي  الةنيولة. ووفق ً ل ظ م الايميا الةنوودي، احاتظ الشنركة بدف ار حةن ب ت مةناقأة لكل   ما  اورض الشنركة ق ئمة مركزو  الم لي

َما اإليضن ح رقم ر  الم لية  الموأوم تعمأي ت الايميا وعمأي ت المةن وميا واورض   ك. واُقيةد الموجودات والمطأوب ت واحيرادات  16وفق ً لذلك ضنم

د واوامد اإلدارة ومجأس اإلدارة هةننن س اوزيع والمصننن ري  الم ةنننوبة بوضنننوح   إلى هي ما وذيا ال شننن طيا في الحةننن ب ت ذات الوثقة. واُحد م

 المص ري  ما الومأي ت المشاركة.
 

وميا، الايميا وعمأي ت المةن الادفق ت ال قدية لومأي ت والدخل الشن مل  و  والقوائم األولية الموجزة لأدخل  األولية الموجزة اُدَرج ق ئمة المركز الم لي

، كموأوم ت م لية إضن فية ام شنيً  مع الماطأب ت الاوجيلية الصن درة عا الموأوم ت الم لية األولية الموجزةك ما 16الموروضنة في اإليضن ح رقم ر

  بيا الموجودات والمطأوب ت والدخل  فصنثً واضنحً لأب ك المركزي الةنوودي  . وااطأ  الثئحة الا تيذية لأب ك المركزي الةنووديالثئحة الا تيذية 

ر ق ئمة المركز الم لي وق ئمة الدخل وق ئمة الدخل الشن مل اخخر وق ئمة لذلك ح والمصن ري  لكل ما عمأي ت الايميا وعمأي ت المةن ومياو و اُظلم

، ةنننوى الموجودات والمطأوب ت والدخل والمصننن ري  الادفق ت ال قدية الُموَدةة لومأي ت الايميا وعمأي ت المةننن وميا، كم  وو ُمشنننَ ر إليل  هعثه

 واألرب ح هو الخة ئر الش مأة لأومأي ت ذات الصأة.
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 )تتمة(  العرض )أ( أساس 

الم لية عأى مةنناوى الشننركة وفق ً لأمو يير الدولية لأاقرير الم لي، يام دمر األرصنندة ومو مثت عمأي ت الايميا مع عمأي ت   الموأوم تع د إعداد  

ي ةنن ت المةنن وميا. يام حذ  األرصنندة الاشننغيأية الماداخأة، المو مثت واألرب ح والخةنن ئر غير المحققة، إا وجدت، ب لك مل هال  ء الدمر. إا الةنن

 المطبقة لومأي ت الايميا وعمأي ت المة وميا مام الأة ب ل ةبة لأمو مثت واألحداث في الظرو  المم الأة.  المح ةبية 
 

والقوائم األولية الموجزة  ،   الموجزةإا إدراج موأوم ت م تصننننأة لومأي ت الايميا مع الموأوم ت الم لية لأشننننركة في ق ئمة المركز الم لي األولية  

الادفق ت ال قدية ، وكذلك بوض اإليضنن ح ت ذات الصننأة ب لموأوم ت الم لية يمالل اكميأية إضنن فية الموأوم ت الاي خخر،  الدخل الشنن مل ا لأدخل ،

 ااطأبل  الثئحة الا تيذية.
 

اءال  ب حقاراا جميع الموأوم ت المطأوبة لأحصنول عأى الموأوم ت الم لية الةن وية الك مأة ويج  قر  الموجزةح ااضنما الموأوم ت الم لية األولية  

 م.2021ديةمبر  31الم لية الة وية كم  في ولأة ة الم الية في  القوائممع 
 

ض وذه   ب للاير الةوودي. الموجزةالم لية األولية  الموأوم تاام عرم

 
 

 )ب( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
ما اإلدارة ااخ ذ األحك م والاقديرات واحفاراضنن ت الاي اؤالر عأى اطبيق الةنني ةنن ت المح ةننبية    الموجزةالم لية األولية    الموأوم تياطأ  إعداد  

 والمب لغ المبأغ ع ل  لأموجودات والمطأوب ت واإليرادات والمصروف ت. قد اخاأ  ال ا ئر التوأية عا وذه الاقديرات.
   

، ك  ت األحك م الل مة الاي ااخذال  اإلدارة في اطبيق الةني ةن ت المح ةنبية لأشنركة والمصن در   الموجزةالم لية األولية  الموأوم ت  وذه ع د إعداد  

. ومع ذلك ، فإا م2021ديةننمبر  31لأةنن ة الم الية في    الموجزةالم لية األولية   القوائمالرئيةننية لأاقديرات غير المؤكدة وي  تةننل  المطبقة عأى  

كورو   الةنن وية األخيرة عأى خأتية ج ئحة  القوائم الم لية الاي ام الكشنن  ع ل  في    لألمور غير المؤكدةالمصنن در الرئيةننية    قد راجوتشننركة  ال

وإظل ر هي اغييرات مطأوبة في فارات الاق رير   الوضنننع. لمزيد ما الات صنننيل ، يرجى احطثع هد  ه. ةننناةنننامر اإلدارة في اقييم  ك19  -ركوفيد  

 المةاقبأية.
 

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

ح اشنن ره الةننريع في جميع ه ح ء   عأى ه ه ج ئحة  ك 19  -ركوفيد  الو لمية اتشنني فيروس كورو    م ، هعأ ت م ظمة الصننحة  2020م رس   11في  

هيضنننً  عأى م طقة مجأس الاو وا الخأيجي بم  في ذلك الممأكة الوربية الةنننوودية. ااخذت الحكوم ت في جميع ه ح ء وذا الاتشننني    الو لم. وقد هالر

الو لم خطوات ححاواء ا اشننن ر التيروس.  تذت الممأكة الوربية الةنننوودية عأى وجه الخصنننوص إغثق الحدود ، وهصننندرت إرشننن دات لأاب عد 

 .عأى مةاوى الممأكةاجول  احجام عي وفرضت عمأي ت إغثق وحظر
 

 واألق ليم األخرى الاي اومل فيل  الشننركة وم  يارا  عأى ذلك ما اوطيل  الممأكة الوربية الةننووديةفي   ك19  -ركوفيد  اةنناج بة ح اشنن ر فيروس  

ما اإلجراءات الوق ئية واحةناب قية   وااخذت ةنأةنأةبشنكل إةناب قي  ، ق مت إدارة الشنركة باقييم آال ره عأى عمأي ال   لأل شنطة احجام عية واحقاصن دية

 لضم ا:
 

 الاشغيل، و بيكمأه حيث اقوم بومأي ت صحة وةثمة موظتيل  والمجامع  •

 ةأيمة. بق ئل  و محمية  الوربية الةوودية  اةامرارية هعم لل  في جميع ه ح ء الممأكة •
 

كم  وو موضح هد  ه. كم  وو الح ل مع هي اقدير ، فإا الاوقو ت    والمركب تفي مج ل األعم ل الطبية    ك19  -ركوفيد    ج ئحةيظلر الايالير الرئيةي ل

، وب لا لي ، قد اكوا ال ا ئر التوأية مخاأتة   الج ئحةواحام لية الحدوث مدعومة بيحك م ملمة واطور ةنريع لأوضنع والشنكوك المحيطة بمدة وشندة  

بيئة احقاصنن دية غير المؤكدة وو اقديري ، وةننو  اةننامر الشننركة في إع دة اقييم وضننول  واألالر المرابط به عا اأك الماوقوة. إا ايالير وذه ال

 بشكل م اظم.

 
 االحتياطيات الفنية الطبية 

، اواقد اإلدارة ها قرار الحكومة باحمل اك لي  الوثج الطبي لكل ما المواط يا الةنوودييا والوافديا قد ةن عد في الحد ما ب  ًء عأى اقييم اإلدارة

خثل اإلغثق ، شنلدت الشنركة ا خت ضًن  في المط لب ت الطبية المبأغ ع ل  رمط لب ت الوثج احخاي رية وغير المزم ة بشنكل رئيةنيك   ةنأبي هالرهي  

م ، اشننلد الشننركة ارات ًع  في المط لب ت بم  يام شننى مع 2020 ةننبامبر 21ى ا خت ض المط لب ت. ومع ذلك ، بود رفع اإلغثق م ذ مم  هدى إل

 قندينة  اوقون ت إدارة الشننننركنة.  ظرت إدارة الشننننركنة عأى ال حو الواجن  في انيالير الزين دة في المطن لبن ت في الاقندير الحن لي لأاندفقن ت ال قندينة الاون

 حخاب ر كت ية احلازام ت.  م2022 يو يو 30ة لوقود الايميا الة رية في المةاقبأي 
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 2

 )ب( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 

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

 

 للمركبات االحتياطيات الفنية 

م إلى جميع شنرك ت الايميا في 2020م يو   8ر(الاوميم(ك با ريخ   189  رقم الاوميم، هصندر الب ك المركزي الةنوودي    19-كوفيد    لج ئحةاةناج بة  

مركب ت الايميا عأى  وال ئقالاوميم اوأيم ت لشنرك ت الايميا لامديد فارة صنثحية جميع   اضنماالممأكة الوربية الةنوودية. ما بيا همور هخرى ، 

ب لاجزئة الجديدة   وال ئق الا ميا عأى مركب ت البيعية لمدة شننلريا لجميع ب لاجزئة لمدة شننلريا إضنن فييا ب إلضنن فة إلى اوفير اغطية إضنن ف البيع

 في غضوا شلر واحد ما وذا الاوميم. المكاابة

 
ا في   قشنت اإلدارة ، ب حشناراك مع الخبير احكاواري المويا ، مجموعة ما وعة ما الووامل الداخأية وخأصنت إلى ها الشنركة اوابر امديد شنلري 

 .شلري الامديدفي األقة ط ب  ًء عأى المط لب ت الماوقوة لتارة عجز لخ صة ب لمركب ت بمال بة ةي ةة جديدة واةجيل احاي طي وال ئق الايميا ا

 
مةاوى مجمع  عأىة بل  نننننهجرت الشركة اخاب ر كت ية احلازام ب ةاخدام الاقديرات الح لية لأادفق ت ال قدية المةاقبأية بموج  عقود الايميا الخ ص

 31ركم  في  م2022 يو يو 30بقيمة ح شيء كم  في   ط الايميا نني عجز في هقةننجأت احاي طننوة  المركب ت ل  ننننك لخط هعممةاوى قط عيرهو  

 ك.ح شئ :م2021 ديةمبر

 
شلًرا كيالر لألرب ح عأى مدى  12(ب ل ةبة لوال ئق البيع ب لاجزئة لأمركب ت الجديدة الص درة وفقً  لأاوميم هعثه ، يام اكاة   القةط عأى مدى فارة  

 والتارات الثحقة (.م 2022يو يو  30شلًرا ح اوابر جوورية ما قبل اإلدارة لأتارة الم الية في  14فارة الاغطية. هي ها 

 
 صول المالية األ

الم لية لأشنركة ، هجرت الشنركة اقييًم  وفقً  لةني ةنال  المح ةنبية لاحديد   الموجوداتعأى ك  19  -ركوفيد    لج ئحةلاأبية هي اياليرات محامأة ، قد يكوا 

الديا   ألدواتالم لية    لأموجوداتب ل ةننبة    .م ليةهصننول  هصننل م لي هو مجموعة ما وبوط في قيمة  م  إذا ك ا و  ك دليل موضننوعي عأى وجود  

الُمصدر   اورضي يا ، والاخأ  عا الةداد هو الايخر في الةداد ، واحام ل  عوامل مالل الصنووب ت الم لية الكبيرة لأمصدريا هو المد ااضنما  الايو

البيع ، ق مت الشركة بإجراء   -هو المديا إلى اإلفثس هو إع دة ويكأة م لية هخرى ، وم  إلى ذلك. في ح لة األةلم المص تة ضما األصول الما حة  

 في القيمة الو دلة لألصول الم لية إلى م  دوا اكأتال . اقييم لاحديد م  إذا ك ا و  ك ا خت ض كبير هو طويل األمد

 
هشنلر    الةناةلتارة  عأى  ا ئر الشنركة المبأغ ع ل     جووريةلم يكا له هي آال ر  ك  19  -ركوفيد  ب  ًء عأى وذه الاقييم ت ، اواقد إدارة الشنركة ها ج ئحة  

 مراقبة الوضع عا كال .. واواصل إدارة الشركة م2022يو يو  30الم الية في  لأتارة

 
 إدارة مخاطر االئتمان 

الاي اترضننل  الظرو  الح لية. واشننمل وذه   الماغيرة و الماطورة بةننرعةالمخ طر    لمواجلةعززت الشننركة ةنني ةنن ت إدارة مخ طر احئام ا  

. ب  ًء الأزومإلجراءات الم  ةننبة ع د مراجوة اركيزات احئام ا عأى مةنناوى القط ع احقاصنن دي ، والم طقة ، ومةنناوى الطر  المق بل وااخ ذ ا

وا خت ض ك  19  -ركوفيد    بج ئحةايالر بشنننكل كبير  ا الضننني فة وم  إلى ذلك    ووالاوأيم   المق وحتعأى المراجوة ، حددت الشنننركة قط ًع  موي ً  مالل  

 هةو ر ال تط.

 
 )ج( موسمية العمليات 

 الشركة.ح اوجد اغييرات موةمية قد اؤالر عأى عمأي ت الايميا في 

 
 اسات المحاسبية الهامةالسي - 3

مع اأك المابوة في إعداد القوائم الم لية الةن وية    الموجزةالم لية األولية    الموأوم تااوافق الةني ةن ت المح ةنبية وطرق اححاةن   المطبقة في إعداد 

م. لم اقم الشننركة ب لاطبيق 2021ي  ير    1م، ب ةنناال  ء اطبيق المو يير الجديدة الةنن رية اعاب ًرا ما 2021ديةننمبر  31لأشننركة لأةنن ة الم الية في  

ر ألي موي ر هو اتةير هو اوديل آخر صدر، لك ةه لم يدخل حيز الا تيذ بو  د.المبك م

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

إلدارة ها م، ومع ذلك، ااوقع ا2021ي  ير  1لاي اةنننري اعاب ًرا ما لم يام إصننندار مو يير جديدة، ولكا و  ك عدد ما الاوديثت عأى المو يير ا

 لأشركة. الموجزةاألولية الم لية  الموأوم توذه الاوديثت لا يكوا لل  هي ايالير جووري عأى 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3
 

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

ةنن رية المتوول بود حاى ا ريخ إصنندار القوائم الم لية لأشننركة. وامالل الق ئمة المو يير والاتةننيرات الصنن درة الاي ااوقع  المو يير الصنن درة غير

 الشركة بدرجة موقولة ها اصبح ق بأة لأاطبيق مةاقبث. وا وي الشركة اطبيق وذه المو يير ع دم  اصبح ة رية المتوول.

 
 

 المو يير الاوديثت عأى

 

 الوص  

اعاب ًرا ما الة وات الاي ابده  

 في هو بود الا ريخ الا لي 
   

 م2023ي  ير  1 اص ي  المطأوب ت عأى ه ل  ماداولة هو غير ماداولة ك1موي ر المح ةبة الدولي ر

 م2023ي  ير  1 األدوات الم لية ك9الموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم ر

 م2023ي  ير  1 عقود الايميا ك17لأاقرير الم لي رقم رالموي ر الدولي 

 

ايالير ااوقع اإلدارة اا يام اطبيق وذه الاتةنننيرات والاوديثت في القوائم الم لية لأشنننركة ع دم  اصنننبح ةننن رية المتوول وح ااوقع الشنننركة وجود 

ك و الموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم 17الموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم رجووري عأى القوائم الم لية في فارة الاطبيق احولية، ب ةناال  ء اطبيق  

 ك.9ر

 
 عقود التأمين  -(  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

 
 نظرة عامة: 

الايميا، ويحل محل الموي ر م، ويحدد الموي ر مب دئ احعارا  والقي س والورض واحفصنننن ح عا عقود  2017م يو  18صنننندر وذا الموي ر في  

 ك (عقود الايميا(.4الدولي لأاقرير الم لي ر

 

ا اقوم يطبق الموي ر الجديد عأى عقود الايميا الصن درة وعأى جميع عقود إع دة الايميا وعقود احةناالم ر مع مزاي  المشن ركة احخاي رية بشنرط ه

 صر الا لية عا عقود الايميا: الم شية هيض  بإصدار عقود ايميا. ياطأ  الموي ر فصل الو  

 

 المشاق ت الضم ية، في ح ل احقق بوض المو يير المحددة،ك  1

 ع  صر احةاالم ر المميزة، و  ك 2

 ي وعد لاحويل بض ئع محددة هو خدم ت ح ااوأق ب لايميا.ه  ك3

 

 كك.15ك والموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر9لأاقرير الم لي ريج  إحاة   وذه الو  صر بشكل م تصل وفق  لأمو يير ذات الصأة رالموي ر الدولي 

 
 القياس: 

ك، والذي يةنمح لأمؤما عأيلم احةنامرار في اةناخدام الةني ةن ت المح ةنبية ألغراض 4عأى ال قيض ما ماطأب ت الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

 ك  م ذج القي س المخاأتة الا لية:17ير الم لي رم، يقدم الموي ر الدولي لأاقر 2015القي س الق ئمة قبل شلر ي  ير 

 
 يعتمد نموذج القياس العام على "العوامل األساسية" التالية: 

 

 الادفق ت ال قدية الواج  احقيقل ، والاي ااكوا ما: ( أ

 

 الاقديرات المرجحة المحامأة لأادفق ت ال قدية المةاقبأية، •

 الاوديل الذي يوكس القيمة الزم ية لأم ل راي الخصمك والمخ طر الم لية المرابطة بلذه الادفق ت ال قدية المةاقبأية،    •

 واوديل المخ طر الماوأقة ب لمخ طر غير الم لية.   •

 
 و مش الخدمة الاو قدي:  ك  

جه ح لم  اقوم الم شننية باقديم خدم ت في المةنناقبل. ح يمكا ها يمالل و مش الخدمة الاو قدي الربح غير المحقق لمجموعة عقود الايميا، ويام إدرا

الربح ق ئمة   فييكوا و مش الخدم ت الاو قدي ب لةن ل  في بداية الوقد. يام اةنجيل هي عجز في الادفق ت ال قدية الاي يج  اةايت ؤو  في بداية الوقد  

 .هو الخة رة عأى التور
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   - 3

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

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

 
 لمجموعة عقود الايميا لاشمل كل ما: في  ل ية كل فارة اقرير م لي ححق، يام إع دة قي س القيمة الدفارية

 

د الايميا  الازام الاغطية المابقي الذي ياكوا ما اةايت ء الادفق ت ال قدية الماوأقة ب لخدم ت المةاقبأية وو مش الخدم ت الاو قدي لمجموعة عقو •

 في ذلك الا ريخو و

 بخدم ت ة بقة ام اوزيول  عأى عقود الايميا في ذلك الا ريخ.     الازام المط لب ت الماكبدة الذي يام قي ةه كادفق ت  قدية محققة ااوأق  •

 
لةننن ل ، و يام اوديل و مش الخدمة الاو قدي ححقً  بحةننن  الاغيرات في الادفق ت ال قدية الاي ااوأق ب لخدم ت المةننناقبأية لكا ح يمكا ها يكوا ب 

 عا و مش الخدم ت الاو قدي المابقي في الربح هو الخة رة.ب لا لي يام إدراج الاغيرات في الادفق ت ال قدية الاي ازيد 

 

 اي رو .إا هالر الاغير في مودحت الخصم ةيام الاقرير ع ه إم  في الربح هو الخة رة هو الدخل الش مل اخخر حة  الةي ةة المح ةبية الاي ام اخ

 

ب شرة ريش ر إليل  هيض  بن(عقود المش ركة المب شرة(ك. يام عمل وذا  وي طريقة إلزامية لقي س الوقود بمزاي  مش ركة مطريقة الرسوم المتغيرة  

و مش الخدم ت الاو قدي  الاقييم لمورفة م  إذا ك ا الوقد يحقق وذه المو يير في بداية الوقد وح يام إع دة اقييمل  ححق . ب ل ةبة للذه الوقود، يام اوديل  

 إض فة الى الاوديل ضما ال موذج الو م لاشمل: 

 
 ك الاغيرات في حصة الم شية ما القيمة الو دلة لأب ود األة ةية. 1

 ك الاغيرات في ايالير القيمة الزم ية لأم ل والمخ طر الم لية الاي ح ااوأق ب لب ود األة ةية. 2

 
ما هجل قي س الازام الاغطية المابقي في ح ل ك  ت الطريقة اقدم قي ةن  ح يخاأ  بشنكل   بطريقة توزيع األقسـاط المبسـطةإضن فة إلى ذلك، يةنمح 

ام الاغطية جووري عا ال موذج الو م هو ها فارة الاغطية لكل عقد في مجموعة عقود الايميا لمدة ة ة واحدة هو هقل. وبلذه الطريقة يام موائمة الاز

ألولي   قصن  الادفق ت ال قدية المكاةنبة ما الايميا. يظل  موذج القي س الو م ق بث لأاطبيق ما هجل قي س المابقي مع القةنط المةناأم ع د احعارا  ا

ة في ح ل ها الادفق ت المط لب ت الماكبدة. إح ه ه ح ياوج  عأى الم شنية اوديل الادفق ت ال قدية المةناقبأية لأقيمة الزم ية لأ قد وايالير المخ طر الم لي 

 اوقوة ةيام دفول /اةاثمل  خثل ة ة واحدة هو اقل ما ا ريخ المط لب ت الاي يام اكبدو .ال قدية الم

 

 تاريخ السريان 

الم لي ر لأاقرير  الدولي  الموي ر  لمةودة  اوديثت  الدولي  المح ةبة  يو يو  17هصدر مجأس مو يير  واةاأم مثحظ ت ما  2019ك خثل شلر  م، 

لي  مجأس المو يير المح ةبة الدولي بإع دة م  قشة المة ئل الاي ام طرحل . و فيم  ياوأق بيي اوديثت  مجموعة ما األطرا  المو ية. يقوم ح 

ك، ةيقوم مجأس مو يير المح ةبة الدولي بإجراءااه الو دية إلصدار الموي ر. إا ا ريخ دخول الموي ر 17مقارحة عأى الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

ك ح لي  وو  4ك في الموي ر الم لي لأاقرير الم لي ر9ك حيز الا تيذ وايجيل احعت ء المؤقت لأموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر17الدولي لأاقرير الم لي ر

ك حيز الا تيذ عأى فارات  17م. وبموج  المةودة الح لية لأموي ر، ما المقارح اوديل ا ريخ دخول الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر2021ي  ير    1

م، يةمح ب لاطبيق المبكر في  2021ي  ير    1م. إا وذا الايجيل لمدة ة ة مق ر ة واحدة مع الا ريخ الة بق  2023ي  ير    1ر الم لي الاي ابده في  الاقري 

ات الم لية(.  ك (األدو9ك (اإليرادات ما الوقود مع الومثء( والموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر15ح ل اطبيق كل ما الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

 ا وي الشركة اطبيق الموي ر في ا ريخ دخوله حيز الا تيذ.

 

   التحول 

 ر يج  اطبيق الموي ر بيالر رجوي، إح ه ه في ح ل ك ا الاطبيق بيالر رجوي لمجموعة ما عقود الايميا غير مجد، يج  عأى الم شية ع دئذ اخاي 

 القيمة الو دلة. طريقة الاطبيق المودلة بيالر رجوي هو طريقة 

 

 العرض واالفصاح 

 إلفص ح. ااوقع الشركة ها ي ار عا وذا الموي ر الجديد اغيير في الةي ة ت المح ةبية لوقود الايميا وإع دة الايميا ، مع اوديثت عأى الورض وا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

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

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

 التأثير 

واصميم عمأي ت وإجراءات جديدة ك والذي ياطأ  اطوير  17هكمأت الشركة مرحأة الاصميم وخطة الا تيذ لأموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم ر

ك واقييم متصل لماطأب ت الومل. فيم  يأي اتصيل بيوم 17لألعم ل بم  في ذلك هي اطويرات لأ ظم المطأوبة وفق ً لأموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

 الب ود الخ صة بمرحأة الاصميم: 
 

 ملخص التأثير   منطقة التأثير 

إط ر الحوكمة  

 والمراقبة 

والذي ياضما إ ش ء لج ة اوجيلية لإلشرا     17الشركة بر  مر حوكمة ش مل لأموي ر الدولي لأاق رير الم لية رقم  وضوت  

 لرصد الاقدم المحرز في الا تيذ واوييا األدوار والمةؤولي ت إلى مخاأ  هصح   المصأحة. 

والاي اشمل وضع ةي ةة بي   ت ش مأة وق موس البي   ت. كم  اقوم الشركة  هكمأت الشركة الجوا   الاشغيأية لمرحأة الاصميم   م طقة الومأي ت 

بوضع الأمة ت األخيرة عأى الاص ميم الموم رية لأل ظمة الترعية المخاأتة. اقدمت الشركة ما خثل اقييم ماطأب ت الومل  

 لموارد الجديدة المطأوبة. واومل ح ليً  مع مزود ال ظ م إل ل ء الومأي ت المخاأتة الثزمة لث اق ل واقييم ا

المج ل الاق ي  

 والم لي

المطأوبة   الةي ةة  قرارات  اح ال ء ما  بود  والم لية  الت ية  المة ئل  الوديد ما  اشمل  هوراق ةي ة ت مخاأتة  الشركة  هكمأت 

زمة بيا مخاأ  هصح    . يام ااخ ذ قرارات الةي ةة بود المداوحت الث17بموج  الموي ر الدولي إلعداد الاق رير الم لية رقم  

 المصأحة. 

 هكمأت الشركة وقدمت خطة الضم ا لأتارات اح اق لية وم  بود الا تيذ.  خطة الضم ا

 

(الاطبيق والاشغيل الاجريبي( حيث  ووي  مشروع  ال، اةاأمت الشركة اوأيم ت الب ك المركزي الةوودي لأمرحأة الرابوة ما  الة بقة  خثل التارة 

 اوضح الاوأيم ت  ط ق الومل المطأو  خثل وذه المرحأة والمواعيد الزم ية الثزمة إلجراء الاشغيثت الاجريبية. 
 

لأخطة  في الوقت المحدد    ،م2021ديةمبر    31م و2020ديةمبر    31  الم الية في   وات لأة  الال  ي  األول و  الاشغيل الاجريبي قدمت الشركة   طبق ً 

لاخطيط وا تيذ الاشغيل   17اومل الشركة ح ليً  مع مجموعة الومل الخ صة ب لموي ر الدولي لأاق رير الم لية رقم . المركزي الةوودي لأب ك الا تيذية

لتارة   والمخصص  الال لث  في  الاجريبي  هشلرالم الية  المركزي  2022يو يو    30الةاة  لأب ك  الال لث  الاجريبي  الاشغيل  لاقديم  ال ل ئي  الموعد  م. 

 م والشركة مقا وة بيا الاشغيل الاجريبي الال لث ةيام اةاكم له واةأيمه في الوقت المحدد. 2022ةبامبر  29 في الةوودي 
 

 األدوات المالية  - ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
 الم لية:  ب ألدواتك. يو لر الموي ر الجديد الب ود الا لية االاي ااوأق  39م ليحل محل موي ر المح ةبة الدولي ر2014يوليو    24ام  شر وذا الموي ر في  

 

 التصنيف والقياس  ( أ
لاكأتة المطتية، هو القيمة الو دلة ما خثل الدخل الش مل اخخر،  ك م لًج  واحًدا لاحديد قي س األصل الم لي ب 9يةاخدم الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

 هو القيمة الو دلة ما خثل الربح هو الخة رة. يام قي س األصل الم لي ب لاكأتة المطتية في ح ل اةايت ء اخاي مو :
 

 اححات ظ ب ألصل ضما  موذج هعم ل الغرض م ه وو اححات ظ ب ألصل لاحصيل ادفق ت  قدية او قدية، و   ك1

ي ار عا الشروط الاو قدية لألصل الم لي ادفق ت  قدية في اواريخ محددة والاي اوابر فقط مدفوع ت ألصل المبأغ وف ئدة عأى هصل المبأغ   ك2

 الق ئم.
  

ب لقيمة الو دلة ما خثل الدخل الش مل اخخر ويام ادوير المك ة  والخة ئر المحققة ما خثل الربح هو الخة رة ع د البيع في  يق س األصل الم لي 

 ح ل احقق الشرطيا الا لييا:
 

 اححات ظ ب ألصل ضما  موذج هعم ل الغرض م ه احصيل كل ما الادفق ت ال قدية الاو قدية وبيع الموجودات الم لية، و  ك1
 وط الاو قدية لأادفق ت ال قدية وي مدفوع ت ألصل المبأغ واوابر هيض  ف ئدة عأى هصل المبأغ الق ئم. الشر ك2

 

  األوليو  يام قي س الموجودات الم لية الاي ح احقق شروط وذه التئ ت ب لقيمة الو دلة ما خثل الربح هو الخة رة. إض فة الى ذلك و ع د احعارا

اص ي  األصل الم لي ب لقيمة الو دلة ما خثل الربح هو الخة رة في ح ل ها القي م بذلك ةيومل عأى اةابو د هو اختيض  يمكا لأم شية اةاخدام خي ر  

 التروق ت المح ةبية بشكل جووري. 
 

لإللغ ء عرض الاغيرات  ب ل ةبة ألدوات حقوق المأكية الاي ح يام اححات ظ بل  بغرض الما جرة، يمكا لأم شية هيض  احخاي ر بشكل غير ق بل  

ب ح في  الثحقة لأقيمة الو دلة للذه األدوات ضما الدخل الش مل اخخر. ربم  في ذلك المك ة  والخة ئر المحققةك، بي م  يام عرض اوزيو ت األر

 الربح هو الخة رة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

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

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

 
يام إدراج مبأغ الاغير في القيمة الو دلة لإللازام  إض فة الى ذلك، ب ل ةبة لأمطأوب ت الم لية المحددة ب لقيمة الو دلة ما خثل الربح هو الخة رة،  

اإلئام ا   الم لي الو ئد إلى الاغيرات في مخ طر اإلئام ا لذلك اإللازام في الدخل الش مل اخخر، إح إذا ك ا إدراج اياليرات الاغيرات في مخ طر

 في الربح هو الخة رة.   الخ صة ب إللازام في الدخل الش مل اخخر قد يؤدي غأى ح لة عدم اط بق مح ةبي

 
 الهبوط في القيمة:  ( ب

ك الخة ئر اإلئام  ية الماوقوة ، كم  لو ام اةاخدامل  وفق  لموي ر المح ةبة  9يوكس  موذج اللبوط في القيمة وفق  لأموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

ك، ليس ما الضروري حصول حدث إئام  ي قبل إالب ت خة ئر  9الم لي رك كخة ئر ائام ا ماكبدة. وفق  لم لر الموي ر الدولي لأاقرير  39الدولي ر

اإلئام ا   اإلئام ا. بدح ما ذلك، اقوم الم شية ب حاة   خة ئر اإلئام ا الماوقوة والاغيرات في اأك الخة ئر اإلئام  ية. يام احديث مبأغ خة ئر

 اإلئام ا م ذ احعارا  األولي. الماوقوة في ا ريخ كل فارة اقرير م لي لاوكس الاغيرات في مخ طر 

 
 محاسبة التحوط:  ( ت

ك ماطأب ت جديدة لمح ةبة الاحوط والاي اربط مح ةبة الاحوط بشكل هقر  مع إدارة المخ طر. احدد  9يقدم الموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم ر

اوديثت عأى جميع مح ةبة الاحوط ب ةاال  ء احوط ت القيمة  الماطأب ت  لًج  هكالر اعام ًدا عأى المب دئ في  موذج مح ةبة الاحوط الو م. ا طبق ال

لشركة في اطبيق  الو دلة لأمحتظة لمخ طر هةو ر الت ئدة ريش ر إليل  ع دةً ب ةم (احوط ت القيمة الكأية لأقيمة الو دلة(ك. ب ل ةبة للذه ، قد اةامر ا

. ام م ح وذا احةاال  ء إلى حد كبير لكوا مجأس مو يير المح ةبة الدولية يو لر ك39ماطأب ت مح ةبة الاحوط ح ليً  في موي ر المح ةبة الدولي رقم ر

 مح ةبة الاحوط الكأي كمشروع م تصل. 

 
 تاريخ السريان: 

  –  ك 4م. ومع ذلك ، إح ها الاوديثت عأى الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر2018ي  ير    1ك وو  9ك ا ا ريخ  ت ذ الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

عقود الايميا ، الم شورة في    - ك  4األدوات الم لية مع الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر  -ك  9(عقود الايميا(: اطبيق الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

ا بوض آال ر اطبيق  ك لأاختي  م4م ، اةمح لأم شنت الاي اقوم بإصدار عقود الايميا ضما  ط ق الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر2016ةبامبر    12

ك (عقود الايميا( الص در عا مجأس مو يير المح ةبة  17ك قبل ها يدخل الموي ر الدولي لأاقرير الم لي الجديد ر9الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

 يز الا تيذ. اقدم الاوديثت خي ريا بديأيا ووم :حالدولي  

 
 ك حاى 9لأاقرير الم لي راطبيق إعت ء مؤقت ما اطبيق الموي ر الدولي  ك1

 

 ا ريخ ةري ا موي ر الايميا الجديد و هو  كه
 

م هو بود وذا الا ريخ. يقارح مجأس مو يير المح ةبة الدولي امديد احعت ء المؤقت  2021ي  ير    1فارات الاقرير الم لي الة وي الاي ابده في   ك  

ي  ير    1ك إلى  4ك في الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر9والموي ر الدولي لأاقرير الم لي رك  17لا ريخ ةري ا الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

م. و  ك ح جة إلفص ح ت إض فية ااوأق ب لموجودات الم لية خثل فارة الايجيل. إا وذا الخي ر ما ح فقط لأم شنت الاي ارابط ه شطال   2023

 ك ة بق و هو: 9اقرير الم لي ربشكل دائم ب لايميا ولم اطبق الموي ر الدولي لأ

 

ك ، ولكا ب ل ةبة لموجودات م لية محددة، يام اةابو د اياليرات بوض ح حت عدم الاط بق المح ةبية  9اطبيق الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر ك2

 إلفص ح ت إض فية. الاي اظلر قبل اطبيق موي ر عقود الايميا الجديد ما الربح هو الخة رة. خثل الة ة، اوجد ح جة 

 

 :م2017ي  ير  1ق مت الشركة بإجراء اقييم متصل اعاب ًرا ما 

 

ربم  في ذلك مكو  ت الودائع  4امت مق ر ة القيمة الدفارية حلازام ت الشنركة ال  شنئة عا الوقود في  ط ق الموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم   ك1

 ك مع إجم لي القيمة الدفارية لجميع الازام ال  و وهو المشاق ت المضم ة غير المجموة ما عقود الايميا

ه الاقييم ت ، امت مق ر ة إجم لي القيمة الدفارية حلازام ت الشنركة الماوأقة ب لايميا مع إجم لي القيمة الدفارية لجميع الازام ال . ب  ًء عأى وذ ك2

حاى ا ريخ  ت ذ  9اطبيق الموي ر الدولي لأاقرير الم لي رقم  قررت الشننننركة ه ل  مؤوأة لإلعت ء المؤقت. وب لا لي ، قررت الشننننركة ايجيل  

 .كةموي ر عقود الايميا الجديد. يام اضميا اإلفص ح ت الماوأقة ب لموجودات الم لية المطأوبة خثل فارة الايجيل في القوائم الم لية لأشر
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

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

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

 تقييم التأثير 
في   ب لايم2022يو يو    30كم   ماوأقة  م لية وموجودات  إجم لي موجودات  الشركة  لدى  بقيمة  ،  ديةمبر    31رمأيوا لاير ةوودي   1,516ميا 

عأى الاوالي. ااكوا الموجودات الم لية    مأيوا لاير ةووديك   151:  م2021ديةمبر    31ر  مأيوا لاير ةوودي   156مأيوا لايرك و  1,415:  م2021

:  م2021ديةمبر    31رمأيوا لاير ةوودي    1,348المحاتظ بل  ح لي  ب لاكأتة المطتية ما ال قد وم  في حكمه وبوض األرصدة المدي ة األخرى بمبأغ  

يو يو    30الدخل كم  في    ق ئمة لة ما خثل  الو دليس لدى الشركة هي اةاالم رات مرابطة ب لوحدات محاتظ بل  ب لقيمة  مأيوا لاير ةووديك.    1,227

ااوقع الشركة اةاخدام اص ي  وذه الموجودات الم لية ب لقيمة الو دلة ما خثل الدخل الش مل اخخر    عأى الاوالي.   م2021ديةمبر  31وم  2022

ات حقوق المأكية. إح ها الشركة لم اقم بود بإجراء  وفق  ل موذج الومل الخ ص ب لشركة فيم  ياوأق بة دات الديا والطبيوة احةارايجية حةاالم ر

  في  اقييم متصل لاحديد م  إذا ك  ت ة دات الديا اةاوفي اخاب ر دفو ت ما المبأغ األصأي و الت ئدة عأى المبأغ األصأي الق ئم كم  وو مطأو 

قيمة الو دلة ما خثل ق ئمة الدخل بموج   لاةاالم رات ما حة لأبيع ب المص تة ضما  ام احةاالم ر في الص  ديق  ك. ةي 9الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

ام اإلفص ح عا الاورض لمخ طر احئام ا واركيز مخ طر احئام ا وجودة احئام ا للذه الموجودات الم لية في  ك.  9الموي ر الدولي لأاقرير الم لي ر

و  م  2022  يو يو  30وجودات الم لية لأشركة لديل  مخ طر إئام  ية م ختضة كم  في  إا الم  . م2021ديةمبر    31القوائم الم لية لأة ة الم الية في  

ك. ويةا د وذا الاقييم األولي عأى  9موي ر الدولي لأاق رير الم لية رلايالير المةاوى  ال  ع ليإا م  ورد اعثه يةا د عأى اقييم    م.2021ديةمبر    31

ديرات ا شي عا المزيد ما الاحأيثت الاتصيأية هو الموأوم ت الموقولة و الداعمة اإلض فية الاي الموأوم ت الما حة ح لي  والاي قد اكوا عرضة لاق

رير اا ح لأشركة مةاقبث. وبشكل ع م، ااوقع الشركة وجود بوض الاياليرات ع د اطبيق ماطأب ت اإل خت ض في القيمة بحة  الموي ر الدولي لأاق

وا لل  ايالير جووري. في الوقت الح لي، ياوذر اقديم اقييم موقول لاياليرات اطبيق الموي ر الجديد حيث ها  ك. ومع ذلك ، فث ياوقع ها يك9الم لي ر

 الشركة لم ا اهم بود ما المراجوة الاتصيأية. 
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 نقد وما في حكمه  - 4

 عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

 

م  2022 يونيو  30
  مراجعة( )غير 

م 2021ديةمبر 31
  رمراجوةك 

م  2022 يونيو  30
  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

         قد لدى الب وك 
 8,023,814  18,752,997  181,017,956  90,320,273 حة ب ت ج رية  -

 140,055,385  -  206,400,984  40,302,644 ص  ديق األةواق الم لية  -

 -  65,000,000  -  410,255,686 قصيرة األجل ودائع   -

 540,878,603  387,418,940  83,752,997  148,079,199 
 

 ووحدات ص  ديق م لية ذوي موالوقية ائام ا ع لية. ب وكيام إيداع ال قد لدى 

 

احقق وذه الودائع إيرادات عمولة  .  يجل اةنناحق ق يقل عا الثالة هشننلر ما ا ريخ اإليداعب يام إيداع الودائع قصننيرة األجل لدى ب وك محأية وهج بية  

 ك ة ويً .حشئ: م2021٪ ر2.7٪ إلى 2.4بماوةط مودل ياراوح ما 

 

 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي  - 5

   

م  2022 يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31

 رمراجوةك 
    

 268,674,104  322,470,665   حمأة وال ئق ايميا

 24,692,109  24,480,930   وةط ء ووكثء ايميا

 6,824,553  6,759,254   ذمم مدي ة ما مويدي ايميا

 25,268  42,782  ك 11هقة ط ايميا وإع دة ايميا مدي ة ما هطرا  ذات عثقة رايض ح 

 300,216,034  353,753,631   اإلجمالي  - أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 (136,108,634)  (135,267,659)   يخصم: مخصص ديوا مشكوك في احصيأل ، ص في 

 164,107,400  218,485,972   صافي  - أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 

 االستثمارات  - 6
 :يام اص ي  احةاالم رات عأى ال حو الا لي

 
 عمليات التأمين   -( االستثمارات  1

 عمليات التأمين  

 

م  2022يونيو  30
  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

  

 -  29,900,000 كه اةاالم رات هخرى ب لاكأتة المطتية ر

 29,900,000  - 

 

 استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة:   (أ
 عأى ال حو الا لي: الحركة في رصيد احةاالم ر

 
 عمليات التأمين  

 

م  2022يونيو  30
  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

  

 -  29,900,000 المشاري ت

 -  29,900,000 اإلجمالي 
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  )تتمة( االستثمارات - 6

 
 عمليات المساهمين   -( االستثمارات  2
 

 عمليات المساهمين  

 

م  2022يونيو  30
  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

  

 187,475,702  167,848,807 اةاالم رات ما حة لأبيع رهك 

 19,687,500  63,437,500 اةاالم رات محاتظ بل  حاى ا ريخ احةاحق ق ر ك 

 25,832,502  25,832,502 اةاالم رات هخرى ب لاكأتة المطتية رجك 

 232,995,704  257,118,809 اإلجم لي 

 

 استثمارات متاحة للبيع   (أ
 ك  ت الحركة عأى احةاالم رات الما حة لأبيع عأى ال حو الا لي: 

 عمليات المساهمين  

 
م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

    

 183,120,371  187,475,702 الرصيد اإلفاا حي
 52,594,985  63,652,155 مشاري ت

 (79,175,630)  (84,111,488) اةابو دات  

 (18,536,672)  (12,539,308) الخة رة المحققة ما اةابو د اةاالم رات ما حة لأبيع 

 26,909,812  987,107 اغيرات غير محققة في القيمة الو دلة لثةاالم رات الما حة لأبيع

 22,547,967  12,384,639 هرب ح محققة 
 14,869  - اوزيو ت هرب ح مو د اةاالم رو 

 187,475,702  167,848,807 الرصيد الختامي 

 

محنددة ، ارى هجرت اإلدارة مراجونة لثةنننناالمن رات المان حنة لأبيع لاقييم من  إذا كن ا قند حندث وبوط في قيمنة ونذه احةنننناالمن رات. ب ن ًء عأى موأومن ت  

 اإلدارة ه ه ليس و  ك ح جة لمزيد ما اللبوط في القيمة فيم  ياوأق ب حةاالم رات الما حة لأبيع بخث  م  ام اإلفص ح ع ه هعثه.

 

 ب( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  

   الا لي: الحركة عأى احةاالم رات المحاتظ بل  حاى ا ريخ احةاحق ق وي عأى ال حو 

 
م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 
م 2021ديةمبر 31

 رمراجوةك 
    

 19,687,500  19,687,500 الرصيد اإلفاا حي

 -  51,250,000 المشاري ت

 -  (7,500,000) إةابو دات

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

 

 ج( استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة: 

 استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة: فيما يلي حركة 

 

م  2022يونيو  30
  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

    

 27,148,384  25,832,502 الرصيد اإلفاا حي
 (47,497)  - إةابو دات  

 (1,268,385)  - وبوط في القيمة 

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



 تحاد للتأمين التعاوني شركة اال

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 
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  )تتمة( االستثمارات - 6

 )تتمة(  عمليات المساهمين  -االستثمارات  ( 2

 )تتمة(  ج( استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة 

مأيوا لاير ةنوودي مع مؤةنةنة م لية مرخصنة ما ويئة الةنوق الم لية ومةنجأة   95.4لأشنركة (اةناالم رات هخرى محاتظ بل  ب لاكأتة المطتية( بمبأغ  

م ، ام اجديد اةاحق ق الودائع ب  اظ م 2019ت لمدة ع م واحد مع خي ر الاجديد الة وي. حاى ع م  في الممأكة الوربية الةوودية ذات هجل اةاحق ق ال ب 

، ولكا ام واصنتية اإلةناالم ر، ع د اةناحق ق شنروط احةناالم رات المو ية ، قررت الشنركة عدم الاجديد   م2020لمدة إضن فية ابأغ ع م واحد. خثل  

بيا احةناالم ر األةن ةني الذي ق مت به المؤةنةنة  الةنوق الم لية  المةنجأة لدى ويئة ة عا ادارة احةناالم ر والمةنؤولإبثغل  ما قبل المؤةنةنة الم لية  

م ، ق مت إدارة الشنركة بإجراء اقييم متصنل للذه احةناالم رات  2021ديةنمبر   31وفقً  لشنروط اةناحق ق الوقد المبرم. كم  في    اةنييأهالم لية ح يمكا 

 30. لم يام إالب ت بيي احديث آخر حاى التارة الم الية في  مأيوا لاير ةنوودي 1.3مم  هدى إلى ا خت ض قيمة احةناالم ر األةن ةني المحاتظ به بمبأغ  

 م.2022 يو يو
 

 االحتياطات الفنية  - 7

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات  1- 7

 اايل  ص في المط لب ت احت الاةوية واححاي طي ت مم  يأي: 

 

م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31

 رمراجوةك 
    

 273,901,048  295,626,136 مط لب ت احت الاةوية 

 (31,204,123)  (41,874,045) الق بأة لأاحقق ما قيمة الحط م والمب لغ المةاردة : القيمة يخصم

 253,752,091  242,696,925 

 94,588,729  109,054,172 المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل 

 14,848,846  22,387,959 احاي طي هقة ط ايميا إض فية 

 8,388,482  9,318,780 احاي طي ت ف ية هخرى 

 394,513,002  360,522,982 

    يخصم: 
 (77,841,887)  (77,869,650) حصة مويدي الايميا ما مط لب ت احت الاةوية  -

 (15,919,310)  (14,815,521) حصة مويدي الايميا ما المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل  -

 (92,685,171)  (93,761,197) 

 266,761,785  301,827,831 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات صافي  

 

 الحركة على أقساط التأمين غير المكتسبة  2- 7

 فيم  يأي الحركة عأى هقة ط الايميا غير المكاةبة: 

 

 م 2022 يونيو  30في   المنتهية أشهر  الستة فترة ل
 )غير مراجعة( 

 الصافي   إعادة تأمين   اإلجمالي  
      

 459,945,113  (23,550,198)  483,495,311 التارة الرصيد كم  في بداية 

 540,619,597  (43,719,636)  584,339,233 هقة ط ايميا مكاابة خثل التارة 

 (453,596,349)  40,361,797  (493,958,146) هقة ط ايميا مكاةبة خثل التارة 

 546,968,361  (26,908,037)  573,876,398 الرصيد كما في نهاية الفترة 
      

 

 م2021ديةمبر  31أة ة الم الية في ل
 رمراجوةك 

 الصافي   إعادة تأمين   اإلجمالي  
      

 408,489,213  (19,655,533)  428,144,746 الرصيد كم  في بداية الة ة 
 792,341,970  (73,135,541)  865,477,511 هقة ط ايميا مكاابة خثل الة ة 

 (740,886,070)  69,240,876  (810,126,946) هقة ط ايميا مكاةبة خثل الة ة 

 459,945,113  (23,550,198)  483,495,311 الرصيد كم  في  ل ية الة ة 



 تحاد للتأمين التعاوني شركة اال

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م 2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 لم يذكر خالف ذلك(  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما
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 الزكاة وضريبة الدخل  - 8
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 المة وميا الةوودييا في الشركة. الوع ء الزكوي المقدر، الم ةو  إلى مأكيةما  ٪2.5يام اكويا مخصص لأزك ة ب ةبة 

 % ما ص في الدخل المودل الم ةو  إلى مأكية المة وميا غير الةوودييا في الشركة. 20يام اكويا مخصص ضريبة الدخل ب ةبة 

 
 الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل كالتالي: 

 م 2021ديةمبر 31  م  2022يونيو  30 
    

 25,325,408  25,308,163 كم  في بداية الة ة 
 15,000,000  8,000,000 مخصص الة ة 

 (15,017,245)  (20,744,095)  المدفوع خثل الة ة 

 25,308,163  12,564,068 كم  في  ل ية الة ة 

 
 الحركة على مخصص الزكاة كالتالي: 

 م 2021ديةمبر 31  م  2022يونيو  30 
    

 24,780,994  24,808,036 كم  في بداية الة ة 
 14,626,500   7,800,800 مخصص الة ة 

 (14,599,458)  (20,410,054)  المدفوع خثل الة ة 

 كم  في  ل ية الة ة 
    

12,198,782   24,808,036 

 
 الحركة على مخصص ضريبة الدخل كالتالي: 

م  2022يونيو  30    م 2021ديةمبر 31    

    

 544,414  500,127 كم  في بداية الة ة 
 373,500  199,200 مخصص الة ة 

 (417,787)  (334,041)  المدفوع خثل الة ة 

 كم  في  ل ية الة ة 
         

365,286   500,127 

 

 الو م: فيم  يأي  ةبة المة ومة في القوائم الم لية كم  في  ل ية 

 
 م 2021ديةمبر 31  م  2022يونيو  30

  %  %     

 97.51  97.51 مة وموا يخضووا لأزك ة 

 2.49  2.49 مة وموا يخضووا لضريبة الدخل 

 

 الموقف الزكوي والضريبي 

 م.2021ديةمبر  31الة ة الم الية في  قدمت الشركة إقراراال  الزكوية والضريبية حاى
 

، اةناأمت الشنركة الربوط لألعوام  م2020. في ع م م2015حاى ع م  ويئة الزك ة والضنريبة والجم رك  ما   ل ئيةشنل دة الزك ة الإةناأمت الشنركة  

 3.8أيوا لاير ةننوودي و م 4.9مأيوا لاير ةننوودي و   2.7مبأغ عأى الزك ة وضننريبة الدخل ب   ةمع مط لبة إضنن في  م2018و    م2017و   م2016

وا لت عمأية الربط. فيم  ياوأق  م2018مأيوا لاير ةنننوودي مق بل ربط   3.8لاير ةنننوودي مأيوا عأى الاوالي. ق مت اإلدارة بةنننداد مبأغ مأيوا 

 ، فإا اإلدارة قدمت إعاراض ً عأى وذه الربوط. م2017و  م2016ب لربوط عا ع مي 
 

مأيوا لاير ةننوودي عأى  2.8مأيوا لاير ةننوودي و   2.3م الازاًم  إضنن فيً  لضننريبة احةنناقط ع بمبأغ  2017م و  2016ااضننما الربوط لو مي  

الازام ضننريبة احةنناقط ع ضننما المصنن ري    رةننوم  احاةنن  ام ي اعاراضنن ً.    لكا اإلدارة قدمت، ةننددت الشننركة المبأغ م2020  في ع مالاوالي.  

 م.2020لة ة  داريةالومومية واإل

قدمت  و مأيوا لاير ةننوودي. دفوت الشننركة المبأغ 4.1، اةنناأمت الشننركة ربط ضننريبة القيمة المضنن فة مع الازام إضنن في قدره   م2020في ع م 

 .م2020 لة ةام احاة   رةوم الازام ضريبة القيمة المض فة اإلض فية ضما المص ري  الومومية واإلدارية ي اعاراًض . 



 تحاد للتأمين التعاوني شركة اال

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  - 8

 

 الموقف الزكوي والضريبي )تتمة( 
  

الربوط الزكوية الخ صنة بشنركة احاح د الاج ري لأايميا ش. م.  . رمقتأةك عا الةن وات  ويئة الزك ة والضنريبة والجم رك  ب إلضن فة إلى ذلك، ه لت 

مأيوا لاير  8.9مأيوا لاير ةنوودي وضنريبة اةناقط ع مةناحقة ابأغ   10.6م ، مع المط لبة بإلازام زكوي وضنريبي قدره  2008م حاى  2000ما 

ويئة ة هعثه وصنندر قرار لج ة اإلعاراض احبادائية الزكوية الضننريبية يؤيد رهي  ةننوودي. وقد قدمت اإلدارة اعاراضنن  عأى وذه الربوط المذكور

. ومع ذلك ق مت الشننركة باقديم اعاراضنن  عأى وذا القرار هم م الأج ة احةننائ  فية الزكوية الضننريبية حةنن  احجراءات  الزك ة والضننريبة والجم رك

 ال ظ مية لذلك.
    

ب تس المبأغ وفقً     مع المط لبة  م2008م حاى  2000 ما لأةنن وات  تةننل   ربط مودلويئة الزك ة والضننريبة والجم رك  ، هصنندرت   م2015في ع م 

إضن في قدره   لقرار الأج ة األولية. ق مت الشنركة ب ةنائ    وذه الاقييم ت وااوقع اإلدارة الحصنول عأى حكم إيج بي. ححق ً ، ق مت الشنركة بدفع مبأغ

مأيوا لاير ةننوودي لأزك ة. خثل التارة الح لية، اةنناأمت الشننركة األمر المودل مع  10.19ودي وقدمت خط   ضننم ا بمبأغ  مأيوا لاير ةننو 8.8

 مأيوا لاير ةوودي بود خصم المدفوع ت. 0.5مأيوا لاير ةوودي وضريبة اةاقط ع بقيمة  9.2الازام زك ة إض في بمبأغ 
  

مأيوا  5.6مع مط لبة إضنن فية عأى الزك ة وضننريبة الدخل بمبأغ   م2020و   م2019ة ربط ً لو مي ، اأقت الشننرك م2022في الربع األول ما ع م 

 كيحد إجراءات احعاراض٪ ما الزك ة  25ودفوت  عأى وذه الربوط  مأيوا لاير ةنننوودي عأى الاوالي. اعارضنننت الشنننركة   4.6لاير ةنننوودي و  

مأيوا  5ت. الم ق مت الشنركة بةنداد ك فة المب لغ اإلضن فية الماوأقة ب ل ق ط المقبولة والب لغة  ب إلضن فة إلى المبأغ الك مل لضنريبة الدخل لاج   الغرام 

 ات.لاير ةوودي. رفضت ويئة الزك ة والضريبة والجم رك احعاراض ، ورفوت القضية إلى احم  ة الو مة لأج ا الضريبية وم  زالت قيد اإلجراء
 

 احةائ    ، مع اححات ظ ب لحق في اةارداد هو اةوية المدفوع ت الزائدة ع دم  ااأقى الشركة حكًم  إيج بيً  لأقض ي .ام الةداد مع اةامرار 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 9

 احراب ط ت واحلازام ت المحامأة لأشركة كم  يأي:هك 

م  2022يونيو  30 
  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31
 رمراجوةك 

    

 15,240,660  15,240,660 خط ب ت ضم ا مصدرة 

 

يو يو  30 ك اخضننع الشننركة إلجراءات ق  و ية في ةنني ق األعم ل الو دية.ليس و  ك اغيير في وضننع اإلجراءات الق  و ية كم  هفصننح عا ذلك في  

 .م2022

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

مو مأة  ظ مية بيا األطرا  المشن ركة في الةنوق في ا ريخ امالل القيمة الو دلة الةنور الذي يام اةناثمه ما بيع هصنل م  هو ةنداده لاحويل الازام في  

 القي س. يةا د قي س القيمة الو دلة عأى افاراض ها المو مأة اام إم :

 

 في الةوق الرئيةي الذي يمكا الوصول إليه لأموجودات هو المطأوب ت، هو -

 ت هو المطأوب ت.في ح لة غي   الةوق الرئيةي، في الةوق األكالر مثءمة لأوصول لأموجودا -

 

 .الموجزةح اخاأ  القيم الو دلة لألدوات الم لية في الميزا ية الومومية بشكل جووري عا قيمل  الدفارية المدرجة في القوائم الم لية األولية 

 
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 واإلفص ح عا القيمة الو دلة لألدوات الم لية:اةاخدم الشركة المةاوي ت الا لية ع د احديد 

 

 : األةو ر المدرجة في األةواق ال شطة ل تس األداة هو هداة مم الأة الاي يمكا لأشركة الوصول إليل  في ا ريخ القي سو  1المةاوى 

يم األخرى الاي اةننا د إليل  جميع المدخثت  : األةننو ر المدرجة في األةننواق ال شننطة لأموجودات والمطأوب ت المشنن بلة هو هةنن لي  الاقي 2المةنناوى  

 الل مة عأى بي   ت الةوق الق بأة لأمثحظةو و

 : طرق الاقييم الاي ح احدد مدخثال  الل مة عأى هة س البي   ت الةوقية المأحوظة.3المةاوى 

 



 تحاد للتأمين التعاوني شركة اال
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -10

 الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل 

 يوضح الجدول الا لي احأيل األدوات الم لية ب لقيمة الو دلة حة  مةاوى الاةأةل اللرمي لأقيمة الو دلة:
 

 القيمة العادلة    

 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى    القيمة الدفترية  عمليات المساهمين 

م  2022 يونيو  30

          )غير مراجعة( 
األصول المالية المقاسة  

 167,848,807  11,097,284  15,188,898  141,562,625  167,848,807 بالقيمة العادلة 

 167,848,807  11,097,284  15,188,898  141,562,625  167,848,807 استثمارات متاحة للبيع 

    
 اإلجم لي   3المةاوى   2المةاوى   1المةاوى   القيمة الدفارية  عمأي ت المة وميا

م 2021ديةمبر  31

          رمراجوةك 

األصول الم لية المق ةة  

 187,475,702  11,097,284  51,678,806  124,699,612  187,475,702  ب لقيمة الو دلة

 187,475,702  11,097,284  51,678,806  124,699,612  187,475,702 لأبيعاةاالم رات ما حة 

 

  ، لم يكا و  ك احويل بيا المةاوي ت الالثالة.التارةخثل 

 

ب لاكأتة  ظًرا لكو ل  لاير ةننووديك    11,097,284م: 2021لاير ةننوودي رديةننمبر    11,097,284بمبأغ    لأتارة  ام إالب ت اةنناالم رات ما حة لأبيع

غير مدرجة في هي ةوق  شط ولودم وجود هي مةاوى ما المدخثت يمكا مثحظاه بشكل مب شر هو غير مب شر وح اوجد مدخثت مأحوظة هخرى  

 ما حة. ليس لدى اإلدارة هي  ية لأاخأص ما وذا احةاالم ر الما ح لأبيع في المةاقبل القري .

 
 التشغيلية القطاعات   -11

لرئيةننييا امشننيً  مع إجراءات إعداد الاق رير الداخأية لدى الشننركة، اعامد مجأس اإلدارة القط ع ت الاشننغيأية بصننتالم صنن  وي القرارات الاشننغيأية ا

 لاخصيص الموارد لأقط ع ت واقييم هدائل .

 

. واشامل الحوادث   دةة، والمركب ت والحوادث الو مةوالمماأك ت، والل ،الطبيألغراض اإلدارة، اُقةنةم الشركة إلى قط ع ت هعم ل ُمَص ةتَة كم  يأي:  

 ع ت.الو مة عأى الايميا البحري وقط ع ت الايميا الو م األخرى. اوامد الشركة ع د احفص ح عا موأوم ال  القط عية الرئيةية عأى وذه القط 

 

 .م2021ديةمبر  31خة ئر القط ع م ذ ليس و  ك اغييرات عأى هة س الاقةيم هو القي س ألرب ح هو 

 

ُا الموجودات القط عية ال قد وم  في حكمه واحةناالم رات المحاتظ بل  بغرض الما جرة واحةناالم رات الما حة لأبيع واحةنا  الم رات المحاتظ  وح اَاَضَنمة

قدًم  والموجودات األخرى والمب لغ المةناحقة ما هطرا  ذات  بل  حاى ا ريخ اإلةناحق ق وهقةن ط الايميا وهرصندة الايميا المدي ة والمب لغ المدفوعة م

عثقة والمب لغ المةننناحقة ما عمأي ت المةننن وميا والودائع ألجل والمماأك ت والمودات وهصنننول حق احةننناخدام والشنننلرة وموجودات عمأي ت 

َجت ضما الموجودات غير الموزعة.  المة وميا. وب  ء عأى ذلك، فقد هَُدرم

 

ُا المطأوب ت القط عية والت ئض الماراكم لأحةن ب ت الدائ ة وارصندة اع دة الايميا الدائ ة ومصن ري  مةناحقة ومطأوب ت اخرى والازام ت  وح اَاَضَنمة 

  ل ية  عقود اإليج ر والمب لغ المةناحقة إلى هطرا  ذات عثقة ودخل الوموحت المةناحق إلى ةن م  والمب لغ المةناحقة لومأي ت المةن وميا ومك فنت

 الخدمة ومطأوب ت عمأي ت المة وميا. وب  ًء عأى ذلك ، فقد هدرجت ضما المطأوب ت غير الموزعة.

 

 زيً .ح يام إبثغ ص  وي القرارات الاشغيأية الرئيةييا عا وذه األصول والمطأوب ت غير الموزعة حة  القط ع ت ذات الصأة ويام مراقبال  مرك

 

يو يو  30دات الشنركة ومطأوب ال  كم  في  القط عية المقدمة إلى مجأس إدارة الشنركة لأقط ع ت الُمبأغ ع ل  بشنيا إجم لي الموجوفيم  يأي الموأوم ت  

م رس   31م و2022 يو يو 30في  الم الية هشننلر    ةنناةالثالة واللأاإلجم لية ومصنن ريتل  وصنن في دخأل   م وإيراداال   2021ر  ديةننمب  31م و2022

 م:  2021
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 قائمة المركز المالي األولية 

  

 م 2022يونيو   30كما في 

 )غير مراجعة( 

     عمليات التأمين   

  ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   

إجمالي عمليات  

  التأمين 

عمليات  

 اإلجمالي   المساهمين 

             الموجودات 
 26,908,037  -  26,908,037  20,220,318  6,687,719  -  األقة ط غير المكاةبةحصة مويدي الايميا ما 

 77,869,650  -  77,869,650  68,136,464  395,824  9,337,362  حصة مويدي الايميا ما المط لب ت احت الاةوية 

حصة مويدي الايميا ما المط لب ت الماكبدة غير 

 14,815,521  -  14,815,521  14,271,177  544,344  -  المبأغ ع ل  

 37,268,107  -  37,268,107  3,100,877  13,855,288  20,311,942  اك لي  اقا  ء وال ئق ايميا مؤجأة 

 1,585,226,023  575,453,637  1,009,772,386        موجودات غير موزعة 

 1,742,087,338  575,453,637  1,166,633,701  105,728,836  21,483,175  29,649,304  إجمالي الموجودات 
             

             المطلوبات 
 573,876,398  -  573,876,398  28,163,991  316,932,295  228,780,112  هقة ط غير مكاةبة 

 6,029,388  -  6,029,388  4,068,036  1,961,352  -  عموحت مويدي الايميا غير مكاةبة 

 253,752,091  -  253,752,091  109,643,817  24,366,306  119,741,968  الاةوية مط لب ت احت 

 109,054,172  -  109,054,172  17,543,236  91,510,936  -  مط لب ت ماكبدة غير مبأغ ع ل 

 22,387,959  -  22,387,959  377,551  22,010,408  -  احاي ط ت هقة ط ايميا إض فية 

 9,318,780  -  9,318,780  3,584,187  5,135,883  598,710  احاي ط ت ف ية هخرى 

 230,650,580  20,583,344  210,067,236        مطأوب ت غير موزعة 

 1,205,069,368  20,583,344  1,184,486,024  163,380,818  461,917,180  349,120,790  إجمالي المطلوبات 
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 قائمة المركز المالي األولية )تتمة( 

 م2021ديةمبر  31كم  في   

 رمراجوةك 
     عمليات التأمين   

إجمالي عمليات    ممتلكات وحوادث   مركبات تأمين   تأمين طبي   

 التأمين 
عمليات   

 المساهمين 
 اإلجمالي  

             الموجودات 

 23,550,198  -  23,550,198  19,891,706  3,658,492  -  حصة مويدي الايميا ما األقة ط غير المكاةبة

 77,841,887  -  77,841,887  71,260,763  860,555  5,720,569  حصة مويدي الايميا ما المط لب ت احت الاةوية 

حصة مويدي الايميا ما المط لب ت الماكبدة غير 

 المبأغ ع ل  
 -  586,368  15,332,942  15,919,310  -  15,919,310 

 34,263,147  -  34,263,147  3,188,349  11,053,077  20,021,721  اك لي  اقا  ء وال ئق ايميا مؤجأة 

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

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

             المطلوبات 

 483,495,311  -  483,495,311  27,649,142  226,677,407  229,168,762  هقة ط غير مكاةبة 

 4,843,821  -  4,843,821  3,801,128  1,042,693  -  عموحت مويدي الايميا غير مكاةبة 

 242,696,925  -  242,696,925  112,686,510  27,345,635  102,664,780  الاةوية مط لب ت احت 

 94,588,729  -  94,588,729  18,604,241  69,104,761  6,879,727  مط لب ت ماكبدة غير مبأغ ع ل 

 14,848,846  -  14,848,846  662,521  14,186,325  -  احاي ط ت هقة ط ايميا إض فية 

 8,388,482  -  8,388,482  3,712,089  4,099,906  576,487  احاي ط ت ف ية هخرى 

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

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

 
 القطاعات الجغرافية 

 .الخ رجية اقع جميع موجودات ومطأوب ت الشركة في الممأكة الوربية الةوودية ب ةاال  ء بوض احةاالم رات 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 األولية  الدخل قائمة 
 م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   طبي تأمين   إيرادات 

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 78,676,387  115,849  78,491,658  68,880  هفراد 

 95,389,068  139,837  250,751  94,998,480   وية الصغرالم شنت ما 

 5,666,515  1,664,710  1,787,544  2,214,261  الم شنت الصغيرة 

 15,496,641  5,331,089  6,227,239  3,938,313  الم شنت الماوةطة 

 87,700,252  3,193,494  69,023,647  15,483,111  الم شنت الكبيرة 
  116,703,045  155,780,839  10,444,979  282,928,863 

 (1,441,648)  (873,976)  (567,672)  -  محأية  -هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (9,294,703)  (7,048,826)  (2,245,877)  -  هج بية -هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (9,322,340)  (369,257)  (1,281,656)  (7,671,427)  هقة ط ف ئض الخة رة 

 262,870,172  2,152,920  151,685,634  109,031,618  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (19,349,393)  419,706  (30,017,604)  10,248,505  الاغيرات في هقة ط الايميا غير المكاةبة، ص في 

 243,520,779  2,572,626  121,668,030  119,280,123  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 3,133,380  2,373,985  759,395  -  إيراد عموحت إع دة الايميا

 2,912,818  1,368,542  809,283  734,993  إيرادات اكاا   هخرى 

 249,566,977  6,315,153  123,236,708  120,015,116  مجموع اإليرادات 

  تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 

      

 (181,088,571)  (588,286)  (107,598,495)  (72,901,790)  إجم لي المط لب ت المدفوعة 

 3,078,815  246,709  (476,974)  3,309,080  المط لب ت المدفوعةحصة مويدي الايميا ما 

 (178,009,756)  (341,577)  (108,075,469)  (69,592,710)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (18,681,876)  (4,874,336)  (3,368,807)  (10,438,733)  الاغيرات في المط لب ت احت الاةوية، ص في 

الاغيرات في المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل ،  

 ص في 
 

5,083,295 

 

(8,705,834) 

 

292,197 

 

(3,330,342) 

 (1,089,160)  (561,026)  (503,569)  (24,565)  حركة الاغير في احاي ط ت ف ية هخرى 

 (201,111,134)  (5,484,742)  (120,653,679)  (74,972,713)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (6,460,924)  (212,277)  (6,248,647)  -  احاي طي ت هقة ط ايميا إض فية 

 (18,783,365)  (1,620,510)  (5,943,278)  (11,219,577)  اك لي  اكاا   وال ئق ايميا 

 (13,526,137)  (91,632)  (7,064,575)  (6,369,930)  مص ري  اكاا   هخرى 

 (239,881,560)  (7,409,161)  (139,910,179)  (92,562,220)  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 9,685,417  (1,094,008)  (16,673,471)  27,452,896  صافي دخل اإلكتتاب 

         إيرادات تشغيلية أخرى  / )مصاريف(

 (23,039,265)        وإدارية مص ري  عمومية 

 (1,553,180)        مخصص ديوا مشكوك في احصيأل  

 4,238,089        إيرادات مرابحة ما ودائع ب كية 

 10,218,527        هرب ح محققة ما اةاالم رات ، ص في 

 2,321,279        اوزيو ت هرب ح ودخل احةاالم رات ، ص في 

 (274,741)        مص ري  إةاالم رات 

 (77,178)        اك لي  امويأية 

 -        هخرى

 (8,166,469)        إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى، صافي 

 1,518,948      إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 

 -        إجم لي الت ئض الو ئد لومأي ت الايميا 

 1,518,948        الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل إجمالي دخل 

 (4,250,000)        مصرو  الزك ة وضريبة الدخل 

 (2,731,052)        إجمالي دخل الفترة العائد إلى المساهمين



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

 

26 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 )تتمة(  األولية  الدخل قائمة 
 

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30الالثالة هشلر الم الية في لتارة   

 إجم لي  مماأك ت وحوادث   ايميا مركب ت  ايميا طبي  إيرادات 

         إجم لي هقة ط الايميا المكاابة
 11,645,715  104,600  11,457,326  83,789  هفراد 

 49,329,674  94,593  107,042  49,128,039  الم شنت ما  وية الصغر 
 6,032,172  1,215,365  1,133,566  3,683,241  الم شنت الصغيرة 

 12,432,815  5,303,254  5,457,675  1,671,886  الم شنت الماوةطة 
 77,985,746  4,312,257  64,172,432  9,501,057  الم شنت الكبيرة

  64,068,012  82,328,041  11,030,069  157,426,122 
 (459,593)  (318,881)  (140,712)  -  محأية  -هقة ط إع دة الايميا المة دة
 (8,572,154)  (7,498,354)  (1,073,800)  -  هج بية-هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (4,237,349)  (386,000)  (1,889,234)  (1,962,115)  هقة ط ف ئض الخة رة 

 144,157,026  2,826,834  79,224,295  62,105,897  ص في هقة ط الايميا المكاابة 
الاغيرات في هقة ط الايميا غير المكاةبة، 

 35,659,171  596,015  27,875,638  7,187,518  ص في 

 179,816,197  3,422,849  107,099,933  69,293,415  ص في هقة ط الايميا المكاةبة
 2,670,048  2,243,190  426,858  -  إيراد عموحت إع دة الايميا

 2,367,915  (7,504)  2,219,774  155,645  إيرادات اكاا   هخرى 

 184,854,160  5,658,535  109,746,565  69,449,060  مجموع اإليرادات 
         اك لي  ومص ري  اإلكاا   
 (142,110,155)  (1,934,212)  (89,377,158)  (50,798,785)  إجم لي المط لب ت المدفوعة 

 2,953,808  523,191  225,000  2,205,617  حصة مويدي الايميا ما المط لب ت المدفوعة 

 (139,156,347)  (1,411,021)  (89,152,158)  (48,593,168)  المط لب ت والم  فع األخرى المدفوعة ص في 

 17,434,020  (1,153,736)  12,300,051  6,287,705  الاغيرات في المط لب ت احت الاةوية، ص في 
الاغيرات في المط لب ت الماكبدة غير المبأغ  

 (7,494,883)  958,813  (2,391,878)  (6,061,818)  ع ل ، ص في
 1,831,313  (46,479)  236,502  1,641,290  حركة الاغير في احاي ط ت ف ية هخرى

 (127,385,897)  (1,652,423)  (79,007,483)  (46,725,991)  ص في المط لب ت والم  فع األخرى الماكبدة 

 793,021  (234,544)  1,027,565  -  احاي طي ت هقة ط ايميا إض فية 

 (12,266,050)  (1,676,726)  (4,819,728)  (5,769,596)  اك لي  اكاا   وال ئق ايميا

 (8,701,165)  (113,788)  (4,130,040)  (4,457,337)  مص ري  اكاا   هخرى 

 (147,560,091)  (3,677,481)  (86,929,686)  (56,952,924)  مجموع اك لي  ومص ري  اإلكاا   

 37,294,069  1,981,054  22,816,879  12,496,136  ص في دخل اإلكاا   

         إيرادات اشغيأية هخرى   / رمص ري ك
 (21,165,214)        مص ري  عمومية وإدارية 

 (775,101)        مخصص ديوا مشكوك في احصيأل 
 1,294,076        ب كيةإيرادات مرابحة ما ودائع 

 2,936,750        هرب ح محققة ما اةاالم رات ، ص في
 1,649,248        اوزيو ت هرب ح ودخل احةاالم رات ، ص في 

 (214,079)        مص ري  إةاالم رات 
 (40,672)        اك لي  امويأية

 12,465        هخرى 

 (16,302,527)        األخرى، ص في إجم لي المص ري  الاشغيأية 

 20,991,542      إجم لي دخل التارة قبل اخصيص الت ئض والزك ة وضريبة الدخل 
 (1,738,722)        إجم لي الت ئض الو ئد لومأي ت الايميا

 19,252,820        إجم لي دخل التارة قبل الزك ة وضريبة الدخل 
 (3,500,000)        مصرو  الزك ة وضريبة الدخل 

 15,752,820        إجم لي دخل التارة الو ئد إلى المة وميا 
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 األولية )تتمة(  الدخل قائمة 
 

 م )غير مراجعة( 2022يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة لفترة   

 إجمالي   ممتلكات وحوادث   تأمين مركبات   تأمين طبي   إيرادات 

         إجم لي هقة ط الايميا المكاابة 
 187,955,817  578,781  187,155,968  221,068  هفراد 

 194,861,529  463,028  738,366  193,660,135  الم شنت ما  وية الصغر

 13,481,721  5,242,021  3,756,085  4,483,615  الم شنت الصغيرة 

 31,515,892  10,650,412  12,140,349  8,725,131  الم شنت الماوةطة 

 156,524,274  10,142,705  118,288,771  28,092,798  الم شنت الكبيرة 

  235,182,747  322,079,539  27,076,947  584,339,233 

 (3,529,718)  (2,091,978)  (1,437,740)  -  محأية  -هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (26,472,745)  (20,291,734)  (6,181,011)  -  هج بية -هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (13,717,173)  (755,500)  (2,625,000)  (10,336,673)  هقة ط ف ئض الخة رة 

 540,619,597  3,937,735  311,835,788  224,846,074  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (87,023,248)  (186,237)  (87,225,661)  388,650  الاغيرات في هقة ط الايميا غير المكاةبة، ص في 

 453,596,349  3,751,498  224,610,127  225,234,724  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 6,197,108  4,867,618  1,329,490  -  إيراد عموحت إع دة الايميا

 7,068,993  2,865,398  2,709,276  1,494,319  إيرادات اكاا   هخرى 

 466,862,450  11,484,514  228,648,893  226,729,043  مجموع اإليرادات 

         تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 (350,876,540)  (3,285,237)  (196,692,022)  (150,899,281)  إجم لي المط لب ت المدفوعة 

 9,099,806  2,010,279  688,891  6,400,636  حصة مويدي الايميا ما المط لب ت المدفوعة

 (341,776,734)  (1,274,958)  (196,003,131)  (144,498,645)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (11,027,403)  (81,606)  2,514,598  (13,460,395)  الاغيرات في المط لب ت احت الاةوية، ص في 

الاغيرات في المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل ،  

 (15,569,232)  (760)  (22,448,199)  6,879,727  ص في 

 (930,298)  127,902  (1,035,977)  (22,223)  حركة الاغير في احاي ط ت ف ية هخرى 

 (369,303,667)  (1,229,422)  (216,972,709)  (151,101,536)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (7,539,113)  284,970  (7,824,083)  -  احاي طي ت هقة ط ايميا إض فية 

 (35,009,832)  (3,118,883)  (11,130,185)  (20,760,764)  اك لي  اكاا   وال ئق ايميا 

 (29,915,664)  (178,770)  (17,411,755)  (12,325,139)  مص ري  اكاا   هخرى 

 (441,768,276)  (4,242,105)  (253,338,732)  (184,187,439)  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 25,094,174  7,242,409  (24,689,839)  42,541,604  صافي دخل اإلكتتاب 

         إيرادات تشغيلية أخرى  / )مصاريف(

 (45,723,962)        مص ري  عمومية وإدارية 

 840,975        عكس الديوا المشكوك في احصيأل  

 5,965,362        إيرادات مرابحة ما ودائع ب كية 

 12,384,639        هرب ح محققة ما اةاالم رات ، ص في 

 4,079,194        اوزيو ت هرب ح ودخل احةاالم رات ، ص في 

 (566,973)        مص ري  إةاالم رات 

 (104,575)        اك لي  امويأية 

 240,024        هخرى

 (22,885,316)        إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى، صافي 

 2,208,858      إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل 

 -        إجم لي الت ئض الو ئد لومأي ت الايميا 

 2,208,858        إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (8,000,000)        مصرو  الزك ة وضريبة الدخل 

 (5,791,142)        الفترة العائد إلى المساهمينإجمالي دخل 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 األولية )تتمة(  الدخل قائمة 
 

 م رغير مراجوةك 2021يو يو  30لتارة الةاة هشلر الم الية في   

 إجم لي   مماأك ت وحوادث   ايميا مركب ت   ايميا طبي   إيرادات 

         المكاابة إجم لي هقة ط الايميا 
 33,947,375  670,522  33,143,317  133,536  هفراد 

 108,531,541  591,143  589,699  107,350,699   وية الصغرالم شنت ما 

 13,199,435  3,689,588  2,945,729  6,564,118  الم شنت الصغيرة 

 31,648,722  16,937,249  10,673,208  4,038,265  الم شنت الماوةطة 

 155,725,414  12,098,193  117,711,867  25,915,354  الم شنت الكبيرة 

  144,001,972  165,063,820  33,986,695  343,052,487 

 (1,249,197)  (949,707)  (299,490)  -  محأية  -هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (29,485,983)  (26,991,104)  (2,494,879)  -  هج بية -هقة ط إع دة الايميا المة دة

 (6,807,488)  (772,000)  (3,489,234)  (2,546,254)  هقة ط ف ئض الخة رة 

 305,509,819  5,273,884  158,780,217  141,455,718  ص في هقة ط الايميا المكاابة 

 48,650,877  372,098  58,412,868  (10,134,089)  الاغيرات في هقة ط الايميا غير المكاةبة، ص في 

 354,160,696  5,645,982  217,193,085  131,321,629  ص في هقة ط الايميا المكاةبة 

 5,574,709  4,719,098  855,611  -  إيراد عموحت إع دة الايميا

 3,461,461  177,075  2,912,044  372,342  إيرادات اكاا   هخرى 

 363,196,866  10,542,155  220,960,740  131,693,971  مجموع اإليرادات 

  اك لي  ومص ري  اإلكاا   

 

      

 (274,887,955)  (4,424,778)  (180,577,650)  (89,885,527)  إجم لي المط لب ت المدفوعة 

 8,392,503  1,879,836  1,427,879  5,084,788  حصة مويدي الايميا ما المط لب ت المدفوعة

 (266,495,452)  (2,544,942)  (179,149,771)  (84,800,739)  ص في المط لب ت والم  فع األخرى المدفوعة

 4,549,213  (1,632,185)  12,311,190  (6,129,792)  الاغيرات في المط لب ت احت الاةوية، ص في 

الاغيرات في المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل ،  

  ص في 

(1,694,464) 

 

187,056 

 

1,820,245 

 

312,837 

 746,708  (61,562)  413,802  394,468  الاغير في احاي ط ت ف ية هخرى حركة 

 (260,886,694)  (2,418,444)  (166,237,723)  (92,230,527)  ص في المط لب ت والم  فع األخرى الماكبدة 

 2,275,860  359,822  1,916,038  -  احاي طي ت هقة ط ايميا إض فية 

 (23,423,387)  (3,342,180)  (9,330,791)  (10,750,416)  ايميا اك لي  اكاا   وال ئق 

 (18,188,865)  (193,046)  (9,265,558)  (8,730,261)  مص ري  اكاا   هخرى 

 (300,223,086)  (5,593,848)  (182,918,034)  (111,711,204)  مجموع اك لي  ومص ري  اإلكاا   

 62,973,780  4,948,307  38,042,706  19,982,767  ص في دخل اإلكاا   

         إيرادات اشغيأية هخرى   / رمص ري ك

 (42,315,291)        مص ري  عمومية وإدارية 

 3,118,337        مشكوك في احصيأل  ديوا   مخصص عكس

 2,666,372        إيرادات مرابحة ما ودائع ب كية 

 6,986,635        اةاالم رات ، ص في هرب ح محققة ما 

 3,638,225        اوزيو ت هرب ح ودخل احةاالم رات ، ص في 

 (397,803)        مص ري  إةاالم رات 

 (58,761)        اك لي  امويأية 

 (16,010)        هخرى

 (26,378,296)        إجم لي المص ري  الاشغيأية األخرى، ص في 

 36,595,484      التارة قبل اخصيص الت ئض والزك ة وضريبة الدخل إجم لي دخل  

 (2,791,699)        إجم لي الت ئض الو ئد لومأي ت الايميا 

 33,803,785        إجم لي دخل التارة قبل الزك ة وضريبة الدخل 

 (7,000,000)        مصرو  الزك ة وضريبة الدخل 

 26,803,785        إلى المة ومياإجم لي دخل التارة الو ئد 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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يل  هو اامالل األطرا  ذات عثقة في المةن وميا، والشنرك ت المرابطة بلم رالا بوةك، وموظتي اإلدارة الرئيةنيا في الشنركة، والشنرك ت المةنيطر عأ

األطرا  بشنكل ملم. يام اعام د ةني ةن ت اةنوير وال ئق الايميا وشنروط وذه المو مثت ما قبل  الخ ضنوة لأةنيطرة المشناركة هو الاي اؤالر عأيل  وذه 

 إدارة الشركة ومجأس اإلدارة.
 

 فيم  يأي ات صيل المو مثت واألرصدة الرئيةية مع األطرا   ذات الوثقة خثل الة ة:

 طبيعة العالقة  أطراف ذات عالقة  

م  2022 يونيو  30

  مراجعة( )غير 

م 2021يو يو  30

 مراجوةك غير ر

              

 المة وم الرئيةي

إجم لي هقة ط الايميا المكاابة ما هعض ء  

 294,740  317,850 مجأس اإلدارة واألطرا  ذات الوثقة 

 824,286  1,190,568 هقة ط إع دة الايميا المة دة 

 103,826  98,690 حصة مويدي الايميا ما المط لب ت المةددة  

 

 اايل  األرصدة المةاحقة ما / رإلىك األطرا  ذات عثقة مم  يأي:
 

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

  

م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021 ديةمبر 31

 رمراجوةك 

   الشركات الشقيقة 
 ك 2,441,251ر  ( 2,441,251)  شركة األ شطة الاج رية 

 

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

 

م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31

  رمراجوةك 

م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021ديةمبر 31

 رمراجوةك 
    

 ك 762,935ر  ( 489,148)  25,268  42,782 هعض ء مجأس اإلدارة 

 
 :اوويض ت كب ر موظتي اإلدارة خثل التارة ك  ت كم  يأي 

   
م  2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

م 2021يو يو  30
 مراجوةك غير ر

    

 3,141,250  2,514,466 الرواا  والبدحت األخرى 
 277,689  140,885 اوويض ت  ل ية الخدمة 

 2,655,351  3,418,939 

 
   رأس المال  -13

مأيوا ةلم  40م والذي ياكوا ما 2022يو يو  30مأيوا ريننننن ل ةوودي كم  في   400إا رهس م ل الشنركة المصنرح به والمصدر والمدفوع وو  

 ةلم.رين ل ةوودي لكل  10مأيوا ةلمك بقيمة  40مأيوا رين ل ةوودي والذي ياكوا ما  400م: 2021ديةمبر  31ر

 

 فيم  يأي ويكل المة ومة في الشركة. يخضع مة ومو الشركة لأزك ة وضريبة الدخل ريودل حة  احقاض ءك:
 

 م 2022يونيو  30    

 األسهم المدفوعة   األسهم المصرح بها والمصدرة   

 المبلغ   عدد األسهم   
       

 89,440,000  89,440,000  8,944,000  البحريا –شركة احاح د الاج ري الق بضه 

 40,000,000  40,000,000  4,000,000  الكويت  –الشركة األوأيه لأايميا 

 270,560,000  270,560,000  27,056,000  هخرى 

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



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 
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 م2021ديةمبر  31  

 األةلم المدفوعة   األةلم المصرح بل  والمصدرة   

 المبأغ   عدد األةلم   

 89,440,000  89,440,000  8,944,000  البحريا –شركة احاح د الاج ري الق بضة 

 40,000,000  40,000,000  4,000,000  الكويت  –الشركة األوأية لأايميا 

 270,560,000  270,560,000  27,056,000  هخرى 

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

 

 إدارة رأس المال  -14
 

 وضوت الشركة هودا  لأحت ظ عأى  ةبة ك فية لرهس الم ل وذلك لاحقيق هغراضل  ورفع قيمة الو ئد لأمة وميا.

 

والمطأوبة. يام إجراء  وادير الشننننركة، بصننننورة م اظمة، ماطأب ت رهس الم ل وذلك باقدير حجم اإل خت ض بيا مةنننناوي ت رهس الم ل المةننننجأة  

الاوديثت عأى مةنناوي ت رهس الم ل الح لي في ضننوء الاغيرات في ظرو  الةننوق وخصنن ئص المخ طر الماوأقة ب شنن ط ت الشننركة. وبغرض 

 ألةلم.المح فظة عأى ويكل رهس الم ل هو اوديأه، قد اجري الشركة اوديثً عأى مبأغ اوزيو ت األرب ح المدفوعة إلى المة وميا هو إصدار ا

 

 في رهي مجأس اإلدارة، فإا الشركة قد الازمت إلازام  ك مًث بماطأب ت رهس الم ل المتروضة خ رجي ً خثل التارة الم لية المتصح ع ل .

 

 ربحية السهم  -15
 

ةنلم الق ئمة خثل الةن ة ، يام احاةن   الدخل األةن ةني والمختض لأةنلم ما دخل المةن وميا بقةنمة صن في دخل التارة عأى الماوةنط المرجح لودد األ

 م  لم يكا و  ك ايالير اختيض.
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 الموجزة األولية   قائمة المركز المالي

 م رمراجوةك 2021ديةمبر  31كم  في   م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30في كما  

  التأمين عمليات   )ملحوظة: يتم تعديلها حسب ظروف الشركة( 

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            الموجودات 
 535,498,139  148,079,199  387,418,940  624,631,600  83,752,997  540,878,603  قد وم  في حكمه 

 164,107,400  -  164,107,400  218,485,972  -  218,485,972 هقة ط ايميا وذمم مويدي ايميا مدي ة، ص في 

 23,550,198  -  23,550,198  26,908,037  -  26,908,037 حصة مويدي الايميا ما األقة ط غير المكاةبة

حصة مويدي الايميا ما المط لب ت احت  

 77,841,887  -  77,841,887  77,869,650  -  77,869,650 الاةوية 

حصة مويدي الايميا ما مط لب ت ماكبدة غير 

 15,919,310  -  15,919,310  14,815,521  -  14,815,521 مبأغ ع ل  

 34,263,147  -  34,263,147  37,268,107  -  37,268,107 اك لي  اقا  ء وال ئق ايميا مؤجأة 

 232,995,704  232,995,704  -  287,018,809  257,118,809  29,900,000 اةاالم رات

 22,577,243  22,577,243  -  -  -  - مةاحق ما عمأي ت الايميا

 -  -  -  17,852,323  -  17,852,323 مةاحق ما عمأي ت المة وميا  

 65,738,691  1,004,942  64,733,749  66,050,050  1,856,415  64,193,635 مص ري  مدفوعة مقدم  وموجودات هخرى 

 407,676,226  132,676,226  275,000,000  312,550,217  182,550,217  130,000,000 ودائع ب كية طويأة األجل / ذات دخل ال بت 

 17,773,176  -  17,773,176  18,244,367  -  18,244,367 مماأك ت ومودات 

 3,673,446  -  3,673,446  8,069,809  -  8,069,809 هصول حق احةاخدام 

 4,496,500  4,496,500  -  4,496,500  4,496,500  - شلرة 

 40,000,000  40,000,000  -  40,000,000  40,000,000  - وديوة  ظ مية 

 5,487,213  5,487,213  -  5,678,699  5,678,699  - دخل مةاحق ما وديوة  ظ مية 

 1,651,598,280  587,317,027  1,064,281,253  1,759,939,661  575,453,637  1,184,486,024 مجموع الموجودات 

 (22,577,243)  (22,577,243)  -  ( 17,852,323)  -  (17,852,323) : الاةوية بيا القط ع ت يخصم

 1,629,021,037  564,739,784  1,064,281,253  1,742,087,338  575,453,637  1,166,633,701 مجموع الموجودات وفقاً لقائمة المركز المالي 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 
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 )تتمة(   الموجزةقائمة المركز المالي األولية  
 م رمراجوةك 2021ديةمبر  31كم  في   م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30كما في  

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

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            مطلوبات 
 39,833,641  -  39,833,641  43,947,834  -  43,947,834 ذمم دائ ة

 121,313,885   2,160,338  119,153,547  123,993,029  2,340,577  121,652,452 مص ري  مةاحقة ومطأوب ت هخرى

 3,141,919  -  3,141,919  6,425,019  -  6,425,019 اإليج ر الازام عقود 

 12,946,234  -  12,946,234  20,663,617  -  20,663,617 هرصدة مويدي ايميا دائ ة

 483,495,311  -  483,495,311  573,876,398  -  573,876,398 هقة ط ايميا غير مكاةبة

 4,843,821  -  4,843,821  6,029,388  -  6,029,388 المكاةبةعموحت مويدي الايميا غير 

 242,696,925  -  242,696,925  253,752,091  -  253,752,091 مط لب ت احت الاةوية 

 94,588,729  -  94,588,729  109,054,172  -  109,054,172 مط لب ت ماكبدة غير مبأغ ع ل 

 14,848,846  -  14,848,846  22,387,959  -  22,387,959 احاي طي هقة ط ايميا إض فية 

 8,388,482  -  8,388,482  9,318,780  -  9,318,780 احاي ط ت ف ية هخرى 

 22,577,243  -  22,577,243  -  -  - مةاحق إلى عمأي ت المة وميا

 -  -  -  17,852,323  17,852,323  - مةاحق إلى عمأي ت حمأة وال ئق الايميا 

 17,540,258  -  17,540,258  16,596,614  -  16,596,614 اوويض  ل ية الخدمة 

 25,308,163  25,308,163  -  12,564,068  12,564,068  - الزك ة وضريبة الدخل 

عمولة  ظ مية مةاحقة الدفع إلى الب ك المركزي  
 5,487,213  5,487,213  -  5,678,699  5,678,699  - الةوودي رة م ك 

 1,097,010,670  32,955,714  1,064,054,956  1,222,139,991  38,435,667  1,183,704,324 مجموع المطلوبات 

 (22,577,243)  -  (22,577,243)  ( 17,852,323)  ( 17,852,323)  - يخصم: الاةوية بيا القط ع ت 

 1,074,433,427  32,955,714  1,041,477,713  1,204,287,668  20,583,344  1,183,704,324 مجموع المطلوبات وفقاً لقائمة المركز المالي 

 2,508,583  -  2,508,583  2,508,583  -  2,508,583 الت ئض الماراكم المةاحق 

خة رة إكاوارية عا إع دة قي س اوويض  ل ية  
 (2,282,286)  -  (2,282,286)  (1,726,883)  -  (1,726,883) الخدمة 

 226,297  -  226,297  781,700  -  781,700 واالحتياطيات مجموع الفائض المتراكم 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 )تتمة(   الموجزةقائمة المركز المالي األولية  
 

 م رمراجوةك 2021ديةمبر  31كم  في   م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30كما في  

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

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            

            همين حقوق المسا
 400,000,000  400,000,000  -  400,000,000  400,000,000  - رهس الم ل 

 36,298,116  36,298,116  -  36,298,116  36,298,116  - احاي طي  ظ مي 

 100,478,049  100,478,049  -  94,686,907  94,686,907  - هرب ح مبق ة

 17,585,148  17,585,148  -  6,032,947  6,032,947  - لإلةاالم رات ربح احاي طي القيمة الو دلة 

 554,361,313  554,361,313  -  537,017,970  537,017,970  - مجموع حقوق المساهمين 

مجموع المطلوبات والفائض المتراكم 

 1,629,021,037  587,317,027  1,041,704,010  1,742,087,338  557,601,314  1,184,486,024 واالحتياطيات وحقوق المساهمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

   الموجزة األولية قائمة الدخل 

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30لتارة الالثالة هشلر الم الية في   م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  عمليات التأمين  )ملحوظة: يتم تعديلها حسب ظروف الشركة( 

عمليات  
  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  
 المجموع   المساهمين 

            

            االيرادات 
 157,426,122  -  157,426,122  282,928,863  -  282,928,863 اجم لي هقة ط الايميا المكاابة

 (459,593)  -  (459,593)   (1,441,648)   -  (1,441,648)  محأي -هقة ط إع دة الايميا المة دة
 (8,572,154)  -  (8,572,154)   (9,294,703)   -  (9,294,703)  هج بي-هقة ط إع دة الايميا المة دة
 (4,237,349)  -  (4,237,349)   (9,322,340)   -  (9,322,340)  هقة ط ايميا ف ئض الخة رة 

 144,157,026  -   144,157,026   262,870,172   -  262,870,172  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 35,659,171  -  35,659,171  (19,349,393)   -  (19,349,393)  الاغيرات في هقة ط الايميا غير المكاةبة، ص في 

 179,816,197  -  179,816,197  243,520,779   -  243,520,779  صافي اقساط التأمين المكتسبة 
 2,670,048  -  2,670,048  3,133,380   -  3,133,380  دخل عموحت إع دة الايميا

 2,367,915  -  2,367,915  2,912,818   -  2,912,818  ايرادات اكاا   هخرى 

 184,854,160  -  184,854,160  249,566,977   -  249,566,977  مجموع اإليرادات 

            ومصاريف االكتتاب   التكاليف 

 (142,110,155)  -  (142,110,155)  (181,088,571)   -  (181,088,571)  اجم لي المط لب ت المدفوعة 
 2,953,808  -  2,953,808  3,078,815   -  3,078,815  حصة مويدي الايميا ما المط لب ت المدفوعة 

 (139,156,347)  -  (139,156,347)  (178,009,756)   -  (178,009,756)  المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 17,434,020  -  17,434,020  (18,681,876)     (18,681,876)  في المط لب ت احت الاةوية، ص في  الاغيرات

الاغيرات في المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل ، 
 (7,494,883)  -  (7,494,883)   (3,330,342)   -  (3,330,342)  ص في 

 1,831,313  -  1,831,313   (1,089,160)   -  (1,089,160)  الاغيرات في حركة احاي طي ت ف ية هخرى 

 (127,385,897)  -  (127,385,897)  (201,111,134)   -  (201,111,134)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 793,021  -  793,021  (6,460,924)   -  (6,460,924)  ت هقة ط ايميا إض فية احاي طي 

 (12,266,050)  -  (12,266,050)  (18,783,365)   -  (18,783,365)  اك لي  إقا  ء وال ئق ايميا مؤجأة 

 (8,701,165)  -  (8,701,165)   (13,526,137)   -  (13,526,137)  مص ري  اكاا   هخرى 

 (147,560,091)  -  (147,560,091)  (239,881,560)   -  (239,881,560)  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 37,294,069  -  37,294,069  9,685,417  -  9,685,417 االكتتاب  صافي دخل



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 )تتمة( الموجزة األولية  قائمة الدخل 
 

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30لتارة الالثالة هشلر الم الية في   م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  عمليات التأمين  )ملحوظة: يتم تعديلها حسب ظروف الشركة( 

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع   المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

            )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (775,101)  -  (775,101)  (1,553,180)  -  (1,553,180) مشكوك في احصيأل  ديواعكس مخصص 

 (21,165,214)  (498,120)  (20,667,094)  (23,039,265)  (501,736)  (22,537,529) مص ري  عمومية وإدارية 

 1,294,076  553,312  740,764  4,238,089  1,541,466  2,696,623 إيرادات مرابحة ما ودائع ب كية

 2,936,750  2,936,750  -  10,218,527  10,218,527  - هرب ح محققة ما اةاالم رات

 1,649,248  826,466  822,782  2,321,279  2,290,216  31,063 اةاالم رات اوزيو ت هرب ح ودخل  

 (214,079)  (214,079)  -  (274,741)  (274,741)  - مص ري  اةاالم رات 

 (40,672)  -  (40,672)  (77,178)  -  (77,178) اك لي  امويأية

 12,465  -  12,465  -  -  - هخرى 

  ( 21,440,201) إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى ، صافي 

 

 13,273,732  (8,166,469 )  (19,906,856)  3,604,329  (16,302,527) 

            
إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  

 وضريبة الدخل 

 

(11,754,784 )  

 

 13,273,732  1,518,948  17,387,213  3,604,329  20,991,542 

 -  15,648,491  (15,648,491)  -  (11,754,784)  11,754,784 الت ئض الو ئد إلى عمأي ت الايميا 

 20,991,542  19,252,820  1,738,722  1,518,948  1,518,948  - إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (3,500,000)  (3,500,000)  -  (4,250,000)  (4,250,000)  - مصرو  الزك ة وضريبة الدخل 

 17,491,542  15,752,820  1,738,722  (2,731,052)  (2,731,052)  - الفترة اجمالي )خسارة( /  دخل 

            

            ربحية السهم 

 0.44  0.39  0.04  (0.07)  (0.07)  - ربحية السهم األساسي 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية 
 

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30لتارة الالثالة هشلر الم الية في   م )غير مراجعة( 2022  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   عمليات التأمين  )ملحوظة: يتم تعديلها حسب ظروف الشركة( 

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع    المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

 17,491,542  15,752,820  1,738,722  ( 2,731,052)  ( 2,731,052)  - إجمالي )الخسارة( / الدخل للفترة 

            

            الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر  

            
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  

            الدخل األولية فى فترات الحقة 
المحققة ما اةابو د اةاالم رات ما حة   المك ة 

 ك 2,312,570ر  ك 2,312,570ر  -  ( 10,132,221)  ( 10,132,221)  - لأبيع 

الاغيرات غير المحققة في القيمة الو دلة  

 7,442,523  7,442,523  -  ( 14,418,754)  ( 14,418,754)  - لثةاالم رات الما حة لأبيع

يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل    لنالبنود التي 

            األولية فى فترات الحقة 

 352,126  -  352,126      555,403  -      555,403 ما اوويض ت  ل ية الخدمة  ةة  احكاواري  المك

 22,973,621  20,882,773  2,090,848  ( 26,726,624)  ( 27,282,027)      555,403 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16

 قائمة الدخل األولية  

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30الم الية في  هشلر  الةاة  لتارة )غير مراجعة(  م  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر  الستة لفترة  

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

       اإليرادات 

 343,052,487 - 343,052,487 584,339,233 - 584,339,233 إجم لي هقة ط الايميا المكاابة

 (1,249,197) - (1,249,197) (3,529,718) - (3,529,718) محأي  - هقة ط إع دة الايميا المة دة 

 (29,485,983) - (29,485,983) (26,472,745) - (26,472,745) هج بي - هقة ط إع دة الايميا المة دة 

 (6,807,488) - (6,807,488) (13,717,173) - (13,717,173) هقة ط ايميا ف ئض الخة رة 

 305,509,819 - 305,509,819 540,619,597 - 540,619,597 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 48,650,877 - 48,650,877 (87,023,248) - (87,023,248) الاغيرات في هقة ط الايميا غير المكاةبة، ص في 

 354,160,696 - 354,160,696 453,596,349 - 453,596,349 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 5,574,709 - 5,574,709 6,197,108 - 6,197,108 الايميادخل عموحت إع دة 

 3,461,461 - 3,461,461 7,068,993 - 7,068,993 إيرادات اكاا   هخرى 

 363,196,866 - 363,196,866 466,862,450 - 466,862,450 مجموع اإليرادات 

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 (274,887,955) - (274,887,955) (350,876,540) - (350,876,540) إجم لي المط لب ت المدفوعة 

 8,392,503 - 8,392,503 9,099,806 - 9,099,806 حصة مويدي الايميا ما المط لب ت المدفوعة 

 (266,495,452) - (266,495,452) (341,776,734) - (341,776,734) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 4,549,213 - 4,549,213 (11,027,403) - (11,027,403) الاغيرات في المط لب ت احت الاةوية، ص في 

 312,837 - 312,837 (15,569,232) - (15,569,232) الاغيرات في المط لب ت الماكبدة غير المبأغ ع ل ، ص في 

 746,708 - 746,708 (930,298) - (930,298) الاغيرات في احاي طي ت ف ية هخرى ، ص في 

 (260,886,694) - (260,886,694) (369,303,667) - (369,303,667) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 2,275,860 - 2,275,860 (7,539,113) - (7,539,113) احاي طي ت هقة ط ايميا إض فية 

 (23,423,387) - (23,423,387) (35,009,832) - (35,009,832) اك لي  إقا  ء وال ئق ايميا 

 (18,188,865) - (18,188,865) (29,915,664) - (29,915,664) مص ري  اكاا   هخرى 

 (300,223,086) - (300,223,086) (441,768,276) - (441,768,276) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 62,973,780 - 62,973,780 25,094,174 - 25,094,174 صافي دخل االكتتاب 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة )تتمة( األولية  المالية  المعلومات إيضاحات حول 

 م  2022يونيو   30في  تينالثالثة والستة أشهرالمنتهي  تي لفتر
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16

 

 قائمة الدخل األولية )تتمة( 

 

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30الم الية في  هشلر  الةاة  لتارة )غير مراجعة(  م  2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر  الستة لفترة  

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 3,118,337 - 3,118,337 840,975 - 840,975 مخصص ذمم مدي ة مشكوك في احصيأل 

 (42,315,291) (1,028,511) (41,286,780) (45,723,962) (1,024,390) (44,699,572) مص ري  عمومية وإدارية 

 2,666,372 1,109,575 1,556,797 5,965,362 2,122,832 3,842,530 إيرادات مرابحة ما ودائع ب كية

 6,986,635 6,986,635 - 12,384,639 12,384,639 - ص في   -هرب ح محققة ما اةاالم رات

 3,638,225 2,008,601 1,629,624 4,079,194 3,208,800 870,394 اةاالم رات اوزيو ت هرب ح ودخل  

 (397,803) (397,803) - (566,973) (566,973) - مص ري  اةاالم رات 

 (58,761) - (58,761) (104,575) - (104,575) اك لي  امويأية

 (16,010) - (16,010) 240,024 - 240,024 أخرى

 (26,378,296) 8,678,497 (35,056,793) (22,885,316) 16,124,908 (39,010,224) تشغيلية أخرى، صافي إجمالي مصاريف 

       

إجمالي دخل الفترة قبل تخصيص الفائض والزكاة  

 36,595,484 8,678,497 27,916,987 2,208,858 16,124,908 (13,916,050) وضريبة الدخل 

 - 25,125,288 (25,125,288) - (13,916,050) 13,916,050 الايميا الت ئض الو ئد إلى عمأي ت 

 36,595,484 33,803,785 2,791,699 2,208,858 2,208,858 - إجمالي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (7,000,000) (7,000,000) - (8,000,000) (8,000,000) - مصرو  الزك ة وضريبة الدخل 

 29,595,484 26,803,785 2,791,699 (5,791,142) (5,791,142) - )الخسارة( / الدخل للفترة إجمالي 

       

       ربحية السهم 

 0.74 0.67 0.07 (0.14) (0.14) 0.0 ربحية الةلم األة ةية  والمختتة 

 



 شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
 

 م رغير مراجوةك 2021 يو يو 30هشلر الم الية في  الةاة لتارة   م )غير مراجعة( 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة لفترة  

   عمليات التأمين  

عمليات  

  عمليات التأمين   المجموع    المساهمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين 

 29,595,484  26,803,785  2,791,699  ( 5,791,142)  ( 5,791,142)  - إجمالي )الخسارة( / الدخل للفترة 

            

            الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر  

            
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  

            الدخل األولية فى فترات الحقة 
المحققة ما اةابو د اةاالم رات ما حة   المك ة 

 ك 6,356,260ر  ك 6,356,260ر  -  ( 12,539,308)  ( 12,539,308)  - لأبيع 

الاغيرات غير المحققة في القيمة الو دلة  

 17,983,158  17,983,158  -  987,107  987,107  - لثةاالم رات الما حة لأبيع

            

يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل    لنالبنود التي 

            الحقة  سنوات فى 

 352,126  -  352,126      555,403  -      555,403 ما اوويض ت  ل ية الخدمة  ةة  احكاواري  المك

 41,574,508  38,430,683  3,143,825  ( 16,787,940)  ( 17,343,343)      555,403 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 الموجزة األولية قائمة التدفقات النقدية 

 م رغير مراجوةك 2021يو يو  30هشلر الم الية في  الةاة لتارة   )غير مراجعة( م  2022يونيو  30المنتهية في   شهر ألفترة الستة  

 المجموع   عمأي ت المة وميا  عمأي ت الايميا   المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين  

            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
إجم لي دخل التارة قبل اخصيص الت ئض والزك ة  

 36,595,484  33,803,785  2,791,699  2,208,858  2,208,858  - وضريبة الدخل 

            الاوديثت لأب ود غير ال قدية 

 1,748,787  -  1,748,787  1,647,829  -  1,647,829 اةالثك مماأك ت ومودات 

 531,815  -  531,815  1,093,834  -  1,093,834 اةالثك محمل عأى هصول حق اإلةاخدام 

 1,135  -  1,135  -  -  - الخة رة ما إةابو د مماأك ت وآحت ومودات 

 (3,118,337)  -  (3,118,337)  (840,975)  -  (840,975) عكس مخصص ذمم مدي ة مشكوك في احصيأل 

 (6,986,635)  (6,986,635)  -  (12,384,639)  (12,384,639)  - هرب ح محققة في اةاالم رات 

 (14,869)  (14,869)  -  -  -  - اوزيو ت األرب ح المو د اةاالم رو 

 58,761  -  58,761  104,575  -  104,575 اك لي  امويأية

 908,620  -  908,620  1,717,696  -  1,717,696 مخصص اوويض ت  ل ية الخدمة 

            الاغيرات في الموجودات والمطأوب ت الاشغيأية 

 62,417,963  -  62,417,963  (53,537,597)  -  (53,537,597) هقة ط ايميا وذمم مويدي ايميا مدي ة

 (5,058,088)  -  (5,058,088)  (3,357,839)  -  (3,357,839) حصة مويدي الايميا ما األقة ط غير المكاةبة

 3,640,453  -  3,640,453  (27,763)  -  (27,763) حصة مويدي الايميا ما المط لب ت احت الاةوية 

حصة مويدي الايميا ما المط لب ت الماكبدة غير 

 765,644  -  765,644  1,103,789  -  1,103,789 المبأغ ع ل  

 (2,702,963)  -  (2,702,963)  (3,004,960)  -  (3,004,960) اك لي  إقا  ء وال ئق ايميا مؤجأة 

 7,630,329  1,320,655  6,309,674  (311,359)  (851,473)  540,114 مدفوعة مقدم ً وموجودات هخرى مص ري  

 (323,464)  -  (323,464)  4,114,193  -  4,114,193 ذمم دائ ة

 1,467,513  (905,000)  2,372,513  2,679,144  180,239  2,498,905 مص ري  مةاحقة ومطأوب ت هخرى

 5,645,335  -  5,645,335  7,717,383  -  7,717,383 مويدي ايميا دائ ةهرصدة 

 (43,592,789)  -  (43,592,789)  90,381,087  -  90,381,087 هقة ط الايميا غير المكاةبة 

 395,792  -  395,792  1,185,567  -  1,185,567 عموحت مويدي الايميا غير المكاةبة

 (8,189,666)  -  (8,189,666)  11,055,166  -  11,055,166 الاةوية مط لب ت احت 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -16
 )تتمة(   قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 م رغير مراجوةك 2021يو يو  30هشلر الم الية في  الةاة لتارة   )غير مراجعة( م  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 المجموع   عمأي ت المة وميا  عمأي ت الايميا   المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين  
            

 (1,078,481)  -  (1,078,481)  14,465,443  -  14,465,443 مط لب ت ماكبدة غير مبأغ ع ل 

 (2,275,860)  -  (2,275,860)  7,539,113  -  7,539,113 ايميا إض فية احاي طي ت هقة ط 

 (746,708)  -  (746,708)  930,298  -  930,298 احاي طي ت ف ية هخرى 

 (25,125,288)  (25,125,288)  -  22,577,243  22,577,243  - المةاحق ما عمأي ت الايميا

 12,675,096  12,675,096  -  17,852,323  17,852,323  - عمأي ت الايميا  إلىالمةاحق 

 (12,675,096)  -  (12,675,096)  (17,852,323)  -  (17,852,323) المستحق من عمليات المساهمين 

 25,125,288  -  25,125,288  (22,577,243)  -  (22,577,243) المستحق إلى عمليات المساهمين 

 44,896,292  29,582,551  74,478,843  32,952,027  14,767,744  47,719,771 

 (87,492)  -  (87,492)  (2,105,937)  -  (2,105,937) إلازام  ل ية الخدمة المدفوع 

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

 35,167,731  2,303,196  32,864,535  51,628,811  8,838,456  42,790,355 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

            التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 13,962,704  13,962,704  -  (53,190,667)  (23,290,667)  (29,900,000) ص في الحركة في احةاالم رات  

الحركة في ودائع ب كية طويأة األجل / ذات  ص في 

 4,000,000  (51,000,000)  55,000,000  95,126,009  (49,873,991)  145,000,000 دخل ال بت

 -  -  -  (2,311,672)  -  (2,311,672) ةداد مطأوب ت اإليج ر  

 (2,305,888)  -  (2,305,888)  (2,119,020)  -  (2,119,020) ص في الحركة في المماأك ت والمودات 

 15,656,816  (37,037,296)  52,694,112  37,504,650  (73,164,658)  110,669,308 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

 50,824,547  (34,734,100)  85,558,647  89,133,461  (64,326,202)  153,459,663 ص في الاغير في ال قد وم  في حكمه 

 451,715,851  78,485,486  373,230,365  535,498,139  148,079,199  387,418,940 ال قد وم  في حكمه في بداية التارة 

 502,540,398  43,751,386  458,789,012  624,631,600  83,752,997  540,878,603 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

            المعلومات غير النقدية 

 (6,356,260)  (6,356,260)    (12,539,308)  (12,539,308)  - خة ئر محققة ما اةاالم رات ما حة لأبيع

القيمة الو دلة في  هرب ح غير محققة ما اغيرات 

 17,983,158  17,983,158    987,107  987,107  - اةاالم رات ما حة لأبيع
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 أحداث الحقة  -17

 400م، هعأ ت الشنركة موافقة مةن وميل  خثل اجام ع الجموية الومومية غير الو دية لأشنركة بشنيا زي دة رهس م ل الشنركة ما 2022يو يو  30في  

مأيوا لاير ةننوودي عا طريق إصنندار هةننلم مج  ية. ويرجع ةننب  وذه الزي دة إلى اوزيز ق عدة رهس م ل الشننركة   450لاير ةننوودي إلى مأيوا 

مأيوا لاير   30هةلم. امت زي دة رهس الم ل ما خثل رةمأة مبأغ  8ودعم ه شطال  المةاقبأية. عدد األةلم المم وحة وو ةلم م حة واحد مق بل كل  

م وم  يأيه ما ا ريخ الموأوم ت الم لية ، امت 2022يوليو   3مأيوا لاير ةننوودي ما األرب ح المحاجزة. في    20اححاي طي ال ظ مي و  ةننوودي ما

 زي دة رهس الم ل وام اوزيع األةلم المج  ية عأى المة وميا في مح فظلم.

 

 أرقام المقارنة  -18

 الح لية. لأتارةلااوافق مع الورض  ةالة بق التارةام هع دة ابوي  بوض هرق م 

 

 المعلومات المالية األولية الموجزة اعتماد  -19

 .ون1444 محرم 16م ، الموافق 2022 هغةطس 14ما قبل مجأس اإلدارة في  الموجزةاألولية الم لية  الموأوم تام اعام د 
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