
    
 

  
  للتأمين التعاونيهلية األشركة اتحاد الخليج 

  (شركة مساهمة سعودية)   
   األولية الموجزةالمالية  المعلومات

  المنتهيةأشهر الثالثة  ةلفتر
  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس  ٣١في  

   الموجزة المعلومات المالية األوليةفحص حول وتقرير 
    



    
 

  للتأمين التعاوني األهلية شركة اتحاد الخليج
  ( شركة مساهمة سعودية )

  المالية األولية الموجزةالمعلومات 
   (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس  ٣١في الثالثة أشهر المنتهية  ةلفتر

  
  صفحـة  
    

  ٢  الموجزة فحص المعلومات المالية األوليةحول  تقرير
    

  ٣  الموجزةاألولية  قائمة المركز المالي
    

 ٥-٤   األولية الموجزةقائمة الدخل 
    

  ٦  األولية الموجزةقائمة الدخل الشامل 
    

  ٧   األولية الموجزة ساهمينالمقائمة التغيرات في حقوق 
    

  ٩-٨   األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية 
    

  ٤٧-١٠  األولية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  
 



















 

-١٠- 

     للتأمين التعاوني االهلية اتحاد الخليج شركة
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

  
عامةال معلوماتال) أ(  

 
هـ ١٤٢٨شعبان  ١٣خ ــللتأمين التعاوني ("الشركة") هي شـركة مساهمة سعودية، سجلت في تارياالهلية شركة اتحاد الخليج 

الدمام  مدينة المركز الرئيسي للشركة في يقع .٢٠٥٠٠٥٦٢٢٨السجل التجاري رقم  بموجب )م٢٠٠٧أغسطس  ٢٦الموافق (
  بالمملكة العربية السعودية.

  
مجال  ت الصلة. وتشمل األنشطة الرئيسيةإن الهدف من تأسيس الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذا

  .ي الهندسالتأمين ، والحريقتامين ، والبحريالتأمين ، وتأمين المركبات ، والتأمين الطبي
  

 نظامة على شركات التأمين التعاوني ('الرقاب نظام، صدر م) ٢٠٠٣يوليو  ٣١الموافق (، هـ ١٤٢٤ الثانيجمادي  ٢وبتاريخ  
البنك  منح ) ٢٠٠٧سبتمبر  ١١الموافق ( ،هـ ١٤٢٨شعبان  ٢٩). بتاريخ ٣٢/  التأمين') بموجب المرسوم الملكي رقم (م

، للشركة التأمين والئحته التنفيذية نظام وإدارة ن تطبيق، باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عالسعودي ('ساما') المركزي
  .رخصة القيام بمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية

  
على طلبها لتغيير ترخيص مزاولة  (ساما)) ، تلقت الشركة موافقة ٢٠١٤أبريل  ٢٧هـ (الموافق  ١٤٣٥جمادى الثانية  ٢٧في 

  إلى أعمال التأمين. أعمال التأمين وإعادة التأمين
  

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

  

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

  
 (ب) الخسائر المتراكمة

، والتي تجاوزت نصف رأس مالها ٢٠٢٢مارس  ٣١سعودي كما في  لایر مليون ١٣٢٫١بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 
.كما في ذلك التاريخ  

 

 ١٥في غضون  الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع دعوةال، الشركات نظام، وفقًا لمن مجلس إدارة الشركةاألمر يتطلب هذا 
رأس المال أو حل الشركة قبل مدتها المحددة في نصف تقليل الخسائر المتراكمة إلى أقل من  باألمر، وذلك بهدف العلميوًما من 
  :، تعتبر الشركة منتهية في الحاالت التاليةلنظام الشركاتوفقاً . ساسياالنظامها 

 

  .الفترة المحددة في لوائح الشركاتعدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية خالل  -١
  .الجمعية العامة غير العادية تجتمع وال تصدر قراراً بهذا الشأن -٢
 نظامحددها يلفترة التي خالل ا اع الجمعية العامة غير العادية، بموجب القرار الصادر في اجتم طرحهااالكتتابات التي تم  -٣

  .، غير كافية لتقليل الخسائر إلى أقل من نصف رأس مالالشركات
  

  (ج). ١ رقم اإليضاح. أنظر ايضاً الشركاتنظام المتطلبات المذكورة أعاله من  اتخاذالشركة بتقوم 
  

لفترة  صافي التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة، كما تبلغ مليون لایر سعودي ٢٠٫٩ المتعلقة بالمساهمينالخسارة اإلجمالية تبلغ 
االكتتاب البالغة ئر عمليات خسا منبشكل أساسي ناتجة ، مليون لایر سعودي ١٧٫٩ ٢٠٢٢مارس  ٣١في  الثالثة أشهر المنتهية

والذي ، ٢٠٢١تنفيذ تدابير منذ نهاية عام ). قامت اإلدارة بصياغة و١٣ اإليضاحالسيارات (  مليون لایر سعودي في قطاع ٢٢٫٨
، وتنويع السيارات لبوليصات تأمينيات تسعير أفضل ، والتي تشمل استراتيجمجلس إدارة الشركة تمت الموافقة عليه من قبل

، من بين أمور أخرى. تتوقع اإلدارة أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج ن وتحسين عمليات إدارة المطالباتمحفظة التأمي
التوقعات األساسية لألعمال والظروف االقتصادية. تحققبشرط استمرار  ٢٠٢٢التشغيلية والتدفقات النقدية للفترة المتبقية من عام 
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     للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

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

  
  المالءة) ج(

 
لم تستوف الشركة متطلبات هامش المالءة كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

  .٢٠٢٢مارس  ٣١بشكل أكبر خالل فترات التقارير المنتهية في  تدهور والذي ٢٠٢١مارس  ٣١("اللوائح") منذ 
  
يفيد بتدهورهامش المالءة المالية للشركة ويطلب من الشركة تقديم  ٢٠٢١يونيو  ٢٥بتاريخ  (ساما)لقت الشركة خطابًا من ت

، قدمت الشركة إجراءات التصحيح المخطط لها وذكرت (ساما). رداً على خطاب اللوائحمن  ٦٨وفقًا للمادة  تصحيحإجراءات 
المخطط . وتشمل إجراءات التصحيح ٢٠٢١ابع من عام أنه من المتوقع أن يتماشى هامش المالءة مع اللوائح بحلول الربع الر

وتحسين  ،، تحسين ملف قبول األصول، وتحسين خطط ضمان الدفع المتميزور أخرى، من بين أملها التي اقترحتها الشركة
الدمج عن ة واإلدارية الناتج المصروفات العمومية، وخفض سياسات وعمليات االكتتاب، وتوسيع منصات المبيعات الرقمية

  .وتحسين عمليات إدارة المطالبات
  

متطلبات هامش المالءة المالية خالل الفترة الزمنية ب لإللتزامخطابًا آخر إلى الشركة  (ساما) ت، أصدر٢٠٢١سبتمبر ١٣في 
يمي بما إلى أن عدم االلتزام بذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجراء تنظ أشارتومن اللوائح  ٦٨المحددة على النحو المحدد في المادة 

، صرحت الشركة أنه باإلضافة إلى إجراءات التصحيح . رداً على هذا الخطاباللوائحمن  ٦٨(د) من المادة  ٢يتماشى مع البند 
 ٢٢٩٬٥بمبلغ  المخطط لها ، فقد أعدت خطة عمل تتضمن زيادة مقترحة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية

  .مليون لایر سعودي
  

السعودي وهيئة السوق المالية، على التوالي، على خطة  البنك المركزي ، وافق ٢٠٢٢مارس  ٨و   ٢٠٢١يسمبرد ٢في  
  .الشركة لمتابعة الزيادة المقترحة في رأس المال عن طريق إصدار حقوق أولوية

  
الشركة لمتابعة الزيادة ، على خطة  اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، في، وافق مساهمو الشركة ٢٠٢٢أبريل  ٢٠في 

  .المقترحة في رأس المال عن طريق إصدار حقوق أولوية
  

يعتمد نجاح توقعات الشركة للوفاء بمتطلبات هامش المالءة على النتيجة اإليجابية لتدابير التصحيح المخطط لها واالكتتاب في 
  .المعلومات المالية األولية الموجزة لى إصدار الحقوق المقترح والذي يجري حاليًا اعتباًرا من تاريخ الموافقة ع

  
  (د) االستمرارية ونسبة المساهمة

  
ا على أساس مبدأ االستمرارية. استنادً  الموجزةالمعلومات المالية األولية  أجرت اإلدارة تقييماً الفتراض االستمرارية وأعدت هذه

قادرة على مواصلة عملياتها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون إلى خطط العمل المعتمدة للشركة
  خالل االثني عشر شهًرا القادمة.

  
  المساهمين نسبة

  كانت على النحو التالي: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢ مارس ٣١في  كما نسبة المساهمين في الشركة
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢مارس  ٣١   
  ٪٩٥    ٪٩٥    نسبة المساهمين التي تخضع للزكاة 
  ٪٥    ٪٥    نسبة المساهمين التي تخضع لضريبة الدخل 

    ١٠٠    ٪١٠٠٪  
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     للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  أسس اإلعداد - ٢

  

 أ) بيان اإللتزام
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المالية تم إعداد المعلومات  التقارير المالية األولية ("معيار  – ٣٤األولية الموجزة للشركة وفقا

  .") كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية٣٤المحاسبة الدولي 
  

كما تقتضي أنظمة التأمين السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض 
المنسوبة بوضوح ألي نشاط في  فوالمصاريالمالية وفقاً لذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات  المعلومات

  الحسابات المعنية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافق عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
  

للشركة ، يجب  االساسيووفقًا للنظام  (ساما)وفقًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني ("اللوائح") الصادرة عن 
٪ المتبقية. ١٠٪ من الفائض السنوي من عمليات التأمين و سيحصل حاملو الوثائق على نسبة ٩٠على مساهمي الشركة استالم 

 يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل.
  

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

الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات  (ساما)ية الصادرة عن . تتطلب اللوائح التنفيذ(ساما)المبادئ التوجيهية الصادرة عن 
الدخل ، واألولية الموجزة للمركز المالي ،  القوائمواإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي ، فإن 

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

  
، المعتمد في المملكة العربية السعودية ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم عند إعداد هذه المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا ل

ن مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة والمعامالت المتداخلة يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمي
واألرباح والخسائر غير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات 

  اثلة.المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في الظروف المم
  

  ب) أسس القياس
باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ، يخية رلتاالتکلفة دأ امبس ساأعلی األولية الموجزة لمالية ت اماولمعلداد اعم إيت

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائمذات الصلة في 
  

دة األولية الموجزة ال يتم عرض قائمة المركز المالي  نيف األرص نيف متداول / غير متداول. مع ذلك ، يتم تص تخدام تص باس
اط  -التالية بصفة عامة كمتداولة: النقد وما يماثله والودائع قصيرة األجل وأقساط التأمين وإعادة التأمين المدينة  بالصافي وأقس

ارة أقس  -أطراف ذات عالقة  –تأمين مدينة  افي وفائض خس اريف مدفبالص وعة مقدًما وموجودات اط التأمين المؤجلة ومص
مستحقة على الوديعة النظامية ، ذمم دائنة ،مستحقات ومطلوبات أخرى، الزكاة وضريبة الدخل، فائض توزيع ات اخرى، إيراد

ة معيدي التأمين من المطالبات القائمة، المطالبات القائم اما) ، حص تحقة الدفع إلى (س ة، مطالبات متكبدة ولم دائن، إيرادات مس
يتم اإلبالغ عنها، احتياطات أقساط تأمين اضافية، احتياطات فنية أخرى وحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة والتي لم 

تثمارات فة عامة على أنها غير متداولة: اس دة التالية بص نيف األرص هرة يتم اإلبالغ عنها. يتم تص ، ممتلكات ومعدات، الش
ة، وديعة نظاميةموجودات  تخدام، موجودات غير ملموس من  ، وديعة طويلة االجلحق االس والتزامات منافع الموظفين. تتض

بة،  اط غير المكتس ة معيدي التأمين من األقس مل األجزاء المتداولة وغير المتداولة حص دة المختلطة بطبيعتها، أي تش األرص
  سبة وعمولة إعادة التأمين غير المكتسبة ومطلوبات اإليجار.األقساط غير المكت ،مؤجلةاقتناء وثائق التأمين ال
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       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة)أسس اإلعداد  - ٢

  

  ج) أسس العرض
نوية كاملة ويجب  ول على معلومات مالية س من جميع المعلومات المطلوبة للحص إن المعلومات المالية األولية الموجزة ال تتض

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١قراءتها باالقتران مع المعلومات المالية السنوية كما في السنة المنتهية في 
  

  الوظيفية وعملة العرض عملةال) د
اط يتم عرض هذه المعلومات  ا عملة العرض و النش عودي") وهي أيض عودي ("اللایر الس المالية األولية الموجزة باللایر الس

  للشركة.
  

 ) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةهـ
ات  ياس ات تؤثر على تطبيق الس تخدام أحكام وتقديرات وافتراض يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة من اإلدارة إس

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

بية  ات المحاس ياس عند إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق الس
ها تلك المطبقة على  ات إدارة المخاطر هي نفس ياس ية لعدم اليقين في التقدير بما في ذلك س ادر الرئيس ركة والمص  القوائمللش

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةوالمالية السنوية كما في 
  

ي  ٢٠٢٠ مارس ١١في  حة العالمية  تفش اره ١٩ -(كوفيد كورونا فيروس، أعلنت منظمة الص بب انتش ) على أنه جائحة بس
ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية  ي أيًض توى العالم. وقد أثر هذا التفش ريع على مس الس

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

  
ار كوفيد تجابة النتش ادية ،  ١٩ -اس طة االجتماعية واالقتص عودية وما يترتب على ذلك من تعطل لألنش في المملكة العربية الس

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

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

  
  مالية األولية الموجزة:لفي إعداد هذه المعلومات افيما يلي األحكام و التقديرات المحاسبية التي تعتبر أساسية 

  
  



 

-١٤- 

     للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 

  
 (تتمة)أسس اإلعداد  - ٢

  
  (تتمة)هـ) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

  
  ١٩ - تأثير كوفيد . ١
  

في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية  ١٩-كوفد استجابة النتشار
واالقتصادية في تلك األسواق على مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على 

ال تزال اإلجراءات  .اوميكرون - وجه الخصو ، تراقب الشركة عن كثب الزيادة الحالية في الحاالت بسبب اندالع متغير جديد
سارية المفعول بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات المستمرة،  ٢٠٢٠أبريل  الوقائية التي اتخذتها الشركة في

لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسع باإلضافة إلى ضمان استمرارية عملياتها. ال تزال صحة 
زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين تشكل مجاًال رئيسيًا للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في 

الموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي الشركة بشكل كامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع 
  .١٩-كوفيد ت المعززة بما يتماشى مع المبادرات الحكومية المتعلقة بـجرعاال
  

ملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر ماديًا على الطلب األساسي على منتجات التأمين تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محت
  .الخاصة بالشركة والتوقعات

  
لم يكن له أي تأثير مادي على النتائج المالية المعلنة للشركة للسنة  ١٩-كوفيد بناًء على هذه العوامل ، تعتقد اإلدارة أن جائحة

  .ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامةبما في  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  

تواصل الشركة مراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي 
  أو بعده. ٢٠٢٢عوامل من المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

  
  :مارات والقروض والمدينيناالستث -الموجودات المالية 

بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق والموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة ، أجرت الشركة تقييًما 
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض أصل مالي أو  ١٩ -وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة كوفيد

قد تعرضت النخفاض في القيمة. وتشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو  مجموعة أصول مالية
المدينين ، أو التخلف عن سداد الديون أو التأخر في سداد المدفوعات ، أو احتمالية أن المصدر أو المدين سيدخالن في 

ثمارات المتاحة للبيع ، أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا كان اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي األخرى ، إلخ. بالنسبة لالست
هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى أقل من التكلفة إلى جانب عوامل نوعية أخرى مثل 

أدوات تمان في حالة االنخفاض المطول في قيمة االستثمارات ألدوات حقوق الملكية و / أو حدوث حدث تقصير في االئ
لم يكن له أي تأثير مادي على النتائج التي أبلغت عنها  ١٩ -. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد الشركة أن جائحة كوفيدالدين

  . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الشركة 
  
 المقدمة بموجب عقود التأميناإللتزامات الناشئة عن المطالبات  . ٢
  

ئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين حكماً كبيراً من قبل اإلدارة.  تحقة لحاملي وثائق التأمين الناش يتطلب تقدير المبالغ المس
من درجات متفاوتة و قد تكون كبيرة ات جوهرية حول عدة عوامل تتض رورة إلى افتراض تند هذه التقديرات بالض من  تس

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

بالتحديد، يجب عمل تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي و التكلفة النهائية 
المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة  في تقدير تكلفة طالبات لمالمتوقعة ل

سابقة للتنبوء  المطالبات المبلغ عنها و المطالبات المتكبدة و لكن لم يتم اإلبالغ عنها، هي استخدام اتجاهات تسوية المطالبات ال
   تقبلية.باتجاهات تسوية المطالبات المس
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       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة)أسس اإلعداد  - ٢

  (تتمة)هـ) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
  
 اإللتزامات الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين (تتمة) . ٢
  

ائر طيتم تقدير الم وية الخس كل فردي. يقدر خبراء تس البات التي تتطلب قرارات من المحكمة أو التحكيم إن وجدت، بش
اتها للمط ص تقلين عادة مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخص لم يتم اإلبالغ  البات و المطالبات المتكبدة التيالمس

نوي.بعنها، على أساس ر داد. تعمل الشركة  ع س تتعرض الشركة إلى خالفات مع معيدي التأمين أو احتماالت تخلف عن الس
  ع سنوي.بم قوة معيدي التأمين على أساس رعلى مراقبة تطور هذه الخالفات و تقيي

  
 التأمين المدينة اعادة إنخفاض قيمة أقساط وأرصدة . ٣
  

اط التأمين المدينة، إن وجدت يل من أقس يل المبلغ الكامل للذمم  ،يتم إجراء تقدير للمبلغ الغير قابل للتحص عندما يكون تحص
، فإن هذا التقدير يتم على أساس فردي. الجوهريةالفردية . بالنسبة للمبالغ لبنود وثيقة التأمين األصلية غير متوقعةالمدينة وفقاً 

كل  المبالغ الفرديةأما  داد فيتم تقييمها بش تحقة الس ع عالوة  جماعيالغير جوهرية ولكنها مس يل ويتم وض تطبق على تحص
 الشركة.السابقة خبرة الحسب طول مدة االستحقاق و

  
 المتاحة للبيعانخفاض قيمة االستثمارات  . ٤
  

تعامل الشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أقل من 
وعي آخر على انخفاض القيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمد" يتطلب أحكاًما  تكلفتها أو في حالة وجود دليل موض

افة  تثمارات جوهرية. باإلض هم لالس عر الس ركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك التذبذب الطبيعي في س إلى ذلك ، تقوم الش
  المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المدرجة.

  
 عقود االيجار والتزامات موجودات حق االستخدام . ٥
 

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

ركة دفعه القتراض األموال الالزمة ل ل ذيالذي يتعين على الش ول على أص تخدام في قيمة مماثلة ل لحص موجودات حق االس
  بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

  
 اختبار انخفاض قيمة الشهرة . ٦
 

ركة ،  ت ألي انخفاض في القيمة.  في تاريخ التقريرتختبر إدارة الش ئة عن االندماج قد تعرض هرة الناش ، ما إذا كانت الش
ية  ات الرئيس هرة لها. إن االفتراض يص الش ترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تم تخص يتطلب ذلك تقدير المبلغ القابل لالس

  . ٥المستخدمة في تحديد المبالغ القابلة لالسترداد مبينة في إيضاح 
  
 لعملياتموسمية ا . ٧
 

ركة. مية قد تؤثر على عمليات التأمين في الش بة من النتائج  األوليةقد ال تمثل النتائج  ال توجد تغييرات موس ة متناس حص
  السنوية بسبب التباين الدوري في األقساط وعدم التأكد من حدوث المطالبات.

  
هذه المعلومات المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد 

 .ستثناء ما هو موضح أدناهبا ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المستخدمة في إعداد المعلومات المالية السنوية للسنة المنتهية في 
  
  



 

-١٦- 

       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  سعودية)(شركة مساهمة 

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة - ٣
 
  من قبل الشركة  تطبيقها) المعايير و التعديالت و التفسيرات الجديدة التي لم يتم ١-٣

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

بة الدولية، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٤في يوليو  يحل  "األدوات المالية" والذي ٩، أصدر مجلس معايير المحاس س
بة الدولي رقم  ات  ٣٩محل معيارالمحاس نيف والقياس من المعيار متطلبات التص "األدوات المالية": اإلعتراف والقياس. يتض

ارة ، الجديدة للموجودات المالية يحل محل نموذج الخس ائر االئتمان والذي س لمعيار  المتكبدةتطبيق نموذج توقع انخفاض خس
بة الدولي رقم  بة التحوط الجديدة.ومتطلبا ٣٩المحاس تخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ت محاس نهًجا واحًدا لتحديد  ٩يس

امل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل  ه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الش ل المالي يتم قياس ما إذا كان األص
ل المالي بالقيم ارة. يتم قياس األص تيفاء الربح أو الخس امل اآلخر ، إذا تم اس ة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

ول التي ال تلبي أي من روط معينة. يتم قياس األص ارة.  ش الفئات المذكورة أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس
عيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو باإلضافة إلى ذلك ، عند االعتراف المبدئي ، يمكن للمنشأة استخدام الخيار لت

بة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم  كل ملحوظ. بالنس بي أو تقليله بش ارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم التوافق المحاس الخس
ا إجراء خيار غير قابل لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في أة أيًض امل اآلخر  االحتفاظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنش الدخل الش

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

غيير باإلضافة إلى ذلك ، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، فإن مبلغ الت
في القيمة العادلة للمطلوبات المالية الذي يعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ، 
ما لم يتم االعتراف من آثار التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم 

خسائر  ٩الربح أو الخسارة. يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  التوافق المحاسبي في
. بموجب نهج المعيار الدولي ٣٩االئتمان المتوقعة ، على عكس الخسائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ئتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ا ٩للتقرير المالي رقم 
دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في 

تماشى متطلبات محاسبة التحوط بشكل أوثق مع تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. ت
  إدارة المخاطر واتباع نهج قائم على أساس المبدأ. ممارسات

  
عقود التأمين  – ٤، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٦في سبتمبر 

لشركات التأمين قبل إصدار المعيار المحاسبي الدولي  ٩والتي تتناول النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
التأجيل للمنشأة، إذا  منهج. يقدم التركيبي والمنهجالتأجيل  منهج. تقدم التعديالت خيارين لشركات التأمين: المقبل لعقود التأمين

حتى التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد أو  ٩كانت مؤهلة، إعفاءاً مؤقتاً من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
للمنشأة بإزالة تأثيرات عدم التطابق المحاسبي من قائمة الربح أو الخسارة والتي التركيبي  المنهجأيهما أقرب. يسمح  ٢٠٢٣عام 

  قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد. 
  

. يجب أن ٤التأجيل بموجب التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  منهجتعتبر الشركة مؤهلة وقد اختارت تطبيق 
على المعلومات المالية للشركة إلى حد كبير، في اإلعتبار التفاعل مع معيار  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  يأخذ اعتماد

  .٩عقود التأمين القادمة. على هذا النحو، ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
للسنة ، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية  ٩لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم للحصول على تقييم مفصل لتأثير تطبيق ا

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

 (عقود التأمين) ١٧رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 
. ويسمح بالتطبيق المبكر ٤ وسيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠٢٣يناير  ١ينطبق على الفترة التي تبدأ في أو بعد 

عقود التأمين  صاحأيًضا. تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على قياس وإف ٩إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ر هذا المعيا تطبيقللمركز المالي والدخل الشامل. قررت الشركة عدم  الموجزة األولية القوائموإعادة التأمين التي ستؤثر على 

  الجديد في وقت مبكر.
  

للسنة المنتهية ، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية  ١٧للحصول على تقييم مفصل لتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
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       للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  مساهمة سعودية)(شركة 

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة - ٣
  
  ) إدارة المخاطر ٢-٣

المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة ومخاطر تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من 
  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  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  بالتوازيالي يجب قراءتها السنوية ، وبالت

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

  االئتماني في القطاع االقتصادي المشابه والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم.
 
 دمج األعمال - ٤
  

م) ، وقعت الشركة اتفاقية اندماج ملزمة ("االتفاقية") مع الشركة األهلية للتأمين ٢٠٢٠ يونيو ٤هـ (الموافق ١٤٤١شوال  ١٢في 
التعاوني ("األهلية") ، التي تعمل كشركة مساهمة سعودية (مرخصة للقيام بأعمال التأمين التعاوني في جميع أنحاء المملكة 

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

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

(تاريخ النفاذ). اعتباًرا من تاريخ النفاذ ، استحوذت الشركة على جميع األسهم المصدرة لألهلية بموجب عرض تبادل األسهم 
 ٧٬٩٤٧٬٤٦٤سهم في األهلية. نتج عن ذلك إصدار  ١٫٥٤٧٦٦٣٥٠٦٢٤٥٥١الشركة مقابل كل  عن طريق إصدار سهم واحد في

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

  
تجميع األعمال مع  - ٣لتقرير المالي رقم االستحواذ بموجب المعيار الدولي لاحتسبت الشركة عملية االندماج باستخدام طريقة 
، بناًء على القيم العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها كما  المستحوذ عليهاكون الشركة هي المستحوذ واألهلية هي الشركة 

تهاء من التعديالت على القيم العادلة في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ النفاذ وفقًا لما يسمح به في تاريخ النفاذ. سيتم االن
، حيث ستحصل الشركة على وقت كاف للحصول على المعلومات الالزمة لتحديد وقياس  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، ليًا اتخاذ إجراءات قانونية أخرىسهم األهلية من "تداول" ، وجاري حاصافي األصول المكتسبة. الحقًا لتاريخ النفاذ ، تم إزالة 
  نتائج شركة األهلية من تاريخ النفاذ.  األولية الموجزة المالية تتضمن هذه المعلومات .بما في ذلك إلغاء السجل التجاري لألهلية

  
  الشراء تعويض

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

  .ءالشرا مقابل تعويضلایر سعودي  ١٦٨٬٩٦٣٬٠٨٥لایر سعودي للسهم الواحد) بمبلغ  ٢١٫٢٦الشركة األهلية بالقيمة العادلة (
  

  رأس المال وحصص أقساط التأمين
لایر سعودي  ٧٩٬٤٧٤٬٦٤٠نتج عن إصدار األسهم الجديدة ، كما هو مذكور في الفقرة السابقة ، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 

، لایر سعودي ٨٩٬٤٨٨٬٤٤٥رياالت سعودية لكل سهم) وإثبات عالوة إصدار بقيمة  ١٠سهًما بقيمة اسمية قدرها  ٧٬٩٤٧٬٤٦٤(
قامت الشركة بتخصيص وإكمال تخصيص سعر الشراء للموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات والمطلوبات  .كما في تاريخ النفاذ

  الطارئة المفترضة. القيم العادلة لصافي األصول المقتناة كما في تاريخ السريان هي كما يلي:
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   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 (تتمة) دمج األعمال - ٤
  

  :كما في تاريخ النفاذ هي كما يلي المستحوذ عليهالصافي األصول  المتوقعةالقيم العادلة 
  

  

 ١٠١٬٢٦٥٬٣٣٥  ٣٦٬٠٨٩٬٠٠٠  ٦٥٬١٧٦٬٣٣٥  صافي الموجودات القابلة للتحديد 

  
  
  
  
 
  

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  

القيم الدفترية عند 
واذ  ح ت  ٥االس

  ٢٠٢٠ديسمبر 

ديالت من  التع
عر  يص س تخص

  الشراء
 ٥القيم العادلة في 

 ٢٠٢٠ديسمبر 
       الموجودات

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

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

 ١٥٬٩٨٠٬٥٢٧  -  ١٥٬٩٨٠٬٥٢٧  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ 

  ١٬٥٢٨٬٤٧٣  عنها
-  

١٬٥٢٨٬٤٧٣ 
 ٧٬٥٤٠٬٣٨١  -  ٧٬٥٤٠٬٣٨١  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ١٤٬٤١٣٬٨٧٣  -  ١٤٬٤١٣٬٨٧٣  استثمارات
 ٢٬٣٩٤٬٤٦١  -  ٢٬٣٩٤٬٤٦١  مستحق من أطراف ذات عالقة

 ١٣٬٣٦٩٬٠٦٩  -  ١٣٬٣٦٩٬٠٦٩  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 ٣٬٦٧٣٬١٩١  -  ٣٬٦٧٣٬١٩١  ممتلكات ومعدات

 ٢٬٧٩١٬٣٢٢  -  ٢٬٧٩١٬٣٢٢  موجودات حق االستخدام
 ٤٣٬١٤١٬٥٧٦  ٣٦٬٠٨٩٬٠٠٠  ٧٬٠٥٢٬٥٧٦  موجودات غير ملموسة

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

 ٣٧٠٬٣٢٠٬١٧٤  ٣٦٬٠٨٩٬٠٠٠  ٣٣٤٬٢٣١٬١٧٤  مجموع الموجودات
       

       المطلوبات
 ١٨٬٧٠١٬١٦٠  -  ١٨٬٧٠١٬١٦٠  ذمم دائنة

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

 ١٬٠٨٣٬٧٦٤  -  ١٬٠٨٣٬٧٦٤  عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة
 ٣٦٬٧٩٢٬٩٥٦  -  ٣٦٬٧٩٢٬٩٥٦  قائمةمطالبات 

 ٤٠٬٧٥١٬٦١١  -  ٤٠٬٧٥١٬٦١١ مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ١٤٬٢٤٧٬٦٥٨  -  ١٤٬٢٤٧٬٦٥٨  احتياطات أقساط تأمين اضافية

 ٢٬٢١٦٬٧٣٨  -  ٢٬٢١٦٬٧٣٨  احتياطات فنية أخرى
 ١٬٣٢١٬٤٦٢  -  ١٬٣٢١٬٤٦٢  مطلوبات عقود اإليجار

 ٦٬٥٨٥٬٨٩٠  -  ٦٬٥٨٥٬٨٩٠  التزامات منافع الموظفين
 ١٥٬٦٢١٬٢١٩  -  ١٥٬٦٢١٬٢١٩  الزكاة وضريبة الدخل

 ١٬٤٧٠٬٦٩٦  -  ١٬٤٧٠٬٦٩٦  فائض توزيع دائن
 ٣٬٥١٥٬٢٨٨  -  ٣٬٥١٥٬٢٨٨  إيرادات عمولة مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي

 ٢٦٩٬٠٥٤٬٨٣٩  -  ٢٦٩٬٠٥٤٬٨٣٩  مجموع المطلوبات
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  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال 

  
  الشهرة المعترف بها كما في تاريخ النفاذ ١-٤
  

لم تقم الشركة بمراجعة المعلومات المقارنة في بيانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة 
  الشراء على البيانات المقارنة لم يكن جوهريًا .، حيث إن تأثير استكمال تخصيص سعر  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  
 ١٦٨٬٩٦٣٬٠٨٥      الشراء تعويض

 )١٠١٬٢٦٥٬٣٣٥(      القابلة للتحديد المستحوذ عليهايخصم: صافي الموجودات 
 ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠      شهرة ال

  
 وحددت األصول غير الملموسة التالية. ٢٠٢١أكملت الشركة اتفاقية شراء الطاقة خالل عام 

       األصول غير الملموسةاقتناء 
      ٢٣٬٤٢٨٬٠٠٠ 

 ١٢٬٦٦١٬٠٠٠      نموذج تسعير المحرك
 ٣٦٬٠٨٩٬٠٠٠      عالقات العمالء

  
األصول غير الملموسة المقتناة -نهج ومنهجيات التقييم   

 
 نموذج تسعير المحرك

 
غير ملموس. يشتمل النموذج على نتيجة لالندماج ، حصلت الشركة على نموذج تسعير السيارات الذي تم تحديده على أنه أصل 

معلمات مخاطر مضمنة توفر رؤى ذات مغزى لممارسات االكتتاب. استخدمت اإلدارة "طريقة الدخل التفاضلي المقارن" لتقييم 
سنوات. االفتراض األساسي المستخدم في النموذج هو التحسن المتوقع  ٧نموذج تسعير السيارات مع العمر اإلنتاجي المقدر بـ 

٪ ، فإن القيمة اإلجمالية لنموذج ١٪. في حالة زيادة أو نقص التحسن المتوقع في معدل الخسارة بنسبة ٥سبة الخسارة البالغة في ن
  .مليون لایر سعودي ٦٫٦تسعير السيارات تزيد أو تنقص بمقدار 

 
 عالقات العمالء

 
لمنشأة من إثبات قدرتها على التحكم في المنافع األصول غير الملموسة يحدد أنه إذا تمكنت ا - ٣٨معيار المحاسبة الدولي 

االقتصادية من العالقات غير التعاقدية ، يتم تحديد عالقات العمالء هذه على أنها قابلة للفصل ويمكن االعتراف بها كأصل غير 
قدية واعتبرت العمر ملموس. استخدمت اإلدارة "طريقة الكسب الزائد متعدد الفترات" لتقييم العالقات مع العمالء غير التعا

سنوات. تعتقد اإلدارة أن محفظة العمالء المكتسبة من األهلية ستوفر فائدة اقتصادية للشركة وستساهم في نمو األعمال  ٧اإلنتاجي 
٪. ينتج عن الزيادة أو النقص ٧٣نسبة الخسارة المتوقعة بنسبة بشكل عام. االفتراض الرئيسي الذي تستخدمه اإلدارة هو متوسط 

  مليون لایر سعودي. ٦٫٠٪ تغيير في تقييم العالقات مع العمالء بمقدار ٢نسبة الخسارة المتوقعة البالغة في متوسط 
  
 الشهرة  - ٥

 
ركة و تتمثل هرة الناتجة عن االندماج إلى أوجه التماثل المتوقعة من دمج عمليات الش ركة الش ها الش يص األهلية وال يمكن تخص

قابل للتحديد ومنفصل. يتم توزيع الشهرة على الشركة كوحدة واحدة لتوليد النقد ، وهي العمليات إلى أي أصل آخر غير ملموس 
هرة للشركة السبب األوسع لالستحواذ ، أي التآزر من الشركة المشتركة للشركة و األهلية. اعتبر حكم اإلدارة بتخصيص الش

هرة ركة باختبار االنخفاض في قيمة الش بة الختبار انخفاض القيمة ، تحدد  دمج العمليات. تقوم الش نوي. بالنس اس س على أس
تخدام  ابات اس تخدام. تتطلب هذه الحس ابات القيمة قيد االس ترداد لوحدة توليد النقد بناًء على حس اإلدارة المبلغ القابل لالس

تقبلية ، بناًء على خطة العمل المعتمدة آلخر خ م التقديرات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المس تخدام معدل خص نوات ، واس مس س
مناسب ينطبق على ظروف الشركة. يتم استنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل النمو المقدر الموضح 

ناعة التي تعمل فيها وحدة إنتاج النقد ة بالص ناعة الخاص . أدناه. يتوافق معدل النمو هذا مع التوقعات الواردة في تقارير الص
يعتبر حساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية الفتراضات النمو اإلجمالي ألقساط التأمين ومتوسط نسبة المطالبات. االفتراضات 

  :الرئيسية التي تقوم عليها التوقعات هي
  

 %      االفتراضات الرئيسية
 ٥٫١٩      أقساط التأمين المكتتبة نمو إجمالي

 ٨٥٫٠      متوسط معدل المطالبات
 ١٠٫٥      الخصممعدل 

 ٢٫٠      معدل النمو النهائي
  

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج



 

- ٢٠ - 
 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة) الشهرة - ٥

 

  تحليل الحساسية للتغيرات في االفتراضات
مليون لایر سعودي. حددت  ٣٢٫٧تجاوزت القيمة التقديرية القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد قيمتها الدفترية بحوالي 

القيمة الدفترية للمبلغ الممكن اإلدارة أن أي تغيير معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية الواردة أدناه قد يؤدي إلى تجاوز 
  استرداده.

  

  أقساط التأمين المكتتبة نمو إجمالي
نوي مركب قدره  تأمين المكتتبة في فترة التنبؤ بمعدل نمو س اط ال قدير النمو اإلجمالي ألقس . إذا بقيت جميع ٪٥٫١٩تم ت

ات األخرى على حالها، فإن خفض معدل النمو هذا من  اوية ٪ ٣٫٨٩إلى  ٪٥٫١٩االفتراض تخدام مس يعطي قيمة قيد االس س
  .للقيمة الدفترية الحالية

  

  متوسط معدل المطالبات
ط معدل المطالبات في فترة التنبؤ بحوالي  ات األخرى ثابتة ، فإن ٨٥٫٠تم تقدير متوس  ع هذااإرتف٪. إذا بقيت جميع االفتراض

  .الدفترية الحالية٪ سيعطي قيمة استخدام مساوية للقيمة ٨٦٫٧٪ إلى ٨٥٫٠من المعدل 
  

 معدل الخصم
٪. إذا بقيت جميع ١٠٫٥تم تقدير معدل الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في فترة التنبؤ بـ 

٪ ستعطي قيمة مستخدمة مساوية للقيمة ١١٫١٪ إلى حوالي ١٠٫٥ادة هذه النسبة من االفتراضات األخرى كما هي ، فإن زي
.الدفترية الحالية  

 
 معدل النمو النهائي

٪. إذا بقيت جميع االفتراضات األخرى ٢٫٠تم تقدير النمو اإلجمالي ألقساط التأمين النهائية المكتوبة في الفترة المتوقعة بنسبة 
.الحالية٪ سيعطي قيمة قيد االستخدام مساوية للقيمة الدفترية ١٫٢٪ إلى ٢٫٠كما هي، فإن انخفاض هذه النسبة من   

 
فيما يتعلق بتقييم القيمة المستخدمة، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية األخرى 

المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في أن تتجاوز القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد بما في ذلك الشهرة قيمتها المادية القابلة 
  اد.لالسترد

  
 نقد وما يماثله - ٦

  

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

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  (غير مراجعة)  
        

 - -   ٢٠٬١٩٠  ٢٠٬١٩٠  نقد بالصندوق
 ٢٬٩٩٩٬٩٤٠ ٤٦٠٬٣٧٢   ١٠٬٣٦٦٬٧١٥  ٣٤٬٦٣٢٬٨٠٨  حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 ٧١٬٣١٥٬٤٥٦ ٧١٬٥٩٤٬٣٧٢  ٣٠٬٢٧٩٬٧٩٢ ٣٠٬٢٧٢٬٧٠٨  ودائع ألجل

 ٧٤٬٣١٥٬٣٩٦ ٧٢٬٠٥٤٬٧٤٤  ٤٠٬٦٦٦٬٦٩٧ ٦٤٬٩٢٥٬٧٠٦ 
 

, يتم إيداع الودائع قصيرة ٢٢٠٢ سبتمبر ٣٠يتم ايداع النقد لدى البنوك مع أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد, كما في 
أشهر من تاريخ اإليداع في البنوك المحلية والمؤسسات المالية, تستحق هذه الودائع إيرادات  ٣األجل ذات استحقاق أصلي أقل من 

  ) سنوياُ.%٦إلى  %١٫٦: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( %٦إلى  %١٫٦عموالت بمعدل متوسط من 
  
  ودائع قصيرة وطويلة األجل - ٧

  

عمولة الوديعة طويلة األجل هي وديعة تستحق أكثر من عام واحد من تاريخ اإليداع ويتم إيداعها لدى المؤسسة المالية التي تحمل 
.٢٠٢٤٪ سنويًا وتستحق بحلول سبتمبر ٦بمعدل 



 

- ٢١ - 
 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  

  بالصافي - إعادة تأمين مدينةوأقساط تأمين  - ٨
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٢مارس  ٣١ 

  (مراجعة)   (غير مراجعة) 
  ١٤٨٬٦٩٩٬٧٧٠    ١٣٦٬٦٦٣٬٥٥١  حاملي وثائق التأميناقساط مدينة من 
  ٢٧٬٩٣٤٬٩٣٤    ١٩٬١٦٨٬٨٨٣ وسطاء التأميناقساط مدينة من 

  ٣٥٬٥٤٠٬٠١٦   ٢٨٬٣٩٨٬١٣٢  ذمم مدينة من معيدي التأمين
  ٢١٢٬١٧٤٬٧٢٠   ١٨٤٬٢٣٠٬٥٦٦ 

      مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها:
 (٤١٬٣٩٣٬٥٨٢)   (٤٤٬٧١٩٬٤٠١)  حاملي وثائق التأمين المدينة  - 
  (٤٬٢٧٣٬٨١٦)    (٤٬٣٥٥٬٧٢١)  ذمم وسطاء التأمين - 
 (٥٬٢٨٣٬٩٨٢)   (٥٬٤٥٥٬٥٠٧)  ذمم معيدي التأمين المدينة  - 
  (٥٤٬٥٣٠٬٦٢٩)   (٥٠٬٩٥١٬٣٨٠) 

  ١٦١٬٢٢٣٬٣٤٠    ١٢٩٬٦٩٩٬٩٣٧  بالصافي –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
  

  الحركة في مخصص ذمم مشكوك في تحصليها هي كما يلي:
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٢مارس  ٣١ 

  (مراجعة)   (غير مراجعة) 
  ٤٨٬٩٦٢٬٣٨٩    ٥٠٬٩٥١٬٣٨٠  السنة / في بداية الفترة

  ٢٬٨٧٠٬٧٨٨     ٣٬٥٧٩٬٢٤٩  بالصافي –مخصص للسنة 
 (٨٨١٬٧٩٧)   -  للسنة أقساط تم شطبها
 ٥٠٬٩٥١٬٣٨٠   ٥٤٬٥٣٠٬٦٢٩  السنة / في نهاية الفترة

  

 االحتياطات الفنية - ٩
  

  القائمةالمطالبات االحتياطات وصافي  ١-٩
  على ما يلي: القائمةيشمل صافي اإلحتياطات والمطالبات 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
  الصافي  إعادة تأمين  إجمالي 

  ٥٩٬٧٦٤٬٧٨٨  (٣٤٬٢٣٠٬١٩٧)  ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥  الرصيد في بداية السنة
  (١٢٦٬٤٢٠٬٧٩٢)  ١٨٬٢٨٧٬١٥٤  (١٤٤٬٧٠٧٬٩٤٦) المطالبات المدفوعة

 ١٥٥٬٦٦٦٬٥٩١ (٢١٬٩٥٢٬٢٢٥) ١٧٧٬٦١٨٬٨١٦ تكبد المطالبات
 ٨٩٬٠١٠٬٥٨٧ (٣٧٬٨٩٥٬٢٦٨) ١٢٦٬٩٠٥٬٨٥٥  الرصيد في نهاية السنة

     
 (٢٩٬٤٣٠٬٥٥٩)  ٢٬٤٤٩٬٧٠٩ (٣١٬٨٨٠٬٢٦٨)  الخالص والحلول

 ٥٩٬٥٨٠٬٠٢٨ (٣٥٬٤٤٥٬٥٥٩) ٩٥٬٠٢٥٬٥٨٧  إجمالي المطالبات المعلقة
 ١٣٠٬٩٠٧٬٩٠٩ (٢٢٬٢٩٩٬٣١٩) ١٥٣٬٢٠٧٬٢٢٨  مطالبة متكبدة لكن لم يتم تسجيلها

 ٢٢٬٤٢٨٬٩٠٥ - ٢٢٬٤٢٨٬٩٠٥  اضافات اقساط تامين احتياطية
 ١٦٬٧٦٦٬٩٩٠ - ١٦٬٧٦٦٬٩٩٠  احتياطات تقنية اخرى

 ٢٢٩٬٦٨٣٬٨٣٢ (٥٧٬٧٤٤٬٨٧٨) ٢٨٧٬٤٢٨٬٧١٠  الرصيد في نهاية السنة

  
  

 ٢٠٢٠ديسمبر ٣١
 الصافي  إعادة تأمين إجمالي  

 ٥٦٬٢٥٣٬٤٥٣  (٤٨٬٤٨٩٬١٠٧) ١٠٤٬٧٤٢٬٥٦٠  الرصيد في بداية السنة
 (٥٤٦٬٢٢٩٬٩٤٤) ٨٩٬٧٠٣٬٣١٥ (٦٣٥٬٩٣٣٬٢٥٩)  المطالبات المدفوعة

 ٥٨٠٬٣٤٩٬٠٤٩ (٧٧٬٧٧٩٬٤٢٦) ٦٥٨٬١٢٨٬٤٧٥  تكبد المطالبات
 ٩٠٬٣٧٢٬٥٥٨ (٣٦٬٥٦٥٬٢١٨) ١٢٦٬٩٣٧٬٧٧٦  الرصيد في نهاية السنة

 (٣٠٬٦٠٧٬٧٧٠) ٢٬٣٣٥٬٠٢١ (٣٢٬٩٤٢٬٧٩١)  الخالص والحلول
 ٥٩٬٧٦٤٬٧٨٨ (٣٤٬٢٣٠٬١٩٧) ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥  إجمالي المطالبات المعلقة

 ١٦٥٬٤٠١٬٥٥٣ (٢١٬٤٤٦٬٤١٦) ١٨٦٬٨٤٧٬٩٦٩  مطالبة متكبدة لكن لم يتم تسجيلها
 ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣  - ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣  اضافات اقساط تامين احتياطية

 ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨  - ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨  احتياطات تقنية اخرى
 ٢٦٥٬١٦٩٬٩٤٢  (٥٥٬٦٧٦٬٦١٣) ٣٢٠٬٨٤٦٬٥٥٥  الرصيد في نهاية السنة



 

- ٢٢ - 
 

  
   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة) االحتياطات الفنية - ٩

  

  غير مكتسبة أقساط تأمينصافي  فيالحركة  ٢-٩
  

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

  ٢٠٢٢ مارس ١٣المنتهية  أشهر الثالثةلفترة  
  (غير مراجعة)

  الصافي  إعادة تأمين  جماليإ 
       

  ٢١١٬٩٩٤٬٦٥٢  (٤٤٬٠٠١٬٥٢١)  ٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣  الرصيد كما في بداية الفترة
  (٢١٠٬٤٨٦٬٧٥٩)  ٤٧٬٤٠٩٬٥١٢  (٢٥٧٬٨٩٦٬٢٧١) الرصيد في نهاية الفترة

 ١٬٥٠٧٬٨٩٣  ٣٬٤٠٧٬٩٩١ (١٬٩٠٠٬٠٩٨)  مكتسبةالالتغييرات في أقساط التأمين غير 
      

 ١٠٦٬٦٦٣٬٥٨٩  (٢٨٬٣٨٦٬٤٢٧) ١٣٥٬٠٥٠٬٠١٦  أقساط تأمين مكتتبة خالل الفترة
 (١٬٩٢٢٬٧٧١) (١٬٩٢٢٬٧٧١) -  فائض خسارة أقساط التأمين

 ١٠٦٬٢٤٨٬٧١١  (٢٦٬٩٠١٬٢٠٧) ١٣٣٬١٤٩٬٩١٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة
  

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

  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 

 (مراجعة)
 الصافي  إعادة تأمين جماليإ  
      

 ٣٣٩٬١١٤٬٠٠٣  (٣٦٬٤٧٤٬٧٩٨) ٣٧٥٬٥٨٨٬٨٠١  الرصيد في بداية السنة
 (٢١١٬٩٩٤٬٦٥٢)  ٤٤٬٠٠١٬٥٢١ (٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣)  الرصيد في نهاية السنة

 ١٢٧٬١١٩٬٣٥١  ٧٬٥٢٦٬٧٢٣ ١١٩٬٥٩٢٬٦٢٨  التغييرات في أقساط التأمين الغير مكتسبة
      

 ٤٦٥٬١٦٤٬٥٧٧  (١٠٧٬٣٥٨٬٤٧٣) ٥٧٢٬٥٢٣٬٠٥٠  أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
 (٢٢٬٤٥١٬٤٢٥)  (٢٢٬٤٥١٬٤٢٥) -  فائض خسارة أقساط التأمين

 ٥٦٩٬٨٣٢٬٥٠٣  (١٢٢٬٢٨٣٬١٧٥) ٦٩٢٬١١٥٬٦٧٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 
 ستثماراتإ -١٠

 

 يف اإلسثتمارات على النحو التالي:يتم تصن  .أ
  

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين 
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  (غير مراجعة)  

       

 ١١٧٬٤٠٣٬٨٥٣ ٨٠٬٤٢٤٬٤٢٩   ١٢٤٬٨٧٨٬٠١٠  ١٢٢٬٥١١٬٥٤٩  متاحة للبيع 
 ٢٠٬٥٥١٬٧٢٥ ١٩٬٩٢٦٬٧٢٦   ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤  ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

  ١٣٧٬٩٥٥٬٥٧٨ ١٠٠٬٣٥١٬١٥٥   ١٣٩٬٨١١٬٠٥٤  ١٣٧٬٤٤٤٬٥٩٣ 
  

  اإلسثتمارات حسب التصنيف يكون كالتالي:تحليل   .ب
  

  المساهمينعمليات     عمليات التأمين  
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  (غير مراجعة)  

       

 ١٢٢٬٤٨٠٬٧٧٧ ٨٥٬٥٠١٬٣٤٩   ١٢٧٬٩٥٦٬٩٤٥  ١٢٥٬٥٩٠٬٤٨٤  مدرجة 
 ١٥٬٤٧٤٬٨٠١ ١٤٬٨٤٩٬٨٠٦   ١١٬٨٥٤٬١٠٩  ١١٬٨٥٤٬١٠٩  غير مدرجة

  ١٣٧٬٩٥٥٬٥٧٨ ١٠٠٬٣٥١٬١٥٥   ١٣٩٬٨١١٬٠٥٤  ١٣٧٬٤٤٤٬٥٩٣ 



 

- ٢٣ - 
 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  

 (تتمة)إستثمارات  -١٠
  

 كالتالي: هياإلستثمارات  طبيعةتحليل   .ج
 

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  مراجعة) (غير  
       

 ٢٨٬٧٨٣٬٥٨٥ ١٤٬٣٩٤٬٣٧٣   ١٩٬٣٥٥٬٢٦٥  ١٨٬٨٢٦٬٥٥٦  صناديق اإلستثمار
 ١٬٩٢٣٬٠٧٨ ١٬٩٢٣٬٠٧٨   ١٬٩٢٣٬٠٧٨  ١٬٩٢٣٬٠٧٨  أسهم عادية

 ١٠٧٬٢٤٨٬٩١٥ ٨٤٬٠٣٣٬٧٠٤  ١١٨٬٥٣٢٬٧١١ ١١٦٬٦٩٤٬٩٥٩  صكوك
  ١٣٧٬٩٥٥٬٥٧٨ ١٠٠٬٣٥١٬١٥٥   ١٣٩٬٨١١٬٠٥٤  ١٣٧٬٤٤٤٬٥٩٣ 

  

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

  
 ٢٣٫١إستثمارات بقيمة  تكوين، تم في تاريخ التقرير كماباللایر السعودي والدوالر األمريكي.  مكونةستثمارات جميع اإلإن 

  ).مليون لایر سعودي ٢٤٫٧: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي بالدوالر األمريكي (
  

 الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع هي كالتالي:إن   .د
  

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين 
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  (غير مراجعة)  

       

 ١١٤٬٨١٧٬٥٢٨ ١١٧٬٤٠٣٬٨٥٣   ١٠٩٬١٨٧٬٩٥٤  ١٢٤٬٨٧٨٬٠١٠  السنة / في بداية الفترة
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -   ١٩٬٢٨٨٬٠٩١  -  السنة / خالل الفترة استحواذ

 - -  - -  اضافات من االندماج 
 (١٠٬٠٠٠٬٠٠٠) (٣٦٬٣٨١٬٢٥١)  - -  استبعادات خالل الفترة/السنة

غير (الخسائر) االرباح 
 (٣٬٥٩٨٬٠٣٥) (٢٬٣٦٦٬٤٦١)  محققةال

 
(٥٩٨٬١٧٣) ٢٬٥٨٦٬٣٢٥ 

األرباح (الخسائر) المحققة من 
 - -  االستبعادات

 
(١٬٦٠٠٬٠٠١) ١٤٠٬١٢٩ 

معاد تصنيفها من حقوق 
المساهمين الى قائمة الدخل 

 - -  األولية الموجزة
 

(١٤٠٬١٢٩) ١٬٦٠٠٬٠٠١ 
 ١١٧٬٤٠٣٬٨٥٣ ٨٠٬٤٢٤٬٤٢٩  ١٢٤٬٨٧٨٬٠١٠ ١٢٢٬٥١١٬٥٤٩  السنة / في نهاية الفترة

  

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

  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  (غير مراجعة)  
       

 ٢٨٬٠٥١٬٧١٩ ٢٠٬٥٥١٬٧٢٥   ٥٬٠٠٢٬٠١٣  ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤  السنة / في بداية الفترة
 /خالل الفترة استحواذتحويل/ 

  - -   ٩٬٩٣١٬٠٣١  -  السنة
محول خالل  استبعادات/ استعادة/

 (٧٬٤٩٩٬٩٩٤) (٦٢٤٬٩٩٩)  - -  السنة /الفترة
 ٢٠٬٥٥١٬٧٢٥ ١٩٬٩٢٦٬٧٢٦  ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤ ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤  السنة / في نهاية الفترة



 

- ٢٤ - 
 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة)إستثمارات  -١٠

  

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

  :عمليات التأمين
  التكلفة المطفأة  الربح شهام  الموقع  اإلستحقاق  المصدر  الماليةاألوراق 

   مارس ١٣          
   م٢٠٢٢

  (غير مراجعة)

  ديسمبر ٣١
 م٢٠٢١

  (مراجعة)

  -إس إي سي
 صكوك

 
 إس إي سي

 مايو
٢٠٢٢ 

المملكة 
العربية 

%٣٫١٥ السعودية  ٥٬٠٠٢٬٠١٣ ٥٬٠٠٢٬٠١٣ 

الصندوق اإلسالمي 
للتمويل واإلجارة 

٢١ 

إدارة 
الثروات من 
بنك الكويت 

 الوطني
اغسطس 

٢٠٢٦ 

المملكة 
العربية 

%٦٫٠ السعودية  ٩٬٩٣١٬٠٣١ ٩٬٩٣١٬٠٣١ 
     ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤ ١٤٬٩٣٣٬٠٤٤  

  :عمليات المساهمين
  التكلفة المطفأة  الربح هامش  الموقع  اإلستحقاق  المصدر  األوراق المالية

   مارس ١٣          
  م ٢٠٢٢

  (غير مراجعة)

  ديسمبر ٣١
م ٢٠٢١

  (مراجعة)
 

إس تي سي 
  صكوك

 
 اس تي سي

 
سبتمبر 
٢٠٢٤  

المملكة 
العربية 
  السعودية

٢٫٤٩٪  
٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 

شركة معادن 
 –للفوسفات 

  صكوك

 
  شركة معادن

 -للفوسفات 
  صكوك

 
فبراير 
٢٠٢٥  

المملكة 
العربية 
  السعودية

٣٫٤٤٪  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 صكوك
بيت التمويل 

السعودي 
 الكويتي

ديسمبر 
٢٠٢١ 

المملكة 
العربية 
  السعودية

أشهر ٦
سايبور 

باإلضافة إلى 
١٬٤٥٨٬٤٢٥ ٨٣٣٬٤٢٦ %٧٫٥ 

  صكوك
صندوق األول 

  للطاقة
ديسمبر 
٢٠٢٨  

المملكة 
العربية 
  السعودية

سايبور 
باإلضافة إلى 

١٢٬٠٩٣٬٣٠٠ ١٢٬٠٩٣٬٣٠٠  %٨٫٢ 
     ٢٠٬٥٥١٬٧٢٥ ١٩٬٩٢٦٬٧٢٦ 

 

 :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:
  عمليات المساهمين    عمليات التأمين  
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
مارس  ٣١  

  م٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

  م٢٠٢١
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    (مراجعة)  (غير مراجعة)  

       

 ١١٧٬٠٣٦٬٤٠٩ ١٠٠٬٣٥١٬١٥٥   ١٣٦٬٠٣٠٬٨٦٠  ١٣٣٬٨٨٥٬٤٦٨  المملكة العربية السعودية
 ١٠٬٦٦٣٬٢٥٣ -   -  -  اإلمارات العربية المتحدة

 ٧٬٠٨٩٬٢٦٣ -  - -  فرنسا
 ٣٬١٦٦٬٦٥٣ -  - -  سويسرا

 - -  ٣٬٧٨٠٬١٩٤ ٣٬٥٥٩٬١٢٥  المملكة المتحدة

  ١٣٧٬٩٥٥٬٥٧٨ ١٠٠٬٣٥١٬١٥٥  ١٣٩٬٨١١٬٠٥٤ ١٣٧٬٤٤٤٬٥٩٣ 



 

- ٢٥ - 
 

   للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  

  التزامات وتعهدات -١١
 

خضع الشركة، مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، للتقاضي في السياق العادي ألعمالها. ان الشركة. بناًء على ت ) ١
 قانونية مستقلة ، ال تعتقد أن نتائج هذه القضايا سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة. استشارة

 ٣١( مليون لایر سعودي لتطبيق برنامج جديد ١٬٧لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ ،  ٢٠٢٢ سرما ٣١في كما  ) ٢
 ).مليون لایر سعودي ١٬٨: ٢٠٢١ديسمبر 

 االحتماالت المتعلقة بربط الزكاة وضريبة الدخل.لمعرفة  ١٥نظر إيضاح ا ) ٣
، كانت الشركة مسؤولة بشكل عرضي عن الضمانات المالية الصادرة ضد التقاضي في سياق  ٢٠٢٢ مارس ٣١في  ) ٤

 ).مليون لایر سعودي ١: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١األعمال العادية بمبلغ 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية -١٢
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 ؛النشطة للموجودات و المطلوبات المماثلة في األسواق (الغير معدلة) : األسعار المتداولة١المستوى  - 
 القابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر. أساليب تقييم تستند أدنى مدخالتها الهامة إلى قياس القيمة العادلة: ٢المستوى  - 
  القابلة للمالحظة. قياس القيمة العادلة: أساليب تقييم ال تسند أي من مدخالتها الهامة إلى ٣وى  لمستا - 

العادلة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة 
، فإن القيم االسمية ناقصاً أي تعديالت  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢ مارس ٣١يمة العادلة. كما في لألدوات المالية المقاسة بالق

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

  السوقية.
  

  :القيمة الدفترية والقيمة العادلة  )أ
  

  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس  ٣١
 اإلجمالي  ٣ المستوى  ٢المستوى   ١ المستوى  
موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

        :العادلة
  ٣٣٬٢٢٠٬٩٢٩ -  -  ٣٣٬٢٢٠٬٩٢٩  متاحة للبيع -صناديق استثمار 

 ١٦٥٬٨٦٨٬٨٩٣ - - ١٦٥٬٨٦٨٬٨٩٣  متاحة للبيع -صكوك 
 ٣٬٨٤٦٬١٥٦ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ - -  متاحة للبيع -أسهم عادية 

 هالم يتم قياسالتي  األصول المالية
       بالقيمة العادلة

 ٣٤٬٨٥٩٬٧٧٠ ٨٣٣٬٤٢٦ ٢٢٬٠٢٤٬٣٣١ ١٢٬٠٠٢٬٠١٣  محتفظ به حتى االستحقاق

 ٢٣٧٬٧٩٥٬٧٤٨ ٤٬٦٧٩٬٥٨٢ ٢٢٬٠٢٤٬٣٣١ ٢١١٬٠٩١٬٨٣٥  مجموع اإلستثمارات
  

  )(مراجعة م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  المستوى  

 ١  
  ٢المستوى 

  المستوى
 ٣  

  اإلجمالي

        :موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 ٤٨٬١٣٨٬٨٥٠ -  -  ٤٨٬١٣٨٬٨٥٠  متاحة للبيع -صناديق استثمار 

  متاحة للبيع -صكوك 
١٩٠٬٢٩٦٬٨٥٧ -  - 

 
١٩٠٬٢٩٦٬٨

٥٧ 
 ٣٬٨٤٦٬١٥٦ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ - -  للبيعمتاحة  -أسهم عادية 

بالقيمة  هالم يتم قياسالتي  األصول المالية
       العادلة

 ٣٥٬٤٨٤٬٧٦٩ - ٢٣٬٤٨٢٬٧٥٦ ١٢٬٠٠٢٬٠١٣  محتفظ به حتى االستحقاق
 ٢٧٧٬٧٦٦٬٦٣٢ ٣٬٨٤٦٬١٥٦ ٢٣٬٤٨٢٬٧٥٦ ٢٥٠٬٤٣٧٬٧٢٠  مجموع اإلستثمارات

  

تشمل  .٣والمستوى  ٢المستوى و ١، لم يكن هناك تحويل بين المستوى ٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في فترة الثالثة اشهرخالل 
: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م نجم لخدمات التأمين (نجم) (سهم من سه ٣٨٤٬٦١٦للبيع استثمار أسهم بقيمة االستثمارات المتاحة 

، تم تنفيذ االستثمار بسعر التكلفة حيث اعتبرت اإلدارة أن  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٢مارس  ٣١في كما سهم),  ٣٨٤٬٦١٦
النقد  وتمثل التكلفة أفضل تقدير للقيمة العادلة في الظروف الحالية. ر كافية لتحديد القيمة العادلة .المعلومات المتاحة مؤخًرا غي

صافي، حصة بال - عالقةذات  أطراف - مدينة تأمين صافي، أقساطبال - مدينة التأمين إعادةتأمين و، أقساط، الودائع، يماثله ماو
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 عداوالمطلوبات المالية   ة النظاميةعيعلى الود مستحقة عموالت إيرادات، وديعة نظامية، القائمةمعيدي التأمين من المطالبات 
 التكلفة المطفأة.بالموظفين يتم قياسها على  منافع التزامات



 

- ٢٧ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
  القطاعية المعلومات - ١٣

  

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 

  

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١أو أساس القياس لربح أو خسارة القطاع منذ  التشغيلقطاعات ساس أللم تكن هناك تغييرات 
  

، ومخصصات الديون المشكوك في والمصاريف اإلدارية والعموميةكتتاب األخرى اإل مصاريف ال تشتمل النتائج القطاعية على
  واإليرادات األخرى. ستثماراتاإل 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 األخرىوالمصاريف المدفوعة مقدما 
في  إظهارهايتم  بالتالي .اميةظالنوإيراد عموالت مستحقة على الوديعة امية ظالنوالوديعة  والشهرة غير الملموسةوالموجودات 

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

  طالبات غير مصنفة.إدراجها ضمن م، يتم بالتالي. (ساما) 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.

  
  التالية:ألغراض اإلدارة ، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات 

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

 ٣١ بتاريخالشركة  ومطلوبات إجمالي موجوداتوالتي تخص المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة  معلومات قطاعات التشغيل
 ٣١في  المنتهية الثالثة اشهر لفترة الخسارةجمالي اإليرادات والمصاريف وصافي ، وإ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢مارس 
 ، هي كما يلي: ٢٠٢١مارس  ٣١و  ٢٠٢٢مارس 

  



 

- ٢٨ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
  (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

  

  عمليات التأمين  

  المركبات  الصحي  (غير مراجعة): ٢٠٢٢ مارس ٣١
الممتلكات 
  والحوادث

  الحماية
  المجموع  عمليات المساهمين  المجموع   والحفظ 

                الموجودات:
 ٤٧٬٤٠٩٬٥١٢ - ٤٧٬٤٠٩٬٥١٢  - ٢٣٬٦٢٤٬٣٣٠ ٢٣٬٧٨٥٬١٨٢ -  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٣٥٬٤٤٥٬٥٥٩ - ٣٥٬٤٤٥٬٥٥٩  - ٢٠٬١٩٨٬١٩٧ ١٥٬٠٧١٬٣٧٣ ١٧٥٬٩٨٩ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 ٢٢٬٢٩٩٬٣١٩ - ٢٢٬٢٩٩٬٣١٩  - ٦٬٣٧٩٬٠٨٧ ٩٬٧٨٠٬٣٤٩ ٦٬١٣٩٬٨٨٣  التي لم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 ١٧٬٥٥٩٬٤٢٦ - ١٧٬٥٥٩٬٤٢٦  - ٤٬٨٢٦٬٥٨٣ ٧٬٣٣٠٬٣٤٠ ٥٬٤٠٢٬٥٠٣ وثائق تأمين مؤجلة استحواذ علىتكاليف 

  ٥٬٧٦٨٬٣١٦  -  ٥٬٧٦٨٬٣١٦  -  ١٬٢٨٧٬٩٤٢  ٢٬٠٠١٬٦٢٤  ٢٬٤٧٨٬٧٥٠ فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة

 ١٢٨٬٤٨٢٬١٣٢ - ١٢٨٬٤٨٢٬١٣٢  - ٥٦٬٣١٦٬١٣٩ ٥٧٬٩٦٨٬٨٦٨ ١٤٬١٩٧٬١٢٥  موجودات قطاعية

 ٧٦٤٬٧٥٢٬٤١٣ ٣٢٥٬٨٩٣٬٦٦٧  ٤٣٨٬٨٥٨٬٧٤٦      موجودات غير مصنفة
 ٨٩٣٬٢٣٤٬٥٤٥ ٣٢٥٬٨٩٣٬٦٦٧ ٥٦٧٬٣٤٠٬٨٧٨      مجموع الموجودات

         

          المطلوبات:

 ٢٥٧٬٨٩٦٬٢٧١ - ٢٥٧٬٨٩٦٬٢٧١  - ٤٧٬٥٥١٬٩٦٩ ١١٥٬٢٧٠٬٦١٢ ٩٥٬٠٧٣٬٦٩٠  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١١٬٨٩٩٬٣٢٨ - ١١٬٨٩٩٬٣٢٨ - ٧٬٢٣٤٬٨٨٧ ٤٬٦٦٤٬٤٤١ -  إعادة تأمين غير مكتسبة ةعمول

 ٩٥٬٠٢٠٬٥٨٧ - ٩٥٬٠٢٠٬٥٨٧  - ٤٥٬٣٣٢٬٤٩٤ ٢٧٬٧٢٤٬٠٠٥ ٢١٬٩٦٤٬٠٨٨ مطالبات قائمة

 ١٥٣٬٢٠٧٬٢٢٨ - ١٥٣٬٢٠٧٬٢٢٨  - ١٨٬٩٣٨٬٤٧١ ٥٠٬٤٥١٬٩٢٧ ٨٣٬٨١٦٬٨٣٠  عنها االفصاحمطالبات متكبدة لم يتم 

 ٢٢٬٤٢٨٬٩٠٥ - ٢٢٬٤٢٨٬٩٠٥  - ١٨٠٬٢٠٢ ٢٢٬٢٤٨٬٧٠٣ -  إحتياطي قسط تأمين إضافي

 ١٦٬٧٦٦٬٩٩٠  - ١٦٬٧٦٦٬٩٩٠  - ٢٬٤٢٦٬٥٥٦ ٥٬٣٥٩٬٦٥٢ ٨٬٩٨٠٬٧٨٢  إحتياطيات فنية أخرى

 ٥٥٧٬٢١٩٬٣٠٩ - ٥٥٧٬٢١٩٬٣٠٩  -  ١٢١٬٦٦٤٬٥٧٩ ٢٢٥٬٧١٩٬٣٤٠ ٢٠٩٬٨٣٥٬٣٩٠  مطلوبات قطاعية

  ٣٣٦٬٠١٥٬٢٣٦  ١٣٥٬٤٩٦٬١٣٥  ٢٠٠٬٥١٩٬١٠١          مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة
  ٨٩٣٬٢٣٤٬٥٤٥  ١٣٥٬٤٩٦٬١٣٥  ٧٥٧٬٧٣٨٬٤١٠          مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 

- ٢٩ - 
 

  
  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 (تتمة) القطاعيةالمعلومات  - ١٣
 

 
  عمليات التأمين 

  المركبات  الصحي  (مراجعة): ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
الممتلكات 
  والحوادث

  الحماية
  والحفظ

  عمليات المساهمين  المجموع
  

  المجموع

                الموجودات
  ٤٤٬٠٠١٬٥٢١  -  ٤٤٬٠٠١٬٥٢١   -  ١٧٬٠٩٠٬٦٩٦   ٢٦٬٩١٠٬٨٢٥   -  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

  ٣٤٬٢٣٠٬١٩٧  -  ٣٤٬٢٣٠٬١٩٧   -  ٢١٬٠٧٧٬٠١١   ١٢٬٩٧٧٬١٩٧   ١٧٥٬٩٨٩   حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
  ٢١٬٤٤٦٬٤١٦  -  ٢١٬٤٤٦٬٤١٦   -  ٧٬٩١٤٬٤٧٥   ٥٬٨٥٢٬٧١١   ٧٬٦٧٩٬٢٣٠   حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

  ١٧٬٢٣٢٬٨٧٢   -  ١٧٬٢٣٢٬٨٧٢   -  ٣٬٩٠٧٬١٤٣   ٦٬٤٧٨٬١٣٦   ٦٬٨٤٧٬٥٩٣  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ١١٦٬٩١١٬٠٠٦ - ١١٦٬٩١١٬٠٠٦  -  ٤٩٬٩٨٩٬٣٢٥   ٥٢٬٢١٨٬٨٦٩   ١٤٬٧٠٢٬٨١٢   موجودات قطاعية
 ٨١٣٬٨٤٦٬٠٢٣ ٣٦٥٬٩٠٦٬٥٩٦ ٤٤٧٬٩٣٩٬٤٢٧        موجودات غير مصنفة

 ٩٣٠٬٧٥٧٬٠٢٩  ٣٦٥٬٩٠٦٬٥٩٦ ٥٦٤٬٨٥٠٬٤٣٣      الموجوداتمجموع 

         

          المطلوبات:
 ٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣ - ٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣  -  ٣٥٬٧٤٥٬٠٨٤   ١٠٨٬٠٦٥٬٧٥٨    ١١٢٬١٨٥٬٣٣١  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١٠٬٣٤٢٬٩٥٩ - ١٠٬٣٤٢٬٩٥٩  -  ٥٬٠٨٧٬٦٧٦   ٥٬٢٥٥٬٢٨٣  - إعادة تأمين غير مكتسبة ةعمول
 ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥ - ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥  -  ٤٦٬٣٨٩٬٧٩٣   ٢٦٬٢٣٨٬٤٥٧   ٢١٬٣٦٦٬٧٣٥  مطالبات قائمة

 ١٨٦٬٨٤٧٬٩٦٩ - ١٨٦٬٨٤٧٬٩٦٩  -  ١٩٬٠١٧٬٢١٢   ٤١٬٨١٠٬٨٣٩   ١٢٦٬٠١٩٬٩١٨   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣  -  ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣   -  ٥٦٦٬١٠٥   ١٤٬١١٤٬٧٥١   ٧٬٣٣٨٬٧٠٧   إحتياطي قسط تأمين إضافي

  ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨  -  ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨   -  ٢٬٤٦١٬٩٨٣   ٤٬٨٠٣٬١٦٤   ١٠٬٧١٨٬٨٩١   إحتياطيات فنية أخرى

 ٥٨٧٬١٨٥٬٦٨٧ - ٥٨٧٬١٨٥٬٦٨٧  -   ١٠٩٬٢٦٧٬٨٥٣   ٢٠٠٬٢٨٨٬٢٥٢  ٢٧٧٬٦٢٩٬٥٨٢   مطلوبات قطاعية
 ٣٤٣٬٥٧١٬٣٤٢  ١٥٨٬٠٨١٬٢٩٦  ١٨٥٬٤٩٠٬٠٤٦     مطلوبات وحقوق مساهمين غير مصنفة
 ٩٣٠٬٧٥٧٬٠٢٩   ١٥٨٬٠٨١٬٢٩٦  ٧٧٢٬٦٧٥٬٧٣٣      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 

- ٣٠ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 

 (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣
      عمليات التأمين  (غير مراجعة) م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

  المجموع  عمليات المساهمين  المجموع   والحفظ الحماية  الممتلكات والحوادث  المركبات  الصحي  اإليرادات
  ١٣٥٬٠٥٠٬٠١٦ - ١٣٥٬٠٥٠٬٠١٦  -  ٣٢٬٤٤٨٬١١٣ ٦٣٬٤١٤٬٢٢٠  ٣٩٬١٨٧٬٦٨٣ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

              أقساط إعادة تأمين مسندة:
  (٢٣٬٩٨٢٬٢٧٠) - (٢٣٬٩٨٢٬٢٧٠)  -  (١٤٬٣٣٩٬٥٠٨)  (٩٬٦٤٢٬٧٦٢)  -  يبأجن - 
  (٤٬٤٠٤٬١٥٧) - (٤٬٤٠٤٬١٥٧)  -  (٤٬٣٥٤٬١٨٦)  (٤٩٬٩٧١)  -  محلي   -

           الفائض من خسارة أقساط التأمين:
  (١٬٣٤٨٬٨١٥) - (١٬٣٤٨٬٨١٥)  -  (٢٢٤٬٩٧٤)  (٤٢١٬٥٢٨)  (٧٠٢٬٣١٣)  ينبأج   -
  (٥٧٣٬٩٥٦) - (٥٧٣٬٩٥٦)  -  (٢٠٤٬٣٤٠)  (٢٤٥٬٦٧٩)  (١٢٣٬٩٣٧)  محلي   -

 ١٠٤٬٧٤٠٬٨١٨ - ١٠٤٬٧٤٠٬٨١٨  -  ١٣٬٣٢٥٬١٠٥  ٥٣٬٠٥٤٬٢٨٠  ٣٨٬٣٦١٬٤٣٣  صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (١٬٩٠٠٬٠٩٨) -  (١٬٩٠٠٬٠٩٨)  -  (١١٬٨٠٦٬٨٨٥)  (٧٬٢٠٤٬٨٥٤)  ١٧٬١١١٬٦٤١  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٣٬٤٠٧٬٩٩١ -  ٣٬٤٠٧٬٩٩١  -  ٦٬٥٣٣٬٦٣٦  (٣٬١٢٥٬٦٤٥)  -  المكتسبةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 
  ١٠٦٬٢٤٨٬٧١١ - ١٠٦٬٢٤٨٬٧١١  -  ٨٬٠٥١٬٨٥٦  ٤٢٬٧٢٣٬٧٨١ ٥٥٬٤٧٣٬٠٧٤  صافي أقساط التامين المكتسبة

  ٥٬١٤٠٬٨٢٠ -  ٥٬١٤٠٬٨٢٠  -  ٢٬٨٥٩٬٦١٣  ٢٬٢٨١٬٢٠٧ - عموالت إعادة تأمين
  ١٥٢٬٠٣١ -  ١٥٢٬٠٣١  -  ١٣٣٬٨٤٥  ١٦٬٣٣٦  ١٬٨٥٠  إيرادات رسوم من التأمين

  ١١١٬٥٤١٬٥٦٢ -  ١١١٬٥٤١٬٥٦٢  -  ١١٬٠٤٥٬٣١٤  ٤٥٬٠٢١٬٣٢٤  ٥٥٬٤٧٤٬٩٢٤  مجموع اإليرادات
             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
  (١٤٢٬٤٦٩٬٣٥١) -  (١٤٢٬٤٦٩٬٣٥١)  -  (٣٬٣٨٥٬٥٦٩)  (٥٩٬٥٥٥٬٥١٢)  (٧٩٬٥٢٨٬٢٧٠) إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٨٬٢٨٧٬١٥٤ - ١٨٬٢٨٧٬١٥٤ - ٩٨١٬٧٩٤ ١٣٬٣٨٢٬٣٤١ ٣٬٩٢٣٬٠١٩  من المطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين 
  (٢٬٢٣٨٬٥٩٥) -  (٢٬٢٣٨٬٥٩٥)  -  -  (٢٠٠٬٠٠٠)  (٢٬٠٣٨٬٥٩٥)  المصاريف المتكبدة المتعلقة بالمطالبات

  (١٢٦٬٤٢٠٬٧٩٢) -  (١٢٦٬٤٢٠٬٧٩٢) -  (٢٬٤٠٣٬٧٧٥)  (٤٦٬٣٧٣٬١٧١)  (٧٧٬٦٤٣٬٨٤٦) والمنافع األخرى المدفوعة صافي المطالبات
 

  تتمة)(

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ٣١ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
 (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

 
  (١٬٠٢٥٬٦٠٢) -  (١٬٠٢٥٬٦٠٢)  -  ١٬٠٩٩٬٠٤٩  (١٬٥٢٧٬٢٩٨)  (٥٩٧٬٣٥٣) التغيرات في المطالبات القائمة

  ١٬٢١٥٬٣٦٢ -  ١٬٢١٥٬٣٦٢  -  (٨٨٩٬٦٨٨)  ٢٬١٠٥٬٠٥٠  -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
  ٣٣٬٦٤٠٬٧٤١ -  ٣٣٬٦٤٠٬٧٤١  -  ٧٨٬٧٣٧  (٨٬٦٤١٬٠٨٧)  ٤٢٬٢٠٣٬٠٩١  اإلبالغ عنهاالتغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم 

  ٨٥٢٬٩٠٣ -  ٨٥٢٬٩٠٣  -  (١٬٥٣٥٬٣٨٦)  ٣٬٩٢٧٬٦٣٧  (١٬٥٣٩٬٣٤٨)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  (٩١٬٧٣٧٬٣٨٨) -  (٩١٬٧٣٧٬٣٨٨)  -  (٣٬٦٥١٬٠٦٣)  (٥٠٬٥٠٨٬٨٦٩)  (٣٧٬٥٧٧٬٤٥٦) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

 (٩٬٠٤٦٬٦٠٥) - (٩٬٠٤٦٬٦٠٥) - (١٬٧٩٧٬٦٧٩) (٣٬٣٨٥٬٦٤٦) (٣٬٨٦٣٬٢٨٠)  تكاليف اقتناء الوثيقة
  (٤٠٩٬٣٤٢) - (٤٠٩٬٣٤٢) - ٣٨٥٬٩٠٢ (٨٬١٣٣٬٩٥١) ٧٬٣٣٨٬٧٠٧  التغييرات في احتياطيات األقساط اإلضافية

  ١٬٢١٧٬٠٤٨ - ١٬٢١٧٬٠٤٨ - ٣٥٬٤٢٥ (٥٥٦٬٤٨٧) ١٬٧٣٨٬١١٠  االحتياطيات الفنية األخرىالتغييرات في 
  (٦٬٣٤٢٬٦٠١) - (٦٬٣٤٢٬٦٠١) - (١٬١١٣٬٠٣٢) (٥٬٢٢٩٬٥٦٩) -  مصاريف اكتتاب أخرى

  (١٠٦٬٣١٨٬٨٨٨) - (١٠٦٬٣١٨٬٨٨٨) - (٦٬١٤٠٬٤٤٧) (٦٧٬٨١٤٬٥٢٢) (٣٢٬٣٦٣٬٩١٩)  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب ، صافي
 ٥٬٢٢٢٬٦٧٤ - ٥٬٢٢٢٬٦٧٤ - ٤٬٩٠٤٬٨٦٧ (٢٢٬٧٩٣٬١٩٨) ٢٣٬١١١٬٠٠٥  صافي الدخل المكتتب (الخسارة)

  تتمة)(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ٣٢ - 
 

 
  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

 
  (تتمة) (غير مراجعة) م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

      عمليات التأمين

 المركبات الصحي  
الممتلكات 
 والحوادث

الحماية 
 المجموع عمليات المساهمين المجموع والحفظ

         
            (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى:

  (٣٬٤٤٥٬٣١٤) -  (٣٬٤٤٥٬٣١٤)      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  (٢٧٬٨٣٣٬٩١٩) (٨٣٠٬٤٥٣)  (٢٧٬٠٠٣٬٤٦٦)       إدارية ومصاريف عمومية 

  ٥٬٤٧٤٬٧٨٤  ٤٬١٢٤٬٦٨٦  ١٬٣٥٠٬٠٩٨      بالصافي - إيرادات اإلستثمار والعموالت
 (٦٥٬٨٣٤) - (٦٥٬٨٣٤)       اإليجار التزامات -تكاليف التمويل 
  ٢٦٠٬٦٢٢ -  ٢٦٠٬٦٢٢      إيرادات أخرى

 (٢٥٬٦٠٩٬٦٦١) ٣٬٢٩٤٬٢٣٣  (٢٨٬٩٠٣٬٨٩٤)      مجموع (مصاريف) ايرادات التشغيل األخرى، بالصافي
           

الفائض والزكاة وضريبة  (العجز) قبل إسنادلدخل للفترة ا(الخسارة)  مجموع
  الدخل

     
(٢٣٬٦٨١٬٢٢٠) (٢٠٬٣٨٦٬٩٨٧) ٣٬٢٩٤٬٢٣٣ 

 - - -       إلى عمليات المساهمين الفائض إسناد
 (٢٠٬٣٨٦٬٩٨٧)  ٣٬٢٩٤٬٢٣٣ (٢٣٬٦٨١٬٢٢٠)       للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل مجموع الخسارة

           
  (٥٠٠٬٠٠٠) (٥٠٠٬٠٠٠) -       مصروف الزكاة

  - - -       مصروف ضريبة الدخل
           

 (٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧) ٢٬٧٩٤٬٢٣٣  (٢٣٬٦٨١٬٢٢٠)     للفترة العائدة للمساهمين إجمالي الخسارة

  
 
 
 
 
 
  
  
  



 

- ٣٣ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

 
  
  
 
 
  

      عمليات التأمين  (غير مراجعة) م٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

  
  

  الصحي
  

  المركبات
الممتلكات 
  والحوادث

  الحماية
  والحفظ

  المجموع
عمليات 
  المجموع  المساهمين

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

              أقساط إعادة تأمين مسندة:
  (٣٤٬١٠٢٬١٤٥) - (٣٤٬١٠٢٬١٤٥)  -  (١٩٬٦٨٠٬٣٧٩)  (١٤٬٤٢١٬٧٦٦)  -  ينبأج - 
  (٣٬٦٣٦٬٥٥٩) - (٣٬٦٣٦٬٥٥٩)  -  (١٬٨٤٢٬٤٦٢)  (١٬٧٩٤٬٠٩٧)  -  محلي - 

            فائض خسارة المصاريف:
  (٢٬٩٦٤٬٣٨١) - (٢٬٩٦٤٬٣٨١)  -  (٨١٢٬١٣٣)  (٩٤١٬٨٦٤)  (١٬٢١٠٬٣٨٤)  أجنبي - 
  (٥٦٧٬٤٦٠) - (٥٦٧٬٤٦٠)  -  (١١٥٬٢٢١)  (١٠٢٬٢٣٩)  (٣٥٠٬٠٠٠)  محلي - 

 ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦ - ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦  - ١١٬٦٢١٬٥٥٣  ٤٨٬٤٧٦٬٢٩٢  ٧٥٬٧١٠٬٧٢١  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
         

 ٥٬٦٥٣٬٥٥٥  -  ٥٬٦٥٣٬٥٥٥  - (٩٬٤٧٩٬٥٨٢)  (١١٬٥٥٢٬١٨٤)  ٢٦٬٦٨٥٬٣٢١  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
 ١٤٬١٩٢٬٠٠٠  -  ١٤٬١٩٢٬٠٠٠  -  ٧٬١٧٣٬٤٩٤  ٧٬٠١٨٬٥٠٦  -  المكتسبةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 

  ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١ - ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١  -  ٩٬٣١٥٬٤٦٥  ٤٣٬٩٤٢٬٦١٤ ١٠٢٬٣٩٦٬٠٤٢  صافي أقساط التامين المكتسبة 
  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢  -  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢  -  ٣٬٦٤٣٬٦٢٩  ٢٬٠٣٢٬٧٧٣ - عموالت إعادة تأمين 

  ١١٣٬٩٧٨  -  ١١٣٬٩٧٨  -  ٩٢٬٠٧٣  ١٧٬٨٥٥  ٤٬٠٥٠ إيرادات رسوم من التأمين
  ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١  -  ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١  -  ١٣٬٠٥١٬١٦٧  ٤٥٬٩٩٣٬٢٤٢  ١٠٢٬٤٠٠٬٠٩٢  مجموع اإليرادات 

         
             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
  (١٧٢٬١١٢٬٤٢١)  -  (١٧٢٬١١٢٬٤٢١)  -  (٤٬٢٥٧٬١١٢)  (٤١٬٩٣٦٬٠٤٩)  (١٢٥٬٩١٩٬٢٦٠) إجمالي المطالبات المدفوعة 

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

  (١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣)  -  (١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣)  -  (٢٬٣٠٦٬٦٩٤)  (٣٦٬٥١٧٬٩٥٦)  (١٢٣٬٢٧٤٬٥٦٣) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 (تتمة)        



 

- ٣٤ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريـال السعودي ما 

 
  (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

  

  

    عمليات التأمين  (غير مراجعة) م٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

  
  

 الصحي
  

 المركبات
الممتلكات 
 والحوادث

  الحماية
 المجموع والحفظ

عمليات 
 المجموع المساهمين

                
  (١٧٬٥٩٥٬٧٠٣)  -  (١٧٬٥٩٥٬٧٠٣)  -  (٧٬٦٢٤٬٨٨٠)  (٢٬٢٠٩٬٠٢٥)  (٧٬٧٦١٬٧٩٨)  التغيرات في المطالبات القائمة

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

 (٧١١٬٩٣٥) - (٧١١٬٩٣٥) - (٢٤٨٬٢٩١) ٢٩٠٬٨٩٩ (٧٥٤٬٥٤٣)  عنها االفصاحالتغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم 

  (١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧)  -  (١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧)  -  (١١٬٢٧٤٬٧٣٧)  (٣٧٬٠٦٣٬٣٤٥)  (١١٨٬٧٢٣٬٥٢٥) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

         
  (١٣٬٨١١٬١٥٦)    (١٣٬٨١١٬١٥٦)  -  (١٬٨٩٦٬٤٠٣)  (٣٬٦٤٥٬٨٨٢)  (٨٬٢٦٨٬٨٧١)  تكاليف اقتناء الوثيقة

  (١٠٬٤١٠٬٦٧٠)  -  (١٠٬٤١٠٬٦٧٠)  -    ٥٬٠٤١٬٦٨٦  (١٥٬٤٥٢٬٣٥٦)  التغييرات في احتياطيات األقساط اإلضافية
  ٦٩٬٥٧٢  -  ٦٩٬٥٧٢  -  (٢٢٩٬٨٥٥)  (١٥٬١٣٠)  ٣١٤٬٥٥٧  التغييرات في االحتياطيات الفنية األخرى

  (٢٧٢٬٩٩٥)  -  (٢٧٢٬٩٩٥)  -  -  -  (٢٧٢٬٩٩٥)   مصاريف اكتتاب أخرى
  (١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦)  -  (١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦)  -  (١٣٬٤٠٠٬٩٩٥)  (٣٥٬٦٨٢٬٦٧١)  (١٤٢٬٤٠٣٬١٩٠)  إجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب ، صافي

  (٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥)  -  (٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥)  -  (٣٤٩٬٨٢٨)  ١٠٬٣١٠٬٥٧١  (٤٠٬٠٠٣٬٠٩٨)  صافي دخل (خسارة) كتابات الكتابة
 (تتمة)        



 

- ٣٥ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
  (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

 

  (تتمة)م (غير مراجعة) ٢٠٢١ سرما ٣١المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 
 

 
 

     عمليات التأمين  

  
 المركبات الصحي

الممتلكات 
 والحوادث

الحماية 
 والحفظ

 المجموع عمليات المساهمين المجموع

              الدخل التشغيلي (المصاريف) األخرى
  )٣٬٧١٣٬٣٦٧( -  )٣٬٧١٣٬٣٦٧(      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

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

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

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

           
الفائض، الزكاة و ضربية  إسناد (العجز)الدخل للفترة ما قبل  (الخسارة) مجموع

       الدخل
)٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥( ٢٬٠٧٧٬٣٢٤ )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩( 

 - - -       الفئض المسند إلى عمليات المساهمين

 )٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥( ٢٬٠٧٧٬٣٢٤ )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩(       مجموع الخسارة للفترة ما قبل الزكاة وضربية الدخل

          
 )١٬٠٠٠٬٠٠٠( )١٬٠٠٠٬٠٠٠( -       مصروف الزكاة

 - - -       مصروف ضريبة الدخل

          

 )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥(  ١٬٠٧٧٬٣٢٤  )٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩(     إجمالي الخسارة للفترة العائدة للمساهمين



 

- ٣٥ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 (تتمة) المعلومات القطاعية -١٣

  
  حسب فئات العميل كالتالي: ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر يمكن تصنيف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 

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

   

  المجموع  الحماية والحفظ  الممتلكات والحوادث  المركبات  الصحي  
            

  ٤٣٬٨٧٦٬٢٠٧  -  ١٩٬١٠٨٬٩٨١ ١٦٬٩٩٤٬٩٣٧  ٧٬٧٧٢٬٢٨٩ الشركات الكبيرة
  ٤٤٬٩٩٤٬٨٤٨  -  ٥٬٧٩٣٬٣٨٠  ٣٥٬٧١٩٬٣٩٤  ٣٬٤٨٢٬٠٧٤  الشركات المتوسطة

  ١٧٬٣٤٥٬٧٤١  -  ٢٬٠٠٦٬٩٨٧  ٦٬٩٢٤٬٤٠٤  ٨٬٤١٤٬٣٥٠  الصغيرةالمشاريع 
  ١٢٬٠٤٦٬١٥٩  -  ١٤٤٬٧٩٣  ١٬٥٦٧٬٢٠٣  ١٠٬٣٣٤٬١٦٣  الصغيرة جداالمشاريع 

 ١٦٬٧٨٧٬٠٦١  -  ٥٬٣٩٣٬٩٧٢  ٢٬٢٠٨٬٢٨٢  ٩٬١٨٤٬٨٠٧  التجزئة
  ١٣٥٬٠٥٠٬٠١٦  -  ٣٢٬٤٤٨٬١١٣  ٦٣٬٤١٤٬٢٢٠  ٣٩٬١٨٧٬٦٨٣  

  المجموع  الحماية والحفظ  الممتلكات والحوادث  المركبات  الصحي  
            

  ٥٢٬٠٣٦٬٩٩٦  -   ١٩٬٥٨٥٬٤٢٩  ٢٧٬٠٨٠٬٢٦١  ٥٬٣٧١٬٣٠٦ الشركات الكبيرة
  ٤١٬٩٣٨٬٦٤٩  -   ٨٬٨٤١٬٢٣٢   ٢٩٬٨٣١٬٢٥٧   ٣٬٢٦٦٬١٦٠  المتوسطةالشركات 

  ١٢٬٦٧٩٬٦٥٠  -   ٢٬٦٤٥٬٨٧٧   ٦٬١٠٦٬٥٢٨   ٣٬٩٢٧٬٢٤٥  المشاريع الصغيرة
  ١٢٬٥٥٩٬٦٧٤  -   ١٩٨٬٢٠٤   ٢٬٢٣٦٬٦٦٣   ١٠٬١٢٤٬٨٠٧  الصغيرة جداالمشاريع 

 ٥٧٬٨٦٤٬١٤٢  -   ٢٬٨٠١٬٠٠٦   ٤٨١٬٥٤٩   ٥٤٬٥٨١٬٥٨٧  التجزئة
  ١٧٧٬٠٧٩٬١١١  -  ٣٤٬٠٧١٬٧٤٨  ٦٥٬٧٣٦٬٢٥٨  ٧٧٬٢٧١٬١٠٥  



 

- ٣٦ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 ذات العالقة أطرافعامالت وأرصدة مع م -١٤

 

ذات العالقة كبار المساهمين والمديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والشركات التي هم أصحابها  ومالكها  طرافاألتمثل 
يتم اعتماد  أو لديهم على هذه االطراف تأثيراً جوهرياً.األساسيين وأي شركات أخرى مسيطرعليها مباشرة أوبصورة مشتركة 

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

  
  :كما يليالمنتهية  أشهرالثالثة فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل فترة 

  
  بالصافي –ذات عالقة  أطراف –أقساط تأمين مدينة 

 

 فيما يلي الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

  
  مارس ٣١

  م٢٠٢٢
  (غير مراجعة)

ديسمبر  ٣١
  م٢٠٢١

  (مراجعة)
    

 ١٬٧٢٦٬٧٩٨ ١٬٤٨٣٬٥٣٨  في بداية الفترة / السنة
 (٢٤٣٬٢٦٠) (١٣٣٬٩٣٥)  السنةالمكون للفترة / 

  ١٬٤٨٣٬٥٣٨ ١٬٣٤٩٬٦٠٣ في نهاية الفترة / السنة

  ) كما فيالدائن/ ( مدينالرصيد ال  المنتهية لفترة الثالثة اشهرالعمليات   طبيعة المعامالت

  

 مارس ٣١
٢٢٠٢  

  (غير مراجعة)
  

 مارس ٣١
١٢٠٢  

  (غير مراجعة)

 مارس ٣١
٢٢٠٢  

  (غير مراجعة)

 مارس ٣١
١٢٠٢  

  (غير مراجعة)
         المساهمين الرئيسيين:
  - - ٥٬٧٥١٬٠٩٣  ٥٬٢٦٧٬٥٥٩  أقساط التأمين المكتتبة

  -  - (٢٬١١٢٬٩١٨)  ٢٩٤٬٣٣٢  المطالبات المدفوعة
من تأمين مدينة  األقساط 

 ١٨٬٠٥٨٬٠٩٥ ١٢٬٤٦٣٬٠٢٢ -  -  األطراف ذات الصلة
         أخرى

  -  - -  -  مصروف اإليجار
  -  - -  -  خدمات

مكافأت أعضاء مجلس 
  -  -  (٣٣٢٬٠٠٠)   ٥٣١٬٠٠٠  اإلدارة ورسوم االجتماع

  
 مارس ٣١
٢٢٠٢  

  (غير مراجعة)

 مارس ٣١
١٢٠٢  

  (غير مراجعة)
    

 ٢٬٠٢٩٬٣٤٦ ١٬٢٥٣٬٢٠٠  رواتب  ومنافع 
 ١١٥٬٩٢٢ ٦٨٬٨٥٢  التزامات منافع الموظفين

  ٢٬١٤٥٬٢٦٨ ١٬٣٢٢٬٠٥٢ 

  

  
  مارس ٣١

  م٢٠٢٢
  (غير مراجعة)

ديسمبر  ٣١
  م٢٠٢١

  (مراجعة)
    

 ٥٬٩٣٦٬١٦٠ ١٢٬٤٦٣٬٠٢٢  أقساط تأمين مدينة من أطراف ذات عالقة
 (١٬٤٨٣٬٥٣٨) (١٬٣٤٩٬٦٠٣)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ناقصاً:

  ٤٬٤٥٢٬٦٢٢ ١١٬١١٣٬٤١٩ 
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  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 الزكاة وضريبة الدخل -١٥

  

. في يوليو ٢٠٢١للسنوات حتى  هيئة الزكاة والضريبة والجماركحصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من 
مليون لایر سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب  ٧٫١بمبلغ  ٢٠١٤، أستلمت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام  ٢٠٢٠

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

مليون  ٣٫٣واستلمت ربًطا محدثًا بمبلغ  لهيئة الزكاة والضريبة والجماركالزكاة. تقدمت الشركة باستئناف ضد الربط األولي 
لفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبية وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف لایر سعودي. كما قدمت الشركة استئنافًا إلى لجنة ا

بمبلغ  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥، استلمت الشركة أيًضا ربط الزكاة وضريبة الدخل للعام  ٢٠٢٠ستكون لصالح الشركة. خالل عام 
هيئة الزكاة والضريبة موافقة  مليون لایر سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية بشكل رئيسي إلى عدم ١٠٫٢٥

على بعض األرصدة المتعلقة بالودائع ألجل واالستثمارات من وعاء الزكاة. اثبتت الشركة مخصص إضافي قدره والجمارك 
وبالتوازي قدمت استئنافًا ضد الربط ، لالعتراض ودفعت ذلك المبلغ لهيئة الزكاة والضريبة والجماركمليون لایر سعودي  ١٫٩

،  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في  شهور التسعةفترة . خالل للهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركةاألولي 
قدمت مليون لایر سعودي.  ٨٫٣٦مع التزام زكاة إضافي بقيمة  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥استلمت الشركة تقييمات معدلة للسنوات من 

ضد الربط المراجع من قبل الهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا لفات والمنازعات الضريبية الى لجنة الفصل في المخااستئنافًا  الشركة
االستئناف ستكون لصالح الشركة. وبناًء عليه ، لم يتم تكوين مخصص إضافي لمثل هذه الربوط اإلضافية في القوائم المالية 

، بسبب صافي الخسارة المعدلة ٢٠٢١مارس  ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية ضريبة الدخل تكوين مخصص ل لم يتم المرفقة.
 .لهذه الفترة

 

هيئة الزكاة والضريبة خضع حاليًا للمراجعة من قبل ت ٢٠٢٠و  ٢٠١٩لسنوات 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 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل 
  

مليون لایر سعودي.  ٢٫١بقيمة  ٢٠١٢و  ٢٠١١ربط الزكاة وضريبة الدخل لعامي  ، استلمت الشركة األهلية ٢٠١٨ام في ع
إلى األمانة العامة للجان الضريبية ("اللجنة العليا") هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقدمت الشركة األهلية باستئناف ضد ربط 

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

هيئة ماح بشكل رئيسي إلى عدم س ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥و  ٢٠١٢و  ٢٠١١تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية لألعوام 
ألرصدة معينة متعلقة باالستثمارات والودائع النظامية والخسائر المتراكمة المعدلة من وعاء الزكاة. الزكاة والضريبة والجمارك 

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

مليون لایر سعودي ، وترى أن مستوى المخصصات الحالية للزكاة كاٍف في الوقت الحالي. حصلت الشركة  ٧٫٨المعلقة بمبلغ 
، كما أن ربط الزكاة  ٢٠١٩للسنوات حتى عام زكاة والضريبة والجمارك هيئة الاألهلية على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من 

 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركقيد المراجعة حاليًا من قبل  ٢٠١٩وضريبة الدخل لعام 
  

  رأس المال -١٦
  

: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢ مارس ٣١مليون لایر سعودي في  ٢٢٩٫٤بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
رياالت للسهم  ١٠مليون سهم) بقيمة  ٢٢٫٩: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( مليون سهم ٢٢٫٩مليون لایر سعودي) يتكون من  ٢٢٩٫٤
  الواحد. 

  :على النحو التالي ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م  و ٢٠٢٢ مارس ٣١كما في حصة المساهمين بالشركة 
    

  المدفوع    المصرح به والمصدر   
 لایر سعودي عدد األسهم   
       

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

  
٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠  

  ٢٠٤٬٧٢٤٬٦٤٠   ٢٠٤٬٧٢٤٬٦٤٠ ٢٠٬٤٧٢٬٤٦٤ أخرى
  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤ 
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  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 
  االحتياطي النظامي  -١٧

  

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

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

 إدارة  مخاطر رأس المال  -١٨
  

  :أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي
  
  االمتثال لمتطلبات رأس المال التأميني المنصوص عليها في القانون. رأس المال الحالي المدفوع للشركة يتوافق مع المادة

  من القانون ؛ ٣
 رار في توفير عوائد للمساهمين ومزايا لحماية قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من االستم

  ألصحاب المصلحة اآلخرين ؛ و
 توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر.  
  

  :على من الطرق الثالث التاليةاأل، يجب أن تحتفظ الشركة بهامش مالءة يعادل  اللوائحمن  ٦٦وفقًا للمادة 
  
  األدنى لمتطلبات رأس المالالحد.  
 هامش المالءة المتميز. أو  
 هامش المالءة للمطالبات.  
  

  .١ايضاً انظر االيضاح رقم 
  

 السهم األساسي والمخفض خسارة  -١٩
 

بقسمة  ٢٠٢١و  ٢٠٢٢ مارس ٣١في  اشهر المنتهية التسعةلفترة الثالثة والسهم األساسية والمخفضة ربح  )خسارة(يتم حساب 
  للفترة المنسوبة إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.الربح  )الخسارة(إجمالي 

  مارس ٣١المنتهية في  الثالثة اشهر لفترة  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
      

  (٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥)  (٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧)  الى المساهمين المنسوبة للفترة اجمالي الخسارة
  ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤  ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤  المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية لخسارة السهم األساسية والمخفضة 

  (٢٫٥٢)  (٠٫٩١)  السهم االساسي والمخفض خسارة
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  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 معلومات إضافية -٢٠

  

  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
  مراجعة)( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  (غير مراجعة) ٢٠٢٢ مارس ٣١  

 التأمين عمليات  
عمليات 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع المساهمين

        الموجودات: 
  ١١٤٬٩٨٢٬٠٩٣    ٧٤٬٣١٥٬٣٩٦ ٤٠٬٦٦٦٬٦٩٧  ١٣٦٬٩٨٠٬٤٥٠  ٧٢٬٠٥٤٬٧٤٤ ٦٤٬٩٢٥٬٧٠٦  نقد وما يماثله

  ١٦١٬٢٢٣٬٣٤٠ -  ١٦١٬٢٢٣٬٣٤٠  ١٢٩٬٦٩٩٬٩٣٧  -  ١٢٩٬٦٩٩٬٩٣٧  بالصافي –وإعادة تأمين مدينة  تأمينأقساط 
  ٤٬٤٥٢٬٦٢٢ -  ٤٬٤٥٢٬٦٢٢  ١١٬١١٣٬٤١٩  -  ١١٬١١٣٬٤١٩  بالصافي –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 

  ٤٤٬٠٠١٬٥٢١ - ٤٤٬٠٠١٬٥٢١ ٤٧٬٤٠٩٬٥١٢ -  ٤٧٬٤٠٩٬٥١٢  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  ٣٤٬٢٣٠٬١٩٧ - ٣٤٬٢٣٠٬١٩٧ ٣٥٬٤٤٥٬٥٥٩ -  ٣٥٬٤٤٥٬٥٥٩ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

  ٢١٬٤٤٦٬٤١٦ - ٢١٬٤٤٦٬٤١٦ ٢٢٬٢٩٩٬٣١٩ -  ٢٢٬٢٩٩٬٣١٩ حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  ١٧٬٢٣٢٬٨٧٢  - ١٧٬٢٣٢٬٨٧٢ ١٧٬٥٥٩٬٤٢٦ -  ١٧٬٥٥٩٬٤٢٦ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

  - - - ٥٬٧٦٨٬٣١٦ -  ٥٬٧٦٨٬٣١٦ التأمين المؤجلةفائض خساره اقساط 
  ٢٧٧٬٧٦٦٬٦٣٢ ١٣٧٬٩٥٥٬٥٧٨  ١٣٩٬٨١١٬٠٥٤ ٢٣٧٬٧٩٥٬٧٤٨ ١٠٠٬٣٥١٬١٥٥  ١٣٧٬٤٤٤٬٥٩٣ إستثمارات 

  ٤٥٬٧١٣٬١٦٤ ٣٬٧٤٤٬٩٩٢ ٤١٬٩٦٨٬١٧٢ ٤٠٬٣٢٥٬٢٣٤ ٣٬٥٩٧٬١٣٨  ٣٦٬٧٢٨٬٠٩٦  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

 ٤٠٬٠٣٢٬٨٧٧ ٤٠٬٠٣٢٬٨٧٧ - ٤٠٬٠٣٢٬٨٧٧ ٤٠٬٠٣٢٬٨٧٧ -  ودائع طويلة االجل 
  ٨٬٨٥٤٬٩٠٨ - ٨٬٨٥٤٬٩٠٨ ٨٬٢٤١٬٤٧٨ -  ٨٬٢٤١٬٤٧٨ ممتلكات ومعدات

 ٧٬٥٨٤٬٠٨٧ - ٧٬٥٨٤٬٠٨٧ ٧٬١٢٨٬٣٧٢ -  ٧٬١٢٨٬٣٧٢  موجودات حق االستخدام 
  ٤٣٬٣٧٨٬٥٤٧ - ٤٣٬٣٧٨٬٥٤٧ ٤٣٬٥٧٧٬١٤٥ -  ٤٣٬٥٧٧٬١٤٥ موجودات غير ملموسة 

 ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠ ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠ - ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠ ٦٧٬٦٩٧٬٧٥٠  - شهرة

 ٣٤٬٤٢١٬١٩٦ ٣٤٬٤٢١٬١٩٦ - ٣٤٬٤٢١٬١٩٦ ٣٤٬٤٢١٬١٩٦ -  وديعة نظامية 
 ٧٬٧٣٨٬٨٠٧ ٧٬٧٣٨٬٨٠٧ - ٧٬٧٣٨٬٨٠٧ ٧٬٧٣٨٬٨٠٧  -  مستحقة على الوديعة النظامية ات إيراد

 ٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠ - ٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠ ١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢ -  ١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢  مستحق من عمليات المساهمين

 ١٬١٣٨٬٥٨٢٬٣٢٩ ٣٦٥٬٩٠٦٬٥٩٦  ٧٧٢٬٦٧٥٬٧٣٣ ١٬٠٨٣٬٦٣٢٬٠٧٧ ٣٢٥٬٨٩٣٬٦٦٧  ٧٥٧٬٧٣٨٬٤١٠  مجموع الموجودات
 )٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠( - )٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠( )١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢( -  )١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢(  ناقص:  إلغاء العمليات البينية  

 ٩٣٠٬٧٥٧٬٠٢٩ ٣٦٥٬٩٠٦٬٥٩٦ ٥٦٤٬٨٥٠٬٤٣٣ ٨٩٣٬٢٣٤٬٥٤٥ ٣٢٥٬٨٩٣٬٦٦٧  ٥٦٧٬٣٤٠٬٨٧٨  مجموع الموجودات

  
  

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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ 

 (تتمة)معلومات إضافية  -٢٠
 (تتمة)قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

  مراجعة)( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  (غير مراجعة) ٢٠٢٢ مارس ٣١  
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المطلوبات: 

  ١١٧٬٣٤٦٬٢٨٨ -  ١١٧٬٣٤٦٬٢٨٨  ١٣٠٬٥٨٠٬٠٢٢  - ١٣٠٬٥٨٠٬٠٢٢  ذمم دائنة
  ١٤٬٥٠٠٬٤٩٥ ٣٥٢٬٤٦٠  ١٤٬١٤٨٬٠٣٥   ١٤٬٤٤٨٬٤٠٠  ٣٥٢٬٤٦٠ ١٤٬٠٩٥٬٩٤٠  مستحقات ومطلوبات أخرى

  ١٤٬٤٧٨٬٤٧٠ -  ١٤٬٤٧٨٬٤٧٠   ١٩٬٤١٩٬٨٨٢  - ١٩٬٤١٩٬٨٨٢  ارصدة اعادة تأمين دائنة
  ٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣ -  ٢٥٥٬٩٩٦٬١٧٣   ٢٥٧٬٨٩٦٬٢٧١  -  ٢٥٧٬٨٩٦٬٢٧١  أقساط تأمين غير مكتسبة

  ١٠٬٣٤٢٬٩٥٩ - ١٠٬٣٤٢٬٩٥٩  ١١٬٨٩٩٬٣٢٨ -  ١١٬٨٩٩٬٣٢٨  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
  ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥ - ٩٣٬٩٩٤٬٩٨٥  ٩٥٬٠٢٠٬٥٨٧ -  ٩٥٬٠٢٠٬٥٨٧ المطالبات القائمة

  ١٨٦٬٨٤٧٬٩٦٩ - ١٨٦٬٨٤٧٬٩٦٩  ١٥٣٬٢٠٧٬٢٢٨ -  ١٥٣٬٢٠٧٬٢٢٨ المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها
  ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣  - ٢٢٬٠١٩٬٥٦٣  ٢٢٬٤٢٨٬٩٠٥ -  ٢٢٬٤٢٨٬٩٠٥ احتياطات قسط تأمين إضافي

  ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨ - ١٧٬٩٨٤٬٠٣٨  ١٦٬٧٦٦٬٩٩٠ -  ١٦٬٧٦٦٬٩٩٠ احتياطات فنية أخرى
  ٦٬٧٣٢٬٨١٠ - ٦٬٧٣٢٬٨١٠  ٦٬٧٩٨٬٦٤٤ -  ٦٬٧٩٨٬٦٤٤ عقود االيجار التزامات

  ١٦٬٩٢٧٬٦٨٠ - ١٦٬٩٢٧٬٦٨٠ ١٧٬١٧١٬٥٠٦ -  ١٧٬١٧١٬٥٠٦  التزامات منافع الموظفين
  ٢٠٬٠٧٢٬٩٤٨ ٢٠٬٠٧٢٬٩٤٨ - ٢٠٬٥٧٢٬٩٤٨ ٢٠٬٥٧٢٬٩٤٨  - الزكاة وضريبة الدخل

 ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢ - ١٣٬٧٤٨٬٧٢٢ ١٢٬٧١١٬٥٢٧ -  ١٢٬٧١١٬٥٢٧  مستحقات على توزيع الفائض
 ٧٬٧٣٨٬٨٠٧ ٧٬٧٣٨٬٨٠٧ - ٧٬٧٣٨٬٨٠٧ ٧٬٧٣٨٬٨٠٧  -  إيرادات مستحقة الدفع إلى (ساما)

  ٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠ ٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠ - ١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢ ١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢  - المستحق إلى عمليات التامين
 ١٬٠٠٦٬٥٥٧٬٢٠٧ ٢٣٥٬٩٨٩٬٥١٥ ٧٧٠٬٥٦٧٬٦٩٢ ٩٧٧٬٠٥٨٬٥٧٧ ٢١٩٬٠٦١٬٧٤٧  ٧٥٧٬٩٩٦٬٨٣٠  مجموع المطلوبات

 )٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠( )٢٠٧٬٨٢٥٬٣٠٠( - )١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢( )١٩٠٬٣٩٧٬٥٣٢(  -  ناقص:  إلغاء العمليات البينية  

 ٧٩٨٬٧٣١٬٩٠٧ ٢٨٬١٦٤٬٢١٥ ٧٧٠٬٥٦٧٬٦٩٢ ٧٨٦٬٦٦١٬٠٤٥ ٢٨٬٦٦٤٬٢١٥  ٧٥٧٬٩٩٦٬٨٣٠  مجموع المطلوبات
        حقوق المساهمين:

  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  -  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠  ٢٢٩٬٤٧٤٬٦٤٠ -  رأس المال
  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ ٤٬٨٨٥٬٦٩١  -  ٤٬٨٨٥٬٦٩١  ٤٬٨٨٥٬٦٩١ -  إحتياطي نظامي
  )١١١٬٢٤٢٬٨٠٩( )١١١٬٢٤٢٬٨٠٩(  -  )١٣٢٬١٢٩٬٧٩٦(  )١٣٢٬١٢٩٬٧٩٦( -  خسائر متراكمة

  )١٦٨٬٣٥١( -  )١٦٨٬٣٥١(  )١٦٨٬٣٥١(  -  )١٦٨٬٣٥١(  احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
  ٩٬٠٧٥٬٩٥١ ٦٬٧٩٩٬٥٥٩ ٢٬٢٧٦٬٣٩٢ ٤٬٥١١٬٣١٦ ٤٬٦٠١٬٣٨٥  )٩٠٬٠٦٩(  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

 ١٣٢٬٠٢٥٬١٢٢ ١٢٩٬٩١٧٬٠٨١ ٢٬١٠٨٬٠٤١ ١٠٦٬٥٧٣٬٥٠٠ ١٠٦٬٨٣١٬٩٢٠  )٢٥٨٬٤٢٠(  مجموع حقوق المساهمين

 ٩٣٠٬٧٥٧٬٠٢٩ ١٥٨٬٠٨١٬٢٩٦ ٧٧٢٬٦٧٥٬٧٣٣ ٨٩٣٬٢٣٤٬٥٤٥ ١٣٥٬٤٩٦٬١٣٥  ٧٥٧٬٧٣٨٬٤١٠  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

          



 

- ٤١ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 تتمة)(معلومات إضافية  -٢٠

  

 (تتمة) :المنتهية في أشهر التسعةفترة لقائمة الدخل األولية الموجزة 
  

  

   
٢٢٠٢ مارس ٣١ (غير مراجعة)  ١٢٠٢ مارس ٣١ (غير مراجعة)   

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        اإليرادات:
  ١٧٧٬٠٧٩٬١١١ -  ١٧٧٬٠٧٩٬١١١ ١٣٥٬٠٥٠٬٠١٦ - ١٣٥٬٠٥٠٬٠١٦  المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

            أقساط إعادة تأمين مسندة:
 )٣٤٬١٠٢٬١٤٥( - )٣٤٬١٠٢٬١٤٥( )٢٣٬٩٨٢٬٢٧٠( - )٢٣٬٩٨٢٬٢٧٠(  أجنبي  -   
  )٣٬٦٣٦٬٥٥٩( -  )٣٬٦٣٦٬٥٥٩(  )٤٬٤٠٤٬١٥٧( -  )٤٬٤٠٤٬١٥٧(  محلي  -   

           فائض خسارة أقساط التأمين:
  )٢٬٩٦٤٬٣٨١( -  )٢٬٩٦٤٬٣٨١(  )١٬٣٤٨٬٨١٥( -  )١٬٣٤٨٬٨١٥(  أجنبي  -   
  )٥٦٧٬٤٦٠( -  )٥٦٧٬٤٦٠(  )٥٧٣٬٩٥٦( -  )٥٧٣٬٩٥٦( محلي  -   

 ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦ - ١٣٥٬٨٠٨٬٥٦٦ ١٠٤٬٧٤٠٬٨١٨ - ١٠٤٬٧٤٠٬٨١٨ صافي أقساط التأمين المكتتبة
        

 ٥٬٦٥٣٬٥٥٥  - ٥٬٦٥٣٬٥٥٥ )١٬٩٠٠٬٠٩٨(  - )١٬٩٠٠٬٠٩٨(  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
 ١٤٬١٩٢٬٠٠٠  - ١٤٬١٩٢٬٠٠٠ ٣٬٤٠٧٬٩٩١  - ٣٬٤٠٧٬٩٩١  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١  - ١٥٥٬٦٥٤٬١٢١ ١٠٦٬٢٤٨٬٧١١  - ١٠٦٬٢٤٨٬٧١١  صافي أقساط التأمين المكتسبة
  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢ -  ٥٬٦٧٦٬٤٠٢  ٥٬١٤٠٬٨٢٠ -  ٥٬١٤٠٬٨٢٠ عموالت اعادة تأمين

  ١١٣٬٩٧٨ -  ١١٣٬٩٧٨  ١٥٢٬٠٣١ -  ١٥٢٬٠٣١  إيرادات رسوم من التأمين
 ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١ - ١٦١٬٤٤٤٬٥٠١  ١١١٬٥٤١٬٥٦٢ -  ١١١٬٥٤١٬٥٦٢ مجموع اإليرادات

 (تتمة)         



 

- ٤٢ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 (تتمة)معلومات إضافية  - ٢٠

  

  (تتمة) المنتهية في:  أشهر التسعةفترة ل قائمة الدخل األولية الموجزة

 
 

   (غير مراجعة) ١٢٠٢ مارس ٣١  (غير مراجعة) ٢٠٢٢ مارس ٣١ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين  المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب:
  )(١٧٢٬١١٢٬٤٢١ -  )(١٧٢٬١١٢٬٤٢١  )١٤٢٬٤٦٩٬٣٥١( -  )١٤٢٬٤٦٩٬٣٥١(  إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢ - ١٣٬٦٥٠٬٩٦٢ ١٨٬٢٨٧٬١٥٤ - ١٨٬٢٨٧٬١٥٤ المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من إجمالي
  )(٣٬٦٣٧٬٧٥٤ -  )(٣٬٦٣٧٬٧٥٤  )(٢٬٢٣٨٬٥٩٥ -  )٢٬٢٣٨٬٥٩٥(  بالمطالبات المصاريف المتكبدة المتعلقه

 )(١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣ - )(١٦٢٬٠٩٩٬٢١٣ )(١٢٦٬٤٢٠٬٧٩٢ - )(١٢٦٬٤٢٠٬٧٩٢  المدفوعةصافي المطالبات والمنافع األخرى 
        

 )(١٧٬٥٩٥٬٧٠٣ - )(١٧٬٥٩٥٬٧٠٣ )(١٬٠٢٥٬٦٠٢ - )١٬٠٢٥٬٦٠٢( التغيرات في المطالبات القائمة
  ٣٬١٩٣٬٢٦٨ -  ٣٬١٩٣٬٢٦٨  ١٬٢١٥٬٣٦٢ -  ١٬٢١٥٬٣٦٢  التأمين من المطالبات القائمة التغيرات في حصة معيدي

  ١٠٬١٥١٬٩٧٦ -  ١٠٬١٥١٬٩٧٦  ٣٣٬٦٤٠٬٧٤١ -  ٣٣٬٦٤٠٬٧٤١  التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 )(٧١١٬٩٣٥ - )(٧١١٬٩٣٥ ٨٥٢٬٩٠٣ - ٨٥٢٬٩٠٣  لم يتم اإلبالغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة

 )(١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧ - )(١٦٧٬٠٦١٬٦٠٧ )(٩١٬٧٣٧٬٣٨٨ - )(٩١٬٧٣٧٬٣٨٨  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
        

  )(١٣٬٨١١٬١٥٦ -  )(١٣٬٨١١٬١٥٦  )(٩٬٠٤٦٬٦٠٥ -  )(٩٬٠٤٦٬٦٠٥  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
  )(١٠٬٤١٠٬٦٧٠ -  )(١٠٬٤١٠٬٦٧٠  )(٤٠٩٬٣٤٢ -  )٤٠٩٬٣٤٢(  تأمين اضافي  التغيرات في احتياطيات قسط

  ٦٩٬٥٧٢ -  ٦٩٬٥٧٢  ١٬٢١٧٬٠٤٨ -  ١٬٢١٧٬٠٤٨  احتياطيات فنية اخرىالتغيرات في 
  )(٢٧٢٬٩٩٥ -  )(٢٧٢٬٩٩٥  )(٦٬٣٤٢٬٦٠١ -  )٦٬٣٤٢٬٦٠١(  مصاريف إكتتاب اخرى

  )(١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦ -  )(١٩١٬٤٨٦٬٨٥٦  )(١٠٦٬٣١٨٬٨٨٨ -  )١٠٦٬٣١٨٬٨٨٨(  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب، بالصافي
  )(٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥ -  )(٣٠٬٠٤٢٬٣٥٥  ٥٬٢٢٢٬٦٧٤ -  ٥٬٢٢٢٬٦٧٤  صافي(خسارة) دخل اإلكتتاب

 (تتمة)       



 

- ٤٣ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 (تتمة)معلومات إضافية  -٢٠

  

 (تتمة)المنتهية في:  أشهر التسعةلفترة قائمة الدخل األولية الموجزة 
 

 
 

   
(غير مراجعة) ٢٢٠٢ مارس ٣١    (غير مراجعة) ١٢٠٢ مارس ٣١ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى :
  )(٣٬٧١٣٬٣٦٧ -  )(٣٬٧١٣٬٣٦٧ )(٣٬٤٤٥٬٣١٤ - )(٣٬٤٤٥٬٣١٤  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  )(٢٩٬٠٠١٬٤٨١ ) (٩١٩٬١٩٨  )(٢٨٬٠٨٢٬٢٨٣  )(٢٧٬٨٣٣٬٩١٩ )(٨٣٠٬٤٥٣  )(٢٧٬٠٠٣٬٤٦٦  وادارية  مصاريف عمومية
 ٤٬٢٠٦٬٧١٩ ٢٬٩٩٦٬٥٢٢ ١٬٢١٠٬١٩٧ ٥٬٤٧٤٬٧٨٤ ٤٬١٢٤٬٦٨٦ ١٬٣٥٠٬٠٩٨  بالصافي - االستثمار والعموالت إيرادات

  )(٧٤٬٠٧٣ -  )(٧٤٬٠٧٣  )(٦٥٬٨٣٤ -  )(٦٥٬٨٣٤  التزامات اإليجار -مصاريف مالية 
  ١٬٨٢٧٬٨٥٢ -  ١٬٨٢٧٬٨٥٢  ٢٦٠٬٦٢٢ -  ٢٦٠٬٦٢٢ ايرادات اخرى

  )(٢٦٬٧٥٤٬٣٥٠  ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  )(٢٨٬٨٣١٬٦٧٤  )(٢٥٬٦٠٩٬٦٦١ ٣٬٢٩٤٬٢٣٣  )(٢٨٬٩٠٣٬٨٩٤  التشغيل االخرى بالصافي ) ايراداتمصاريف(مجموع 
الفائض، الزكاة وضربية  إسناد (العجز)الدخل للفترة قبل /)الخسارة(مجموع 
  )(٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥ ٢٬٠٧٧٬٣٢٤  ) (٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩  )(٢٠٬٣٨٦٬٩٨٧ ٣٬٢٩٤٬٢٣٣  )٢٣٬٦٨١٬٢٢٠(  الدخل

  )(١٬٠٠٠٬٠٠٠ )(١٬٠٠٠٬٠٠٠  -  )(٥٠٠٬٠٠٠ )(٥٠٠٬٠٠٠  -  الزكاةمصروف 
 - - - - - -  مصروف ضريبة الدخل

  )(٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥ ١٬٠٧٧٬٣٢٤  )(٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩  )٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧( ٢٬٧٩٤٬٢٣٣  )(٢٣٬٦٨١٬٢٢٠  إجمالي (الخسارة) الدخل للفترة العائدة للمساهمين
  - )(٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩  ٥٨٬٨٧٤٬٠٢٩  - )(٢٣٬٦٨١٬٢٢٠  ٢٣٬٦٨١٬٢٢٠  المحول إلى عمليات المساهمين العجز

  )(٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥ )(٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥  -  )(٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧ )(٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧  -  للفترة بعد تحويل العجز مجموع الخسارة
 ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤ - - ٢٢٬٩٤٧٬٤٦٤ - - المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

   - - -  - -  السهم (معبر عنها  باللایر السعودي للسهم الواحد): خسارة
 )(٢٫٥٢  - - )(٠٫٩١  - -  للسهم الواحد ة األساسي الخسارة
 )(٢٫٥٢    )(٠٫٩١     للسهم الواحد ةالمخفض الخسارة



 

- ٤٤ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
 (تتمة)معلومات إضافية  -٢٠

  

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

(غير مراجعة) ٢٢٠٢ مارس ٣١    (غير مراجعة) ١٢٠٢ مارس ٣١ 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع المساهمين

        
 )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥( )٥٧٬٧٩٦٬٧٠٥(  - )(٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧ )(٢٠٬٨٨٦٬٩٨٧ -  للفترة بعد تحويل العجز  مجموع الخسارة 
        
  

        الشامل اآلخر:الدخل (الخسارة) 
البنود التي سيتم اعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة في الفترات 

        الالحقة
        

 ١٬٦٣٨٬١٠٤ ٩٠٢٬١٣٩ ٧٣٥٬٩٦٥ )(٢٬٩٦٤٬٦٣٤ )(٥٩٨٬١٧٣ )(٢٬٣٦٦٬٤٦١  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 - - - )(١٬٦٠٠٬٠٠١ )(١٬٦٠٠٬٠٠١ -  األولية الموجزةالدخل  قائمةالمكاسب المحققة المعاد تصنيفها إلى 

 ١٬٦٣٨٬١٠٤ ٩٠٢٬١٣٩ ٧٣٥٬٩٦٥ )(٤٬٥٦٤٬٦٣٥ )(٢٬١٩٨٬١٧٤ )(٢٬٣٦٦٬٤٦١  االخر إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل
 )٥٦٬١٥٨٬٦٠١( )٥٦٬٨٩٤٬٥٦٦( ٧٣٥٬٩٦٥ )(٢٥٬٤٥١٬٦٢٢ )(٢٣٬٠٨٥٬١٦١ )(٢٬٣٦٦٬٤٦١  إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ٤٥ - 
 

 
  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

 )ة(تتممعلومات إضافية  -٢٠
المنتهية  أشهر الثالثةقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة  (غير مراجعة) ٢٢٠٢ مارس ٣١     (غير مراجعة) ١٢٠٢ مارس ٣١ 

:التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
عمليات  عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين

 المجموع المساهمين

 )(٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥ )(٥٦٬٧٩٦٬٧٠٥ - )(٢٠٬٣٨٦٬٩٨٧ )(٢٠٬٣٨٦٬٩٨٧ -  للفترة ما قبل تخصيص الفائض،الزكاة وضربية الدخل)الخسارة(إجمالي 
         تعديالت على البنود غير النقدية:

  ٧١٢٬١٧٠ -  ٧١٢٬١٧٠ ٦٤٣٬٩٦٠ - ٦٤٣٬٩٦٠   استهالك الممتلكات والمعدات
  ٦٤٧٬٢٦٨ -  ٦٤٧٬٢٦٨ ١٬٩٧٨٬٥٧٣ - ١٬٩٧٨٬٥٧٣   اطفاء الموجودات غير الملموسة

  ٥٠٦٬٧٤٦ -  ٥٠٦٬٧٤٦ ٤٥٥٬٧١٥ - ٤٥٥٬٧١٥   استهالك موجودات حق االستخدام
  ٧٤٬٠٧٣  -  ٧٤٬٠٧٣  ٦٥٬٨٣٤  -  ٦٥٬٨٣٤   تكاليف التمويل على االيجارات 

  ٣٬٧١٣٬٣٦٧  -  ٣٬٧١٣٬٣٦٧  ٣٬٤٤٥٬٣١٤  -  ٣٬٤٤٥٬٣١٤   في تحصيلهامخصص ديون مشكوك 
  )(٤٬٢٠٦٬٧١٩ )(٢٬٩٩٦٬٥٢٢  )(١٬٢١٠٬١٩٧ )(٣٬٨٧٤٬٧٨٣ )(٢٬٥٢٤٬٦٨٥ )(١٬٣٥٠٬٠٩٨   ايراد استثمار وعموالت

  ٣٥٢٬٨٨٤ -  ٣٥٢٬٨٨٤ ٢٤٣٬٨٢٦ - ٢٤٣٬٨٢٦   مخصص التزامات منافع الموظفين
  - -  - )(١٬٦٠٠٬٠٠١ )(١٬٦٠٠٬٠٠١ -   متاحة للبيعق من استبعاد استثمارات قالربح المح

   (٥٤٬٩٩٦٬٩١٦ )(٥٩٬٧٩٣٬٢٢٧  ٤٬٧٩٦٬٣١١ )(١٩٬٠٢٨٬٥٤٩ )(٢٤٬٥١١٬٦٧٣ ٥٬٤٨٣٬١٢٤(  
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 ١٣٬٨٩٦٬٠٥١ - ١٣٬٨٩٦٬٠٥١ ٢٨٬٠٧٨٬٠٨٩ - ٢٨٬٠٧٨٬٠٨٩   أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
  )(٨٬١٩٠٬٢٩٩ -  )(٨٬١٩٠٬٢٩٩ )(٦٬٦٦٠٬٧٩٧ - )(٦٬٦٦٠٬٧٩٧   أطراف ذات عالقة –أقساط تأمين مدينة 

  )(١٤٬١٩٢٬٠٠٠ -  )(١٤٬١٩٢٬٠٠٠ )(٣٬٤٠٧٬٩٩١ - )(٣٬٤٠٧٬٩٩١   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  )(٣٬١٩٣٬٢٦٨ -  )(٣٬١٩٣٬٢٦٨ )(١٬٢١٥٬٣٦٢ - )(١٬٢١٥٬٣٦٢   حصة معيدي التأمين من مطالبات  قائمة

  ٧١١٬٩٣٥ -  ٧١١٬٩٣٥ )(٨٥٢٬٩٠٣ - )(٨٥٢٬٩٠٣   حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
  )(٩٧٬٣٦٩ -  )(٩٧٬٣٦٩ )(٣٢٦٬٥٥٤ - )(٣٢٦٬٥٥٤   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 )(٥٬٤٢٢٬١٣٣ - )(٥٬٤٢٢٬١٣٣ )(٥٬٧٦٨٬٣١٦ - )(٥٬٧٦٨٬٣١٦   فائض خساره اقساط التأمين المؤجلة
  ٤٬٦٠٧٬٤٢٠ ٥٬٥٦٧٬٧١٨ )(٩٦٠٬٢٩٨ ٣٦٬٤٩٠٬٩٧٠ )(٥٤٠٬٠٦٥ ٣٧٬٠٣١٬٠٣٥   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  ٢٣٬٧٦٩٬٨٥٣ -  ٢٣٬٧٦٩٬٨٥٣ ١٣٬٢٣٣٬٧٣٤ - ١٣٬٢٣٣٬٧٣٤   ذمم دائنة
  )(٥٬١٥٥٬٣٣٨ ٢٩٩٬١٧٥ )(٥٬٤٥٤٬٥١٣ )(٣٣٬٤٠٠٬٢٢١ - )(٣٣٬٤٠٠٬٢٢١   مستحقات ومطلوبات اخرى

  ٨٬٣١٩٬٨٠١ -  ٨٬٣١٩٬٨٠١ ٤٬٩٤١٬٤١٢ - ٤٬٩٤١٬٤١٢   أرصدة إعادة تأمين دائنة
  )(٥٬٦٥٣٬٥٥٥ -  )(٥٬٦٥٣٬٥٥٥ ١٬٩٠٠٬٠٩٨ - ١٬٩٠٠٬٠٩٨   أقساط تأمين غير مكتسبة

  ٣٬٣٣١٬٥٣٩ -  ٣٬٣٣١٬٥٣٩ ١٬٥٥٦٬٣٦٩ - ١٬٥٥٦٬٣٦٩   عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة
  ١٧٬٥٩٥٬٧٠٣ -  ١٧٬٥٩٥٬٧٠٣ ١٬٠٢٥٬٦٠٢ - ١٬٠٢٥٬٦٠٢   مطالبات قائمة

  )(١٠٬١٥١٬٩٧٦ -  )(١٠٬١٥١٬٩٧٦ )(٣٣٬٦٤٠٬٧٤١ - )(٣٣٬٦٤٠٬٧٤١   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ١٠٬٤١٠٬٦٧٠ - ١٠٬٤١٠٬٦٧٠ ٤٠٩٬٣٤٢ - ٤٠٩٬٣٤٢   احتياطيات قسط تأمين اضافي

 )(٦٩٬٥٧٢ - )(٦٩٬٥٧٢ )(١٬٢١٧٬٠٤٨ - )(١٬٢١٧٬٠٤٨   احتياطيات فنية اخرى
 )(١٬٣٢١٬٣٦٣ - )(١٬٣٢١٬٣٦٣ - - -   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 )(١٬٨٨٦٬٠١٠ )(١٬٨٨٦٬٠١٠ - - - -   الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
 )٢٧٬٦٨٦٬٨٢٧( )(٥٥٬٨١٢٬٣٤٤ ٢٨٬١٢٥٬٥١٧ )١٧٬٨٨٢٬٨٦٦( )٢٥٬٠٥١٬٧٣٨( ٧٬١٦٨٬٨٧٢   صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

  



 

- ٤٦ - 
 

 للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  

 (تتمة)معلومات إضافية  -٢٠
  

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

(غير مراجعة) ٢٢٠٢ مارس ٣١     (غير مراجعة) ١٢٠٢ مارس ٣١ 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  

         :من األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية
 ٥٠٬١٦٩٬٠٥٥ - ٥٠٬١٦٩٬٠٥٥ - - -   ودائع قصيرة األجل تسييل متحصالت 

  )(١٥٬٥٢٧٬١١٨  -  )(١٥٬٥٢٧٬١١٨  -  -  -   شراء االستثمارات المتاحة للبيع
  -  -  -  ٣٦٬٣٨١٬٢٥١  ٣٦٬٣٨١٬٢٥١  -   عوائد من بيع استثمارات متاحة للبيع

  ١٬٨٧٥٬٠٠٠  ١٬٨٧٥٬٠٠٠  -  ٦٢٤٬٩٩٩  ٦٢٤٬٩٩٩  -   بها حتى االستحقاق فظمحتعوائد من بيع استثمارات 
  ٥٬١٩٩٬٧٢٢  ٣٬٥١٤٬٤١٦  ١٬٦٨٥٬٣٠٦  ٥٬٠٨٢٬٦٧٤  ٣٬٢١٢٬٦٠٤  ١٬٨٧٠٬٠٧٠   االستثمار والعموالتمن إيرادات مستلمة 

 )٩٣٬٤٢٨( - )٩٣٬٤٢٨( )٣٠٬٥٣٠( - )٣٠٬٥٣٠(  شراء ممتلكات ومعدات
 )٥٧١٬٠١٦( - )٥٧١٬٠١٦( )(٢٬١٧٧٬١٧١ - )(٢٬١٧٧٬١٧١   الى الموجودات غير الملموسة  اتإضاف

 ١٨٬٤٥٠٬٠٠٠ ١٨٬٤٥٠٬٠٠٠ - - - -   متحصالت الوديعة النظامية
 ٥٩٬٣٥٨٬٠٨٦ ٢٣٬٨٣٩٬٤١٦ ٣٥٬٥١٨٬٦٧٠ ٣٩٬٨٨١٬٢٢٣ ٤٠٬٢١٨٬٨٥٤ )(٣٣٧٬٦٣١   األنشطة االستثمارية الناتج منصافي النقد 

         النقدية من األنشطة التمويلية:التدفقات 
 )٤١٬٩٢٥( - )٤١٬٩٢٥( - - -   العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

 )٢٬٠٧٥( - )٢٬٠٧٥( - - -   تكلفة التمويل المدفوعة
 - ٢٣٬٠٥٦٬٩٧٤ )٢٣٬٠٥٦٬٩٧٤( - )١٧٬٤٢٧٬٧٦٨( ١٧٬٤٢٧٬٧٦٨   مستحق من / إلى عمليات المساهمين

 )(٤٤٬٠٠٠ ٢٣٬٠٥٦٬٩٧٤ )٢٣٬١٠٠٬٩٧٤( - )١٧٬٤٢٧٬٧٦٨( ١٧٬٤٢٧٬٧٦٨   (المستخدم في) األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد
         

 ٣١٬٦٢٧٬٢٥٩ )٨٬٩١٥٬٩٥٤( ٤٠٬٥٤٣٬٢١٣ ٢١٬٩٩٨٬٣٥٧ )(٢٬٢٦٠٬٦٥٢ ٢٤٬٢٥٩٬٠٠٩   صافي التغير في النقد وما يماثله
 ١٧٩٬٥٠٨٬٠٢٩ ١١١٬٦٥٥٬٨٣٥ ٦٧٬٨٥٢٬١٩٤  ١١٤٬٩٨٢٬٠٩٣  ٧٤٬٣١٥٬٣٩٦ ٤٠٬٦٦٦٬٦٩٧   نقد وما يماثله كما في بداية الفترة
 ٢١١٬١٣٥٬٢٨٨ ١٠٢٬٧٣٩٬٨٨١ ١٠٨٬٣٩٥٬٤٠٧ ١٣٦٬٩٨٠٬٤٥٠ ٧٢٬٠٥٤٬٧٤٤ ٦٤٬٩٢٥٬٧٠٦   نقد وما يماثله كما في نهاية الفترة

                المعلومات غير النقدية اإلضافية:
القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة  احتياطي صافي التغير في

  ١٬٦٣٨٬١٠٤  ٩٠٢٬١٣٩  ٧٣٥٬٩٦٥  )(٤٬٦٤٥٬٥٧٨  )(٢٬٢٧٩٬١١٧  )(٢٬٣٦٦٬٤٦١   للبيع
اط تأمين وإعادة  تحقات على توزيع الفائض مقابل أقس مس

 - - - )(١٬٠٣٧٬١٩٥ -  )(١٬٠٣٧٬١٩٥    تأمين مدينة
 



  

- ٤٧ - 
 

  للتأمين التعاوني االهلية شركة اتحاد الخليج
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

  م ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  األحداث الالحقة -٢١

 

). لم تحدث ١ اإليضاحتلقت الشركة موافقة المساهمين على زيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق (انظر  ,بعد تاريخ التقرير
والتي قد يكون لها تأثير  ,مراجعة مدققي الحسابات المستقلينوقبل تاريخ توقيع تقرير  ٢٠٢٢مارس  ٣١أي أحداث أخرى بعد 

  .٢٠٢٢مارس  ٣١كبير على البيانات المالية كما في 
 

 :موافقة على القوائم المالية األولية الموجزةال -٢٢
  

 .٢٠٢٢مايو  ١٧الموجزة من قبل مجلس اإلدارة في  وليةتمت الموافقة على هذه المعلومات المالية األ


