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المالية األولية الموجزة القوائم حول فحص مراجعي الحسابات المستقلين تقرير  
 المساهمين إلى السادة 

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية(

مقدمة 

، م2022  يونيو   30)"الشركة"( كما في    عودية شركة مساهمة س لشركة المتحدة للتأمين التعاوني  المرفقة لالموجزة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية  
في   تغيراتلل  الموجزة  األولية  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والقوائم المالية   لدخل الشاملواللدخل    الموجزة  والقوائم األولية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  . حول هذة القوائم االولية الموجزةاإليضاحات المنتهية في ذلك التاريخ و الستة أشهروالتدفقات النقدية لفترة  حقوق الملكية

المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن   المالي األولي "  "التقرير(  34)وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 . فحصناحول هذه القوائم المالية األولية الموجزة بناًء على  نتيجة فحص مسؤوليتنا هي إبداء

نطاق الفحص 

للمعيار الدولي الخاص بعمليات الفحص رقم ) (، "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل مراجع الحسابات المستقل 2410تم فحصنا وفقاً 
يشتمل فحص القوائم المالية األولية بصورة أساسية على توجيه استفسارات إلى المسؤولين عن األمور للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية.  

قاً المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى، إن هذا الفحص أقل نطاقاً بشكل جوهري من عملية المراجعة التي تتم وف
ي المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهو ال يمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على علم بكافة األمور للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة ف 

 . الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة، وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة

االستنتاج 

م للشركة 2022يونيو    30كما في  يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة    يرد الى علمنا اي أمرالذي قمنا به، لم  بناًء على فحصنا  
المملكة   المعتمد في  ( "التقرير المالي األولي"34رقم )، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  من جميع النواحي الجوهرية  المتحدة للتأمين التعاوني غير معدة،

 العربية السعودية. 

عدم اليقين الجوهري المتعلق باالستمرارية 

مليون لاير   42.58خسارة قدرها  صافي  ، والذي يشير إلى أن الشركة تكبدت  األولية الموجزةالمالية    القوائم  حول)ب(    2نلفت االنتباه إلى اإليضاح  
حيث   ،مليون لاير سعودي  192.33وحتى ذلك التاريخ ، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة إلى  ،  م2022يونيو    30سعودي خالل الفترة المنتهية في  

هامش الحد األدنى ل، كان هامش المالءة المالية للشركة أقل من متطلبات  م 2022يونيو    30  وكما في٪ من رأس المال. عالوة على ذلك،  48تمثل  
حة التنفيذية لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني. تشير هذه الشروط إلى جانب األمور األخرى ( من الالئ 2)  68المالءة المنصوص عليها في المادة  

)ب( إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوًكا كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.   2الموضحة في اإليضاح  
 .ا األمربهذ لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق

لفت انتباه 

)ب( المفصح عنه في القوائم المالية، والذي يوضح الظروف وتقييم اإلدارة فيما يتعلق برفض بعض بنود جدول األعمال   2نلفت االنتباه إلى اإليضاح  
 فيما يتعلق بذلك.م. ولم يتم تعديل رأينا 2022يونيو  28من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 

وآل الشيخ وشركاؤهم   العظم والسديري مهنية ال لالستشاراتبي ام جي  يك 

قانونيين ومراجعون محاسبون  

_______________________ _______________________ 

ناصر أحمد الشطيري  عبدهللا محمد العظم 

335 ص رقمي رخت    454 ص رقمي رخت  

م2022 اغسطس 29
 صفر 1444 ه  2

جدة، المملكة العربية السعودية 

10504صندوق بريد   
11443الرياض   

المملكة العربية السعودية 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية 

 مركز زهران لألعمال 

 شارع األمير سلطان 
 55078ص.ب 

 21534جـده 
 المملكة العربية السعودية  
 المركز الرئيسي الرياض 



















 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۰ 

 
 معلومات عامة  -۱

 
 ٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥الشركة المتحدة للتأمین التعاوني ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

. عنوان المكتب المسجل للشركة ھو مركز المخمل (الطابق األول والرابع)، شارع األمیر سعود ۲۰۰۸یونیو    ٦ھـ، الموافق  ۱٤۲۹جمادى الثاني    ٦بتاریخ  
 ، المملكة العربیة السعودیة.۲۱٤۲۲، جدة ٥۰۱۹الفیصل، حي الخالدیة، ص.ب 

 
 

ھـ  ۱٤۲۹ربیع الثاني    ۲۹التأمین وإعادة التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھا في المملكة العربیة السعودیة. في  مزاولة أعمال  تتمثل أنشطة الشركة في  
ذو   ۲۹والذي یسري حتى    ("ساما")  ) من البنك المركزي السعودي۱۹/۲۰۰۸۱۲ي/  )، حصلت الشركة على ترخیص رقم (ان ام ت۲۰۰۸مایو    ٥الموافق (

 .۲۰۰۹ینایر  ۱لمزاولة أعمال التأمین وإعادة التأمین في المملكة العربیة السعودیة. بدأت الشركة عملیاتھا في  ۲۰۲٤یولیو  ٦الموافق   ھـ۱٤٤٥الحجة 
 

 

ھـ، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بناًء على طلب الشركة إللغاء رخصة إعادة ۱٤٤۱  جمادى الثاني  ۱۷الموافق    ۲۰۲۰یر  فبرا   ۱۱في  
 أعمال إعادة تأمین.  ، لم تقم الشركة بمزاولة أيالبنك المركزي السعودي التأمین. ومن تاریخ موافقة  

 
 

 وفقًا للنظام األساسي للشركة، یتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات التأمین على النحو التالي: 
 

 ٪ ۹۰ تحویل إلى عملیات المساھمین 
 ٪ ۱۰ عملیات تأمینتحویل إلى 

 ۱۰۰ ٪ 
 

 

 إلى عملیات المساھمین. بالكامل في حالة وجود عجز ناتج عن عملیات التأمین، یتم تخصیص كامل العجز وتحویلھ 
 

 

، توزیع صافي فائض حاملي  البنك المركزي السعودي ، تقترح الشركة، رھناً بموافقة  البنك المركزي السعودي الصادرة عن    الالئحة التنفیذیةمن    ۷۰وفقاً للمادة  
 وثائقھا السنوي مباشرة على حاملي وثائق التأمین في كل مرة ووفقاً للمعاییر التي یحددھا مجلس إدارتھا. 

 
 أسس اإلعداد  -۲
 
 االلتزام بیان  )أ(

 
" على النحو المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر "التقریر المالي األولي   )۳٤(أعدت القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة طبقاً للمعیار الدولي رقم  

 یئة السعودیة للمحاسبین القانونیین). واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. (المعروفة سابقًا باسم الھ
 
 أسس العرض والقیاس  )ب(

 
العادل  بالقیمة  القیاس  التاریخیة باستثناء  التكلفة  االستمراریة ومبدأ  الموجزة على أساس مبدأ  المالیة األولیة  القوائم  المحتفظ بھا تم إعداد ھذه  ة لالستثمارات 

تي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. ال یتم عرض  متاحة للبیع والتزامات منافع الموظفین المحددة والك
،  في حكمھ : نقد وما  قائمة المركز المالي للشركة باستخدام التصنیف المتداول/غیر المتداول. ومع ذلك، یتم تصنیف األرصدة التالیة عموًما على أنھا متداولة

بالصافي، وحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة، وتكالیف اقتناء الوثائق المؤجلة،    -رة األجل، وأقساط التأمین وإعادة التأمین المدینة  ودائع قصی
یدي التأمین مستحقة مع  وذممحاملي وثائق التأمین،  ل  ومبالغ مستحقة الدفعوفائض خسارة أقساط تأمین مؤجلة، والمصاریف المدفوعة مقدًما وموجودات أخرى،  

مطالبات متكبدة ولم و،  تحت التسویة مطالبات  وعمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة،  و،  وأقساط تأمین غیر مكتسبة ومطلوبات أخرى،    مصاریف مستحقةالدفع،  
الدخل  و احتیاطیات فنیة أخرى،  واحتیاطي عجز أقساط التأمین،  ویتم اإلبالغ عنھا،   المالیة  الزكاة وضریبة  المستحقة الدفع. یتم تصنیف جمیع بنود القوائم 

 األخرى بشكل عام على أنھا غیر متداولة ما لم ینص على خالف ذلك. 
 

یذیة . وفقًا لمتطلبات لوائح التأمین في المملكة العربیة السعودیة "الالئحة التنفتھاسیول بحسب ترتیب  تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي على نطاق واسع  
"عملیات التأمین" و"عملیات المساھمین". وفقًا لذلك، یتم تسجیل الموجودات   ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابیة منفصلة لـالبنك المركزي السعوديالصادرة عن  

س توزیع النفقات من العملیات  والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المنسوبة بوضوح إلى أي من النشاطین في الحسابات ذات الصلة. یتم تحدید واعتماد أسا 
 لمساھمین. المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. تحتفظ الشركة بالحیازة الفعلیة وملكیة جمیع الموجودات المتعلقة بعملیات التأمین وعملیات ا 

 
لعملیات التأمین وعملیات   األولیة الموجزة  والتدفقات النقدیة  األولیة الموجزة  وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل  األولیة الموجزة  تم تقدیم قائمة المركز المالي

كمعلومات مالیة اضافیة ولاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجیھیة الصادرة بموجب اللوائح التنفیذیة للبنك المركزي    ۱۹المساھمین المعروضة في اإلیضاح رقم  
للبنك المالسعود التنفیذیة  المالي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. تتطلب الالئحة  المطلوبة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر  ركزي السعودي ي. وغیر 

  الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف لعملیات التأمین وعملیات المساھمین.
 

الما القوائم  الدولي  عند إعداد  المحاسبة  الموجزة على مستوى الشركة وفقًا لمعیار  السعودیة، یتم دمج أرصدة  ۳٤لیة األولیة  العربیة  المملكة  المعتمدة في   ،
أثناء   ا بالكاملومعامالت عملیات التأمین وعملیات المساھمین. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غیر المحققة، إن وجدت، یتم حذفھ

 المماثلة.  الدمج. إن السیاسات المحاسبیة المطبقة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظل الظروف 
 

 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۱ 

 (تتمة)  –أسس اإلعداد  -۲
 

 (تتمة)  –(ب)  أسس العرض والقیاس 
 

 االستمراریة 
 

، م۲۰۲۲یونیو    ۳۰لفترة المنتھیة في  ملیون لایر سعودي) خالل ا  ۳۷٫٥۲:  م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ٤۲٫٥۸تكبدت الشركة صافي خسارة بمبلغ  
٪ ٤۸ملیون لایر سعودي) وھو ما یمثل  ۱٤۹٫۷٥: م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۹۲٫۳۳، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة وحتى ذلك التاریخ

، فإن ھامش المالءة المالیة للشركة أقل من الحد األدنى لمتطلبات لوائح تنفیذ التأمین. تشیر ھذه األحداث والظروف إلى وجود ذلكمن رأس المال. عالوة على  
 ، قد ال تتمكن من تحقیق أصولھا والوفاء بالتزاماتھا في سیاق األعمال العادیة. ركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، وبالتالي قدرة الش حولشك جوھري 

 
لسوق ومستویات االحتفاظ  في ا صحیًا    تدخلأعدت إدارة الشركة خطة عمل تمت الموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة واتخذت مبادرات استراتیجیة تضمن  

االحتفاظ بمحفظة الربح مما مع االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة المعمول بھا. یشمل اإلجراء نمو األعمال واستراتیجیات التسعیر األفضل وتغییر مزیج األعمال و 
 بسبب األعمال الجدیدة المكتتب بھا في قطاعي السیارات والھندسة.  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰أدى إلى زیادة إجمالي األقساط المكتتبة خالل الفترة المنتھیة في 

 
ملیون لایر سعودي لدعم   ۳۰۰ھم حق قدرھا  بزیادة رأس المال عن طریق طرح أس  م۲۰۲۱أكتوبر    ۱٤أعلنت الشركة بناء على توصیة مجلس اإلدارة في  

رة، جنبًا إلى جنب مع  خطة نمو الشركة. الشركة بصدد الحصول على الموافقات التنظیمیة المطلوبة. استناًدا إلى اإلجراءات المذكورة أعاله التي اتخذتھا اإلدا
، لیس لدى تراض االستمراریة. عالوة على ذلك بالحوكمة واثقین من صحة اف، تظل اإلدارة والمكلفون الموجود واألصول السائلة األخرى وما في حكمھالنقد 

على أساس مبدأ   األولیة الموجزةالمالیة    القوائم، تم إعداد ھذه  القریب. بناًء على ما ورد أعاله   اإلدارة أي نیة لتصفیة الشركة أو وقف العملیات في المستقبل
 االستمراریة. 

 
باجتماع الجمعیة العمومیة ألمور المتعلقة ا  
 

م حیث رفض مساھمو الشركة جمیع القرارات المقدمة للموافقة علیھا باستثناء الموافقة على القوائم ۲۰۲۲یونیو    ۲۸انعقدت الجمعیة العمومیة للشركة في  
ذ اإلجراءات الالزمة، م. وفي ھذا الصدد، فإن الشركة بصدد اتخا۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المالیة السنویة المراجعة وتعیین مراجعین خارجیین للسنة المنتھیة في  

بما في ذلك   بما في ذلك االتصاالت مع ھیئة السوق المالیة والبنك المركزي السعودي (ساما) للحصول على موافقة المساھمین على البنود غیر المعتمدة، 
والتي ستتضمن أیًضا بنًدا في جدول األعمال ، من خالل االجتماع الوشیك للجمعیة العمومیة غیر العادیة  الشركة المعامالت غیر المعتمدة مع مجلس إدارة  

اجتماع الجمعیة   للموافقة على تعدیالت معینة على النظام األساسي للشركة. ومجلس اإلدارة على ثقة من أن القرار المرفوض سابقًا ستتم الموافقة علیھ في
 ۳۰ضة لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة للفترة المنتھیة في  العامة غیر العادیة المذكور. وقامت اإلدارة بتقییم وتحدید أن القرارات المرفو 

 م. ۲۰۲۲یونیو 
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض   (ج)
 

عروضة باللایر السعودي، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. تم تقریب جمیع المعلومات المالیة الم  االولیة الموجزة  یتم عرض ھذه القوائم المالیة 
 باللایر السعودي إلى أقرب ألف، ما لم یذكر غیر ذلك. 

 

 السنة المالیة (د)  
 

 دیسمبر.  ۳۱تتبع الشركة السنة المالیة المنتھیة في 
 

 أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة (ھـ)  
 

وافتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المشمولة في التقریر یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات 
 للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

 

تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات  عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة، كانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في  
 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في غیر المؤكدة بما في ذلك سیاسات إدارة المخاطر ھي نفسھا المطبقة على القوائم المالیة السنویة كما في و

 
 موسمیة العملیات (و)  

 

 ات التأمین للشركة. لم تطرأ أي تغیرات موسمیة قد تؤثر على عملی
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

 ۳۱المالیة السنویة للسنة المنتھیة في    القوائم  مع تلك المستخدمة في إعداد    الموجزة  االولیةالمالیة    القوائمتتفق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه  
. في البیئة ، فإن السیاسات المحاسبیة وضع البیئة االقتصادیة الحالیة. بناًء على تطبیق التعدیالت على المعاییر الحالیة ومع األخذ في االعتبار  ۲۰۲۱دیسمبر  

أو تعدلھا أو تضیف   ۲۰۲۱المالیة السنویة لعام    القوائمحاسبیة المقابلة الواردة في  ، لتحل محل السیاسات المم۲۰۲۲ینایر    ۱التالیة قابلة للتطبیق اعتباًرا من  
 .إلیھا

 

 التعدیالت على المعاییر )أ(
 

لتي تبدأ  ري للفترات السنویة افیما یلي موجز عن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة األخرى والتعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، والتي تس
 .للشركةالمالیة  القوائملھا تأثیر كبیر على  حیث أن لیس اإلصدارات. لقد اختارت الشركة عدم التطبیق المبكر لھذه م۲۰۲۲ینایر  ۱في أو بعد 

 
 تاریخ السریان   الوصف  ات / التعدیالت ر/التفسیرییالمعا

تعدیل على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
اإلیجار"    ۱٦رقم   "عقود  اإلیجار امتیازا   ، ،  ت 

  تمدید المنفعة العملیة  -  ۱۹كوفید  المتعلقة بفیروس  

لوباء   كوفید  نتیجة  منح   ۱۹فیروس  تم  ربما   ،
،   ۲۰۲۰امتیازات اإلیجار للمستأجرین. في مایو  

على  الدولیة تعدیالً  المحاسبة  نشر مجلس معاییر 
رقم   المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولي    ۱٦المعیار 

ما   لتقییمیوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین  
  ۱۹فیروس كوفید  اإلیجار المتعلق بإذا كان امتیاز  
 د اإلیجار. ھو تعدیل لعق

أبریل  ۱الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
۲۰۲۱ . 

على   النطاق  ضیقة  التعدیالت  من   المعیارعدد 
المالیة    الدولي المحاسبیة  و  ۳للتقاریر  معاییر 

وبعض التحسینات السنویة على   ۳۷و    ۱٦الدولیة  
الدولیةال المالیة    معاییر    ۱٦و    ۹و    ۱للتقاریر 

 . ٤۱ولي والمعیار المحاسبي الد

التقاریر  إلعداد  الدولي  المعیار  على  التعدیالت 
في   اندماج، "  ۳المالیة   تُحِدّث مرجعًا  األعمال" 

المالیة   للتقاریر  الدولي  لإلطار    ۳المعیار 
المتطلبات   تغییر  دون  المالیة  للتقاریر  المفاھیمي 

 األعمال. اندماجالمحاسبیة 
 

،    ۱٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
"الممتلكات والمنشآت والمعدات" تمنع الشركة من  

الممتلكا  تكلفة  من  والمعدات  الخصم  واآلالت  ت 
بینما   المنتجة  األصناف  بیع  من  المستلمة  المبالغ 
المقصود.   بإعداد األصل لالستخدام  الشركة  تقوم 
بعائدات   الشركة  ستعترف   ، ذلك  من  وبدالً 

في   الصلة  ذات  والتكالیف  ھذه    قائمة المبیعات 
 الدخل 

 
 

  ۳۷تحدد التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
وال "المخصصات  واألصول  ،  الطارئة  مطلوبات 

عند  الشركة  تتضمنھا  التي  التكالیف  المحتملة" 
 تقییم ما إذا كان العقد سیتسبب في خسارة.

 
 

على  طفیفة  تعدیالت  السنویة  التحسینات  تُدخل 
رقم   المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولي  ،    ۱المعیار 

المالیة   التقاریر  إلعداد  الدولیة  المعاییر  "اعتماد 
األ الدولي  للمرة  المحاسبة  ومعیار   ، ،   ٤۱ولى" 

الدولي  للمعیار  المصاحبة  واألمثلة  "الزراعة" 
 ، "عقود اإلیجار".   ۱٦إلعداد التقاریر المالیة رقم  

 

ینایر  ۱الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
۲۰۲۲ 

 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۳ 

 (تتمة)  -السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

 (تتمة) -التنفیذ معاییر صادرة والتي لم تدخل حیز  )ب(
 

حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. وتتضمن ھذه القائمة المعاییر  تدخل حیز التنفیذ  فیما یلي المعاییر والتفسیرات الصادرة التي لم  
 المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول. والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع الشركة تطبیقھا في تاریخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد ھذه 

   
 تاریخ السریان  الوصف  / التعدیالت التفسیر المعیار/

   

، عرض   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
 البیانات المالیة ، على تصنیف المطلوبات

النطاق على معیار المحاسبة الدولي   محددةتوضح ھذه التعدیالت 
، أن المطلوبات مصنفة على    القوائم ، "عرض    ۱رقم   المالیة" 

أنھا متداولة أو غیر متداولة ، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في  
بتوقعات   التصنیف  یتأثر  ال  التقریر.  فترة  أو    الشركة  نھایة 
استالم تنازل    األحداث التي تلت تاریخ التقریر (على سبیل المثال ، 

ما یعنیھ معیار المحاسبة   التعدیل أیًضا  للعھد). یوضح  أو خرق 
 عندما یشیر إلى "تسویة" التزام.  ۱الدولي رقم 

مؤجل حتى الفترات المحاسبیة التي  
 ۲۰۲٤مینایر  ۱ال تبدأ قبل 

المحاسبة    محددةتعدیالت   معیار  على  النطاق 
الدولیة    ۱الدولي   المعاییر  ممارسة  وبیان   ،

المالیة   التقاریر  المحاسبة    ۲إلعداد  ومعیار   ،
 ۸الدولي 

المحاسبیة   السیاسة  إفصاحات  تحسین  إلى  التعدیالت  ھدف 
المالیة على التمییز بین التغیرات في   القوائمومساعدة مستخدمي  

الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد   ییرات في السیاسات المحاسبیة. التقدیرات المحاسبیة والتغ
 م۲۰۲۳ینایر  ۱

رقم   الدولي  المحاسبة  معیار  على   -   ۱۲تعدیل 
بالموجودات   المتعلقة  المؤجلة  الضریبة 

 والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة 

تتطلب ھذه التعدیالت من الشركات االعتراف بالضریبة المؤجلة  
المعامالت التي ، عند االعتراف األولي ، تؤدي إلى مبالغ على  

والخاضعة  للخصم  الخاضعة  المؤقتة  الفروق  من  متساویة 
 للضریبة. 

الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 م۲۰۲۳ینایر  ۱

 انظر االیضاح ادناه  عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 انظر االیضاح ادناه   األدوات المالیة ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 
 األدوات المالیة   - ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 

 التالیة المتعلقة باألدوات المالیة: . یتناول المعیار الجدید البنود ۳۹، واستبدل معیار المحاسبة الدولي رقم م۲۰۱٤یولیو  ۲٤تم نشر ھذا المعیار في 
 

 التصنیف والقیاس:  )أ
 

منھًجا واحًدا لتحدید ما إذا كان یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   ۹یستخدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا: اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 
 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  •
ر على مدفوعات ألصل الدین والفائدة على مبلغ أصل  أن تؤدي األحكام التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتص •

 الدین القائم. 
 

و الخسارة عند البیع، یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ویتم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
 في حالة استیفاء الشرطین التالیین: 

 

 تدفقات النقدیة التعاقدیة وللبیع، و صل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل الاالحتفاظ باأل •
 اقتصرت الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة على مدفوعات ألصل الدین والفائدة. •

 

ربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، یمكن یتم قیاس الموجودات المالیة للدین التي ال تفي بأي من ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل ال
ك إلى إزالة أو تقلیل  ألي منشأة استخدام الخیار لتصنیف أصل مالي وكل من أدوات الدین وحقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذل

 عدم تطابق المحاسبة بشكل جوھري. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱٤ 

 (تتمة)  -السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

 
 معاییر صادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ (ب) 

  

 
"  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   (تتمة)  -"األدوات المالیة

 
بعرض التغیرات الالحقة ضمن الدخل الشامل بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمنشأة أیًضا إجراء خیار غیر قابل لإللغاء  

 اآلخر في القیمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة)، ویتم إثبات توزیعات األرباح في قائمة الدخل. 
 

ت قیمة التغیر في القیمة العادلة لاللتزام المالي العائدة  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إثبا
زام في الدخل الشامل اآلخر إلى التغیرات في المخاطر االئتمانیة لھذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم یؤدي إثبات آثار تغیرات المخاطر االئتمانیة لاللت

 ھ. إلى وجود عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زیادت
 

 
 االنخفاض في القیمة: ب) 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معیار    ۹یعكس نموذج االنخفاض في القیمة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدالً من  ، لم یعد من  ۹. بموجب نھج المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۳۹المحاسبة الدولي رقم  

المتوقعة في تاریخ كل فترة  ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في تلك الخسائر. یتم تحدیث مبلغ الخسائر االئتمانیة
 نذ اإلثبات المبدئي. تقریر لیعكس التغیرات في المخاطر االئتمانیة م

 

 محاسبة التحّوط: ج) 
المالي رقم   للتقریر  الدولي  المعیار  تحدد   ۹قدم  المخاطر. كما  إدارة  التحوط على نحو أوثق مع  التي تربط محاسبة  التحوط  متطلبات جدیدة بشأن محاسبة 

التعدیالت على جمیع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة القیمة    المتطلبات منھًجا یقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق 
طلبات محاسبة التحوط حالیًا العادلة لمخاطر سعر الفائدة (یشار إلیھا عادةً باسم "تحوطات القیمة العادلة الكلیة"). بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبیق مت 

 ھذا االستثناء بشكل كبیر ألن مجلس معاییر المحاسبة الدولي یعالج محاسبة التحوط الكلیة كمشروع منفصل. . تم منح  ۳۹ضمن معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تاریخ السریان 
: "عقود التأمین"  ٤. ومع ذلك، فإن التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم م۲۰۱۸ینایر  ۱كان في  ۹إن تاریخ نشر المعیار الدولي للتقریر المالي 

،  م ۲۰۱٦سبتمبر    ۱۲"عقود التأمین"، المنشور في    -  ٤مع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ة "األدوات المالی  -  ۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
بتخفیف بعض    ٤ي للتقریر المالي رقم  الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمین ضمن نطاق المعیار الدول   ٤غیرت المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

قبل أن یُصبح معیار عقود التأمین الجدید الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولي، (المعیار الدولي    ۹اآلثار لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 لین: "عقود التأمین")، ساري المفعول. تقدم التعدیالت خیارین بدی ۱۷للتقریر المالي رقم 

 

 : التالیین الخیارین من یسبق ما  حتى ۹ رقم المالي للتقریر الدولي المعیار  تطبیق من مؤقت  إعفاء تطبیق .۱
 

 

 ان المعیار الجدید لعقود التأمین، أو تاریخ سری •
 

المحاسبة الدولي تمدید تاریخ سریان المعیار  ، یقترح مجلس معاییر م۲۰۲۰مارس  ۱۷. في م۲۰۲۱ینایر  ۱فترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  •
ینایر   ۱من    ٤في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۹واإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۱۷الدولي للتقریر المالي رقم  

مطلوبة خالل فترة التأجیل. وھذا الخیار متاح فقط للمنشآت التي    . إن اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة بالموجودات المالیةم۲۰۲۳ینایر    ۱إلى    م۲۰۲۱
 سابقًا. أو  ۹ترتبط أنشطتھا في الغالب بالتأمین ولم تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
 

  تحدث   قد  والتي  المحاسبیة  التطابق  عدم  حاالت  بعض  آثار  إزالة  المالیة،   الموجودات   لبعض  بالنسبة  ولكن،  ۹  رقم  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  تطبیق .۲
 . مطلوبة  إضافیة  إفصاحات ھناك  األولیة،  الفترة خالل. الخسارة أو الربح من الجدید  التأمین عقد معیار تنفیذ قبل

 
 

) تمت مقارنة القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعیار الدولي ۱: (م۲۰۱۷ینایر    ۱أجرت الشركة تقییماً مفصالً اعتباراً من  
) تمت  ۲(بما في ذلك مكونات اإلیداع أو المشتقات المتضمنة غیر الممولة من عقود التأمین) بمجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا؛ و(  ٤للتقریر المالي  

دفتریة لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا. بناًء على ھذه التقییمات، قررت الشركة أنھا مقارنة مجموع القیمة ال 
تأمین. ویتم إدراج حتى تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود ال  ۹مؤھلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجیل تنفیذ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالیة المطلوبة خالل فترة التأجیل في القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱٥ 

 (تتمة)  -السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

 (تتمة) -معاییر صادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ (ب) 
 

 تقییم األثر 
 ۷٦۸٫٦۸  :م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۸۱۱، بلغ مجموع الموجودات المالیة للشركة والموجودات المتعلقة بالتأمین  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

ملیون لایر سعودي) على التوالي. تتكون الموجودات المالیة المحتفظ بھا   ٤۰۹٬۹:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥۸۰ملیون لایر سعودي) و  
ملیون لایر    ۱٤۷٫۰۹:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ملیون  ۱۰۰٫۸حالیًا بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمھ وبعض الذمم المدینة األخرى بمبلغ  

استثمارات م المالیة األخرى من  الموجودات  بمبلغ  سعودي). تتكون  للبیع  ملیون لایر    ۲٥۰٫٥۳:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۳۹٫٦تاحة 
 سعودي).

 

ملیون لایر سعودي) مع   ۲۲۳٫٤:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۰۷٫٤  ، تم قیاس سندات الدین بالقیمة العادلة بمبلغم۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في
ملیون لایر سعودي). تبلغ القیمة العادلة للموجودات المالیة    ۱٦٫۲۳:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٥٫۹بمبلغ    الفترة  في القیمة العادلة خالل  تغیر

بمبلغ    الفترةمع تغیر القیمة العادلة خالل    م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي) كما في    ۲۷٫۱٤:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۷٫۲األخرى  
 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۲: م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ سعودي (ملیون لایر ۰٫۱

 

. ویستند ما سبق إلى تقییم تأثیر عالي المستوى  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰ركة مخاطر ائتمانیة منخفضة كما في  لدى الموجودات المالیة للش
المعلومات المتاحة حالیًا وقد یخضع للتغییرات الناشئة عن المزید من التحلیالت التفصیلیة . یعتمد ھذا التقییم األولي على ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

متطلبات االنخفاض  أو المعلومات اإلضافیة المعقولة والداعمة التي یمكن إتاحتھا للشركة في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة وجود بعض التأثیر لتطبیق  
. ومع ذلك، لیس من المتوقع أن یكون جوھریًا. في الوقت الحالي، ال یمكن تقدیم تقدیر معقول آلثار ۹الدولي للتقریر المالي رقم في القیمة الواردة في المعیار 

 تطبیق ھذا المعیار الجدید حیث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصیلي. 
 

"   ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   "عقود التأمین
 
 

 

خدمة التعاقدیة سلبیًا، لذلك یتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحقًا للتغیرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة ولكن ال یمكن أن یكون ھامش ال
یتم االفصاح عن اثر التغیر في معدالت  أو الخسارة.  یتم إثبات التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة التي تزید عن ھامش الخدمة التعاقدیة المتبقیة في الربح  

 حسب ما یتم تحدیده بالسیاسة المحاسبیة.  ،الخصم اما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر
 

تشاركیة المباشرة"). یتم إجراء ھذا التقییم  یعد نھج الرسوم المتغیرة نموذًجا إلزامیًا لقیاس العقود بمیزات التشاركیة المباشرة (یشار إلیھا أیًضا باسم "العقود ال
التعاقدیة أیًضا باإلضافة إلى حول ما إذا كان العقد یفي بھذه المعاییر عند بدء العقد ولم یتم إعادة تقییمھ الحقًا. بالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیل ھامش الخدمة  

 التعدیل بموجب النموذج العام. 
 

 . األساسیة  للبنود العادلة القیمة من المنشأة حصة   في التغییرات .۱
 . األساسیة  بالبنود تتعلق   ال التي المالیة  والمخاطر للنقود  الزمنیة القیمة  تأثیر  في التغییرات .۲

 
 
 
 

یمثل اختالفًا جوھریًا عن النموذج العام یُسمح باستخدام نھج توزیع أقساط التأمین المبسط لقیاس التزام التغطیة المتبقیة إذا كان ذلك یوفر قیاًسا ال  ،  باإلضافة 
ق مع أقساط التأمین أو إذا كانت فترة التغطیة لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نھج توزیع أقساط التأمین، فإن التزام التغطیة المتبقیة یتواف

ظل النموذج العام قابالً للتطبیق لقیاس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال یُطلب  المستلمة عند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدیة القتناء التأمین. وی
التدفقات النقدیة في سنة واحدة أو من المنشأة تعدیل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقود وتأثیر المخاطر المالیة إذا كان من المتوقع دفع/ استالم ھذه  

 بد المطالبات. أقل من تاریخ تك
 

 
 تاریخ السریان 

 

وتلقى تعلیقات من مختلف أصحاب   م۲۰۱۹  سبتمبرخالل    ۱۷  رقم  المالي  ریرأصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي مسودة تعدیالت التعرض للمعیار الدولي للتق
التي أثارھا أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعدیالت مقترحة على المعیار الدولي  النظر في القضایا بإعادةالمصلحة. یقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولي حالیاً 

رقم للتقریر المالي  تاریخ سریان المعیار الدولي  إن  لوضع المعاییر.    النظامیة المعتادة، سیتبع مجلس معاییر المحاسبة الدولي إجراءاتھ    ۱۷رقم  للتقریر المالي  
. یُسمح بالتطبیق المبكر إذا تم حالیا  م۲۰۲۳ینایر    ۱ھو    ٤رقم    للتقریر الماليفي المعیار الدولي    المؤقت    ۹رقم    تقریر الماليللعفاء المعیار الدولي  إوتأجیل    ۱۷

لشركة تطبیق  األدوات المالیة. تنوي ا  -  ۹  للتقریر المالياإلیرادات من العقود مع العمالء والمعیار الدولي    -  ۱٥  للتقریر الماليتطبیق كال من المعیار الدولي  
 المعیار في تاریخ سریانھ.

 
 

 التحول 
 

ار إما نھج بأثر  یجب التطبیق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبیق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمین غیر عملي، عندئذ یكون على المنشأة أن تخت
 رجعي معدل أو نھج القیمة العادلة. 

 

 العرض واإلفصاحات 
 

   الشركة أن ینتج عن ھذا المعیار الجدید تغیر في السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین، مع تعدیالت على العرض واإلفصاحات. تتوقع 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱٦ 

 (تتمة)  -السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 

 (تتمة) -معاییر صادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ  )ب(
 

 (تتمة)  التأمین""عقود   ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 

 األثر
 

، لم یتم بعد تقییم األثر المالي األولیة الموجزة  ، اعتباراً من تاریخ نشر ھذه القوائم المالیة۱۷اكملت الشركة تصمیم متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  
 اطق الرئیسیة للفجوات كاآلتي: وات، والمنجلتطبیق المعیار بشكل كامل من قبل الشركة. قامت الشركة باستخدام تحلیل الف

 
 ملخص األثر نطاق التأثیر 

 ال زالت الشركة تعمل على تقییم األثر المالي  األثر المالي  
إن التصمیم المفاھیمي لجدول الحسابات الجدیدة تم تطویره من أجل طریقة   • أثر البیانات / أنظمة تكنولوجیا المعلومات 

 نموذج القیاس العامتوزیع األقساط المبسطة / 
 تم تطویر متطلبات البیانات اإلكتواریة والمحاسبیة بشكل أكثر دقة   •
العقود   • من  مجموعة  لتخزین  بحاجة  سیكون  الخصومات  معدالت  إن 

 ومراقبتھا لحساب معدل الفائدة المتزاید تحت نموذج القیاس العام 
یتم    حساب تعدیالت المخاطر المضمنة في البرنامج االكتواري. على أن •

 تحدید مصدر أرقام فواصل الثقة لتعدیل المخاطر 
الرئیسیة إلختبار   • االدخال  لتحدید مصادر  المفاھیمي  التصمیم  تطویر  تم 

العقود الباھظة ومن اجل تحدید "الحقائق و التبعات" لعقود توزیع األقساط  
 المبسطة 

 التصمیم المفاھیمي لحساب ومراقبة ھامش عقود الخدمات  •
المالیة، االكتواریة، االكتتاب   • أثر سیر العملیة   العملیات  المفاھیمي لسیر  التصمیم  بناء  تم 

) ۱۷وتكنولوجیا المعلومات بشكل مالئم للمعیار الدولي للتقریر المالي (
تماشیاً مع مجموعة من إطار عمل الحوكمة. سیتم تطویر ضوابط جدیدة 

 ) خالل مرحلة التنفیذ ۱۷( للتعامل مع المعیار الدولي للتقریر المالي
وضع عملیات تسویة جدیدة بین مصادر البیانات المحاسبیة, و االكتواریة   •

 واالكتتاب 
تم تحدید تصمیم مفاھیمي للسیاسات المحاسبیة الجدیدة المتامشیة مع كل  •

 من نموذج القیاس والقرارات الفنیة لكل مجال
 مراقبة األحكام والشروط المرتبطة بعقود التأمین  •
االقتناء,  ت • تكالیف  المصاریف,  توزیع  لعملیة  مفاھیمي  تصمیم  وضع  م 

تكالیف تسویة المطالبات و تكالیف االكتتاب الجدیدة لتحدید الربحیة على 
 مستوى العقود 

 تم وضع برنامج لمراقبة فترة التغطیة للمنتجات المستقبلیة  •
 )۱۷دة للمعیار الدولي للتقریر المالي (تم إنشاء لجنة توجیھیة جدی • األثر على السیاسات و إطار الرقابة 

 تم تجھیز خطة المشروع للتصمیم والتنفیذ على مستوى األنشطة  •
 

عداد التقاریر المالیة رقم بدأت الشركة في عملیة التنفیذ وشكلت لجنة تنفیذ توجیھیة لمراقبة التنفیذ. قدمت الشركة تقریر المرحلة الثالثة من المعیار الدولي إل
، حیث تم توثیق جمیع المنھجیات  یمتطلبات التنظیمیة لمرحلة التصملالمتثال للم  م۲۰۲۱السعودي في أبریل    البنك المركزي"تصمیم خطة التنفیذ" إلى    ۱۷

لمرحلة الرابعة "العملیات الجافة" في یولیو  بخصوص ا  تعلیمات إلى الشركة السعودي    البنك المركزي  بالسیاسات واالنتھاء منھا. أصدر  والقرارات المتعلقة 
ن الشركة إعداد المجموعة الكاملة من البیانات المالیة بموجب . كان مطلوبًا مم۲۰۲۲مایو    ۳۱حیث یجب تقدیم نتائج التشغیل التجریبي الثاني بحلول    م۲۰۲۱

والمعیار   ۱۷م مقارنة بین المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ی، وتقدم۲۰۲۰ على بیانات السنة المالیة  بناءً   ۱۷المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
. وقد نجحت الشركة في تقدیم النتائج م۲۰۲۱نوفمبر    ۳۰  من المفترض تسلیمھا في  كان، والتي  التجریبیة األولى  مرحلةبموجب ال  ٤الدولي للتقاریر المالیة  

، وقد نجحت اإلدارة في م۲۰۲۱بناًء على السنة المالیة    م۲۰۲۲مایو    ۳۱التجریبیة الثانیة بحلول    المرحلةالتجریبیة األولى. یجب تقدیم نتائج    للمرحلةوفقًا  
 السعودي.  البنك المركزيالثانیة إلى  المرحلةنتائج  تقدیم

  



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۷ 

 في حكمھ نقد وما   -٤
 
 

 مما یلي:  الموجزة  المدرج في قائمة التدفقات النقدیة األولیة  في حكمھیتكون النقد وما 
 

م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰   
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
  السعودیة 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

    عملیات التأمین 
 ۸۷٬۰٦۷  ۸٤٬٥۲٥ أرصدة بنكیة 

    

    عملیات المساھمین
 ۷۰۲  ٥٥٤  أرصدة بنكیة

    

 ۸۷٬۷٦۹  ۸٥٬۰۷۹  المجموع
 

 بالصافي  - أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة -٥
 

 تتألف الذمم المدینة من مبالغ مطلوبة من األطراف التالیة: 
م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰   

 (غیر مراجعة)
بآالف الریاالت  

  السعودیة 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ۱۷۳٬۷۹۷  ۲٥٥٬۹٦٦ حملة وثائق التأمین 
 ۷٬۲٥٥  ۲٬٥٦٥ الوسطاء والوكالء 

 ٤۸٬٥۸۲  ٤۹٬۲۹٦ )۲-۱٤أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۷٬۰۰۲  ٦٬۱۰۸ ذمم مدینة من معیدي التأمین 

 ۳۱۳٬۹۳٥  ۲۳٦٬٦۳٦ 
) ۸۱٬٥۹۳( مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا   )۸۰٬٥۸٥ (  

 ۱٥٦٬۰٥۱  ۲۳۲٬۳٤۲ بالصافي  -أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة 
 

 

 الحركة في مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا خالل الفترة / السنة كما یلي:  ان
م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰   

 (غیر مراجعة)
بآالف الریاالت  

  السعودیة 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ۸۹٬۷٤۳  ۸۰٬٥۸٥ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
) ۹٬۱٥۸(  ۱٬۰۰۸ خالل الفترة / السنة / (عكس) مخصص  

 ۸۰٬٥۸٥  ۸۱٬٥۹۳ الرصید في نھایة الفترة / السنة 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۸ 

 استثمارات  -٦
 

 استثمارات متاحة للبیع

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ۸٦٬٤۰۱  ۷٥٬۲٤٦ )۱-٦عملیات التأمین (إیضاح 
 ۱٦٤٬۱۲٥  ۱٥۹٬٤۱۰ ) ۲-٦عملیات المساھمین (إیضاح 

 ۲۳٤٬٦٥٦  ۲٥۰٬٥۲٦ 
 

 عملیات التأمین  ۱-٦

 الحركة خالل الفترة / السنة كما یلي: 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ۱۱٥٬۰۸۸  ۸٦٬٤۰۱ الرصید االفتتاحي 
 (٢٠٬٥٥٩)  - استبعادات خالل الفترة / السنة 

 (٨٤٨)  - خسارة غیر محققة من استبعادات استثماریة
 (٧٬٢٨٠)  (١١٬١٥٥) التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 

 ۸٦٬٤۰۱  ۷٥٬۲٤٦ الرصید الختامي
 

 ۸٦٬۱۷۱  ۷٥٬۰۱٦ استثمار في صكوك 
 ۲۳۰  ۲۳۰ استثماریة استثمار في صنادیق 

۷٥٬۲٤٦ ۸٦٬٤۰۱
 

 المساھمین عملیات  ۲-٦

 الحركة خالل الفترة / السنة كما یلي: 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ۱۷۳٬۲۷۸  ۱٦٤٬۱۲٥ الرصید االفتتاحي 
) ۹٬۱٥۳(  (٤٬٧١٥)   التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات   

 ۱٦٤٬۱۲٥  ۱٥۹٬٤۱۰ الختاميالرصید  
 

 ٦٬٦۸٦  ۷٬٦۰۱ ) ۳-٦إیضاح ( -استثمار في أسھم حقوق ملكیة 
 ۱۳۷٬۲۱۹  ۱۳۲٬٤۰۰ استثمار في صكوك 

 ۲۰٬۲۲۰  ۱۹٬٤۰۹ استثمار في صنادیق استثماریة 
۱٥۹٬٤۱۰  ۱٦٤٬۱۲٥

 
 

وفي حالة  ،  بالتكلفة٪) من األسھم في شركة نجم لخدمات التأمین، شركة مساھمة سعودیة مقفلة مدرجة ۳٫۸٥:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱٪ (۳٫۸٥یشمل ذلك   ۳-٦
خالل الفترة    لفة.عدم وجود معلومات مالیة موثوقة، ترى اإلدارة أنھ ال یمكن التحقق من القیم العادلة بشكل موثوق. لذلك، تم إثبات ھذا االستثمار بالتك

ھا تأثیر على حصة المساھمة بنسبة  ، حصلت الشركة على أسھم منحة من شركة نجم لخدمات التأمین والتي لم یكن لم۲۰۲۲یونیو    ۳۰المنتھیة في  
۳٫۸٥٪.



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۱۹ 

 الفنیة  االحتیاطیات -۷
 

 واالحتیاطیات   القائمة المطالبات  صافي ۱- ۷
 

 واالحتیاطیات على ما یلي:  القائمة یشتمل صافي المطالبات 
 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰   
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
  السعودیة 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ۸۳٬۹٦٤  ٦۸٬۷۰۲ قائمة مطالبات 
 ۱٤۰٬٥۹۹  ۱٤٦٬٦٦٥ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 

 ۲۱٥٬۳٦۷  ۲۲٤٬٥٦۳ 
 ۲٥٬۳۷۸  ۳۱٬۱۷۱ احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ۱٦٬۱۷٦  ۲۲٬۷۷٦ احتیاطیات فنیة أخرى
 ۲٦۹٬۳۱٤  ۲٦٦٬۱۱۷ 

    ناقصاً: 
 (۳٦٬٥۰٦)  (۲٥٬۷۷٤) القائمةحصة معیدي التأمین من المطالبات  -
 (۱۱٤٬۸٤۹)  (۱۲۲٬٤٦٦) حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا  -

 (۱٤۸٬۲٤۰)  (۱٥۱٬۳٥٥) 
 ۱۱٤٬۷٦۲  ۱۲۱٬۰۷٤ واالحتیاطیات   القائمةصافي المطالبات 

 

 مكتسبة ال  غیر تأمینال أقساطفي  الحركة ۲- ۷
 

 على ما یلي:  مكتسبةال تأمین غیر ال أقساط الحركة في   تتمثل
 

م۲۰۲۲ یونیو ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في    
 (غیر مراجعة)

التأمین  معیدي  اإلجمالي    الصافي  
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۹۳٬٤٦۱ (۹۱٬۹۷۸) ۱۸٥٬٤۳۹ الرصید كما في بدایة الفترة
 ۱۷٦٬۲۲۸ (۳۰۹٬۱۸٥) ٤۸٥٬٤۱۳ (مسندة) خالل الفترةأقساط تأمین مكتتبة /  

 (۱۱۰٬۰۹٦) ۱۲۸٬۲٤٤ (۲۳۸٬۳٤۰) أقساط تأمین مكتسبة خالل الفترة
 ۱٥۹٬٥۹۳ (۲۷۲٬۹۱۹) ٤۳۲٬٥۱۲ الرصید كما في نھایة الفترة

  

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في    
 (مراجعة)

التأمین معیدي اإلجمالي    الصافي  
الریاالت السعودیة بآالف    

) ۲۰۹٬٥۹۸( ۳۰۲٬٤٥۲ الرصید كما في بدایة السنة  ۹۲٬۸٥٤ 
) ۲۳٤٬٤۷٦( ٤۰۹٬۷٥٦ أقساط تأمین مكتتبة /(مسندة) خالل السنة  ۱۷٥٬۲۸۰ 

) ٥۲٦٬۷٦۹( أقساط تأمین مكتسبة خالل السنة  ۳٥۲٬۰۹٦ )۱۷٤٬٦۷۳ (  
) ۹۱٬۹۷۸( ۱۸٥٬٤۳۹ الرصید كما في نھایة السنة  ۹۳٬٤٦۱ 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۰ 

 اإلیجار  عقود -۸
 

 بالصافي  –  االستخدام حق  اصول ۸-۱
 

 مبنى

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰   
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

     

     التكلفة: 
 ۹٬٦۰۸  ۱۱٬٤۲۳  في بدایة الفترة / السنة
 ٤٬۷٦۸  ٤٬۱۱٦  السنةإضافات خالل الفترة/  

 (۲٬۹٥۳)  (٦٬۱۷۳)  استبعادات خالل الفترة / السنة
 ۱۱٬٤۲۳  ۹٬۳٦٦  في نھایة الفترة/ السنة

     

     االستھالك المتراكم: 
 ۲٬۰٥۲  ٤٬۳۳٤  في بدایة الفترة / السنة

 ۳٬۲۰٦  ۱٬٤۳۸  إضافات خالل الفترة/ السنة
 (۹۲٤)  (۳٬۹٤۲)  استبعادات خالل الفترة / السنة

 ٤٬۳۳٤  ۱٬۸۳۰  في نھایة الفترة/ السنة 
     

 ۷٬۰۸۹  ۷٬٥۳٦  صافي القیمة الدفتریة 
 

 
 ود اإلیجار  عق  التزامات ۸-۲

 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰    
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

     

 ٦٬۳۹۷  ٦٬۱۸۷  الفترة / السنة في بدایة 
 ٤٬۷٦۸  ٤٬۱۱٦  إضافات خالل الفترة/ السنة 

 -  (۲٬۱۳۲)  استبعادات خالل الفترة/ السنة 
 ۲٥۷  ۱۱۹  تكلفة تمویل 

 (۱٬۹٤٦)  -  السنة إلغاء االعتراف خالل 
 (۳٬۲۸۹)  (۱٬۱٤۲)  مدفوعات خالل الفترة / السنة 

 ٦٬۱۸۷  ۷٬۱٤۸  في نھایة الفترة/ السنة 
 
 
 

 الشھرة  -۹
 

 

یة  في المملكة العربیة السعود   )("البائع" و سي إیھ للتأمین البحرین بي اس سي  ، استحوذت الشركة على عملیات التأمین لشركة یم۲۰۰۸دیسمبر    ۳۱اعتباًرا من  
،  م۲۰۰۸ملیون لایر سعودي. مبلغ الشھرة مستحق الدفع للبائع تم دفعھ بالكامل بعد سنة    ۷۸٫٤ملیون لایر سعودي بشھرة تبلغ    ٦٥٦٫۹مقابل مبلغ إجمالي قدره  

 . البنك المركزي السعوديبعد الحصول على موافقات  
 

ما إذا كانت الشھرة قد انخفضت قیمتھا تقدیًرا   تقوم الشركة باختبار ما إذا كانت الشھرة قد تعرضت ألي انخفاض في القیمة على أساس سنوي. یتطلب تحدید
دتھا اإلدارة للسنوات للمبلغ القابل لالسترداد على أساس احتساب قیمة االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدیة المخصومة من الموازنات المالیة التي أع

 س سنوات باستخدام معدل النمو طویل األجل. الخمس القادمة. یتم استقراء التدفقات النقدیة التي تتجاوز فترة الخم 
 

من جانب اإلدارة.  االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى المبلغ القابل لالسترداد باستخدام التدفقات النقدیة المخصومة تنطوي على درجة كبیرة من التقدیر
ھري محتمل على قابلیة استرداد قد تختلف الظروف الفعلیة عن االفتراضات وبالتالي قد تختلف التدفقات النقدیة الفعلیة عن تلك المتوقعة مع وجود تأثیر جو

 یونیو   ۳۰أي انخفاض في القیمة. عالوة على ذلك، استناًدا إلى نتائج الفترة المنتھیة في    م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المبالغ. لم ینتج عن أحدث تقییم أجرتھ اإلدارة في  
. تم م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قییم انخفاض قیمة الشھرة الذي تم إجراؤه في  ، تعتقد اإلدارة أنھ ال توجد مراجعة مطلوبة في المیزانیة المالیة المستخدمة لتم۲۰۲۲

٪ ۲٪ و۱٥متوسط تكلفة رأس المال ومعدل النمو طویل األجل المقدرة بـ  على  ترجیح االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید حسابات القیمة قید االستخدام  
 على التوالي. 

 

المستخدمة، تعتقد اإلدارة أنھ ال یوجد تغییر معقول محتمل في أي من االفتراضات المذكورة أعاله من شأنھ أن یتسبب في تجاوز بناًء على تقییم اإلدارة للقیمة 
 القیمة الدفتریة بشكل جوھري المبلغ القابل لالسترداد في تاریخ التقریر. 

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۱ 

 ودیعة نظامیة  -۱۰
 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰   
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

    

 ٦۰٬۰۰۰  ٦۰٬۰۰۰ ودیعة نظامیة 
 

ودي ملیون لایر سع ٦۰٪ من رأس مالھا المدفوع بمبلغ ۱٥، أودعت الشركة نسبة البنك المركزي السعودي من اللوائح التنفیذیة الصادرة عن   ٥۸طبقا للمادة 
، كما أن العمولة المستحقة البنك المركزي السعودي. ال یمكن سحب ھذه الودیعة النظامیة دون موافقة  البنك المركزي السعوديلدى بنك تم اختیاره من قبل  

 . للبنك المركزي السعوديعلى ھذا الودیعة مستحقة الدفع 
 

، فإن الشركة أفصحت عن عمولة مستحقة على ودیعة نظامیة  م۲۰۱٦مارس  ۱طبقا للتعمیم الصادر في   البنك المركزي السعوديوفقا للتعلیمات الواردة من  
 كأصل والتزام في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. 

 
 التعھدات وااللتزامات المحتملة   -۱۱

 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰   
 (غیر مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (مراجعة)

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

    
 ۲۲٬۰۹٦  ۲۲٬۰۹٦ خطابات ضمان صادرة لمصلحة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك

 ۳۰۰  ۳۰۰ خطابات ضمان صادرة لمصلحة عمالء غیر حكومیین 
 ۲۲٬۳۹٦  ۲۲٬۳۹٦ المجموع 

 
ملیون لایر سعودي) فیما    ۱۹٫۹:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۷٫٦تبلغ    م ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة قائمة كما في   .أ

 یتعلق بمشروع تطویر البرمجیات. 
 

ملیون لایر    ۰٫۳:  م۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۰٫۳لعمالء غیر الحكومیین بمبلغ  ، قدمت البنوك التابعة للشركة ضمانات لم۲۰۲۲  یونیو  ۳۰كما في   . ب
ملیون لایر سعودي) فیما   ۲۲٫۰۹: م۲۰۲۱لایر سعودي. (ملیون   ۲۲٫۱بمبلغ  ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  و سعودي) فیما یتعلق بتأمین المركبات 

 تضمینھ في المصاریف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى.  حیث تملمودع لدى أحد البنوك  ) ا۱٥یتعلق بأمر الربط المتنازع علیھ (انظر أیًضا إیضاح  
 

 القائمة.   وضریبة الدخلوضع الربوط الزكویة  فیما یخص ۱٥اإلیضاح  .ج
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة  -۱۲
 

معاملة نظامیة بین مشاركي السوق بتاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یستلم مقابل بیع أصل أو دفعھ لتسویة التزام في  
 على افتراض بأن العملیة تتم إما: 

 في السوق الرئیسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو  -
 . في حال عدم وجود سوق أساسیة، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات  -

 

تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموجزة. ال 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۲ 

 (تتمة)  –القیم العادلة لألدوات المالیة   -۱۲
 

 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 واالفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة: تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید  

 

 : ھي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول إلیھا بتاریخ القیاس. ۱المستوى 
 

أخرى یتم تحدید كافة مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة  : األسعار المدرجة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقییم۲المستوى 
 للمالحظة في السوق. 

 

 : طرق تقییم ال تستند أي من مدخالتھا الجوھریة على بیانات یمكن رصدھا في السوق. ۳المستوى 
 

مة العادلة بالنسبة لقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة. یوضح الجدول التالي القیم العادلة للموجودات المالیة، بما في ذلك مستویاتھا في التسلسل الھرمي القی
بة بشكل معقول للقیمة العادلة.  وال یتضمن الجدول معلومات عن القیمة العادلة للموجودات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة مقار

 الموجودات المالیة.  القیمة العادلة ھي أیضا القیمة الدفتریة لھذه
 

  (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲ یونیو ۳۰
۱المستوى   ۲المستوى   ۳المستوى    المجموع  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
     

     موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 
     الملكیة وصنادیق استثماریة مشتركة أسھم حقوق  

 ۲۳۰ - - ۲۳۰ عملیات التأمین  -
 ۲٥٬۰۸۷ - ۱۹٬٤۰۹ ٥٬٦۷۸ عملیات المساھمین  -

      سندات دین
 ۷٥٬۰۱٦ - ۷٥٬۰۱٦ - عملیات التأمین  -
 ۱۳۲٬٤۰۰ - ۱۳۲٬٤۰۰ - عملیات المساھمین  -

 ٥٬۹۰۸ ۲۲٦٬۸۲٥ - ۲۳۲٬۷۳۳ 
     

 
  (مراجعة) م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

۱المستوى   ۲المستوى   ۳المستوى    المجموع  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
     

     موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 
     أسھم حقوق الملكیة وصنادیق استثماریة مشتركة 

 ۲۳۰ - - ۲۳۰ عملیات التأمین  -
 ۲٤٬۹۸۳ - ۲۰٬۲۲۰ ٤٬۷٦۳ عملیات المساھمین  -

     

      سندات دین
 ۸٦٬۱۷۱ - ۸٦٬۱۷۱ - عملیات التأمین  -
 ۱۳۷٬۲۱۹ - ۱۳۷٬۲۱۹ - عملیات المساھمین  -

 ٤٬۹۹۳ ۲٤۳٬٦۱۰ - ۲٤۸٬٦۰۳ 
     

 

ملیون لایر سعودي) ألنھ ال یمكن قیاس قیمتھ العادلة   ۱٫۹:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫۹بمبلغ  بالتكلفة  یتم إدراج االستثمار المتاح للبیع  
 .۳والمستوى   ۲والمستوى  ۱ملیون لایر سعودي لم یتم أخذھا في االعتبار في المستوى  ۱٫۹وعلیھ، فإن  بشكل موثوق.

 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۳ 

 القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

لوظیفتھا كصانع یتم تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة  
  الموارد على القطاعات وتقییم أدائھا. تخصیص من أجل  القرار التشغیلي

 
مجلس اإلدارة بھا بطریقة   تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقًا للشروط واألحكام التجاریة العادیة. یتم قیاس إیرادات األطراف الخارجیة التي یتم إبالغ

 ات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة. تتوافق مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاع
 

 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ال یوجد تغییرات على أساس التقسیم أو أساس القیاس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 
 

ً   أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینةوالودائع قصیرة األجل وصافي    في حكمھال تشمل الموجودات القطاعیة النقد وما   وموجودات    ومصاریف مدفوعة مقدما
حق االستخدام والشھرة. وبالتالي، یتم تضمینھا في الموجودات غیر المخصصة. ال    واصولأخرى واستثمارات وممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  

بة دخل مستحقة الدفع والفائض  وزكاة وضری عقود اإلیجار والتزاماتمعیدي تأمین دائنة  وذممتشمل المطلوبات القطاعیة المبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع 
 ومطلوبات أخرى والتزامات منافع الموظفین المحددة. وبالتالي، یتم تضمینھا في المطلوبات غیر المخصصة.  ومصاریف مستحقة من عملیات التأمین 

 
 القطاعات ذات الصلة، ویتم مراقبتھا على أساس مركزي. في التشغیلي ال یتم اإلبالغ عن ھذه الموجودات والمطلوبات غیر المخصصة إلى صانع القرار 

 
 لى مستوى الشركة.یتم تقییم أداء القطاعات على أساس نتائج االكتتاب من كل قطاع، وبالتالي ال یتم تخصیص المصاریف التشغیلیة لكل قطاع ویتم مراقبتھا ع

 
 م۲۰۲۲  یونیو   ۳۰ت ومطلوبات الشركة كما في  الشركة للقطاعات المفصح عنھا لمجموع موجودا إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة  

 مبینة كما یلي:   م۲۰۲۱  یونیو  ۳۰وفي    م۲۰۲۲یونیو    ۳۰الستة أشھر المنتھیتین في  وصافي دخلھا لفترة  ومجموع إیراداتھا ومصاریفھا    م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲٤ 

 (تتمة)  –القطاعات التشغیلیة   -۱۳
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰كما في 
 (غیر مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة 

  أخرى الھندسي  الطاقة  سیارات  طبیة 
مجموع عملیات  

 المجموع   عملیات المساھمین  التأمین 
   الموجودات 

 ۲۷۲٬۹۱۹  -  ۲۷۲٬۹۱۹  ۱۷٬۸٤٤ ۱٤۲٬۱۲۹ ۷۰٬۳۰۳ ٤۲٬٦٤۳ - حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر المكتسبة 
 ۲٥٬۷۷٤  -  ۲٥٬۷۷٤  ۱٤٬۸۹۸ ۱٬٦۷٤ - ٥٬۸۰٤ ۳٬۳۹۸ القائمةحصة معیدي التأمین من المطالبات 

حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  
 ۱۲۲٬٤٦٦  -  ۱۲۲٬٤٦٦  ٤۳٬۰۸۹ ٤۷٬۹۰۰ ۲۲٬٤۰٦ ۹٬۰۳۸ ۳۳ عنھا

 ۲٥٬۳٥۱  -  ۲٥٬۳٥۱  ۸٤۲ ۹٬۱۰٥ - ۱۱٬۲۰٦ ٤٬۱۹۸ مؤجلة تكالیف اقتناء وثائق تأمین 
 ۷۹٥٬۹٦۱  ۳۰٥٬۷۲۷  ٤۹۰٬۲۳٤       موجودات غیر مصنفة 

 ۱٬۲٤۲٬٤۷۱  ۳۰٥٬۷۲۷  ۹۳٦٬۷٤٤        مجموع الموجودات
            

            المطلوبات 
 ٤۳۲٬٥۱۲  -  ٤۳۲٬٥۱۲  ۲۱٬۷۹۱ ۱٤۳٬٤۲۲ ۷۱٬٥۳٤ ۱٤۲٬۱٥۰ ٥۳٬٦۱٥ أقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ٤۰٬۹۸۷  -  ٤۰٬۹۸۷  ۲٬۷٤۰ ۲۸٬۳٥۳ - ۹٬۸۹٤ - عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة 
 ٦۸٬۷۰۲  -  ٦۸٬۷۰۲  ۱۷٬۳۹۰ ۲٬۳۷۳ - ۲۳٬۰۳۰ ۲٥٬۹۰۹ قائمة مطالبات 

 ۱٤٦٬٦٦٥  -  ۱٤٦٬٦٦٥  ٤۸٬۸۹٥ ٤۹٬۱۲۸ ۲۲٬۷۹۹ ۲۲٬۰۲۹ ۳٬۸۱٤ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 
 ۳۱٬۱۷۱  -  ۳۱٬۱۷۱  ٤۲٦ - ۹۳٤ ۲٤٬٦۳۸ ٥٬۱۷۳ أقساط التأمین احتیاطي عجز 

 ۲۲٬۷۷٦  -  ۲۲٬۷۷٦  ۱٬٤۸۲ ۱٬۲٥۸ ٥۷۰ ۱۸٬٦۲۸ ۸۳۸ احتیاطیات فنیة أخرى
 ۲۹۳٬۹۰٤  ۱۹٬۸٦۰  ۲۷٤٬۰٤٤       مطلوبات غیر مصنفة واحتیاطي عملیات التأمین 

 ۱٬۰۳٦٬۷۱۷  ۱۹٬۸٦۰  ۱٬۰۱٦٬۸٥۷       مجموع المطلوبات واحتیاطي عملیات التأمین 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲٥ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
 
 
 

 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة 

  أخرى الھندسي  الطاقة  سیارات  طبیة  
مجموع عملیات  

 المجموع   عملیات المساھمین   التأمین 
   الموجودات 

 ۹۱٬۹۷۸  -  ۹۱٬۹۷۸  ۲۱٬۳۱٤ ٥٤٬۹۱۲ - ۱٥٬۷٥۲ - التأمین غیر المكتسبة حصة معیدي التأمین من أقساط 
 ۳٦٬٥۰٦  -  ۳٦٬٥۰٦  ۲۲٬۱۹۷ ٥٬۹۰۱ - ۷٬٦۱۳ ۷۹٥ القائمةحصة معیدي التأمین من المطالبات 

حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  
 ۱۱٤٬۸٤۹  -  ۱۱٤٬۸٤۹  ٤٤٬۳۱۱ ۳۹٬۹۲۸ ۲۲٬۰٦٦ ۸٬٤۸۰ ٦٤ عنھا

 ۱۰٬٥۷۱  -  ۱۰٬٥۷۱  ۱٬٥۰۱ ۱٬٥۱۳ - ۳٬٦۰۲ ۳٬۹٥٥ تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة 
 ۷۲٤٬٥۰۱  ۳۰۹٬۸٤٥  ٤۱٤٬٦٥٦       موجودات غیر مصنفة 

 ۹۷۸٬٤۰٥  ۳۰۹٬۸٤٥  ٦٦۸٬٥٦۰        مجموع الموجودات
            

            المطلوبات 
 ۱۸٥٬٤۳۹  -  ۱۸٥٬٤۳۹  ۲٦٬۲٦٤ ٥٥٬۹٤٦ - ٥۲٬٥۲۱ ٥۰٬۷۰۸ أقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ۱٥٬٦۸۳  -  ۱٥٬٦۸۳  ۳٬۹٥٤ ۸٬۷۲۲ - ۳٬۰۰۷ - عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة 
 ۸۳٬۹٦٤  -  ۸۳٬۹٦٤  ۲٦٬۲۹۰ ٦٬۹۰٥ - ۲۸٬۸۸٤ ۲۱٬۸۸٥ قائمة مطالبات 

 ۱٤۰٬٥۹۹  -  ۱٤۰٬٥۹۹  ٥۰٬۳۹۰ ٤۱٬۲۷۰ ۲۲٬٤٥۲ ۲۳٬٦۲٤ ۲٬۸٦۳ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 
 ۲٥٬۳۷۸  -  ۲٥٬۳۷۸  ٥۷۹ -- - ۱۸٬۹۷٤ ٥٬۸۲٥ احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ۱٦٬۱۷٦  -  ۱٦٬۱۷٦  ۱٬٦۳۹ ۱٬۱۱۸ ٥٦۱ ۱۲٬۱٦۸ ٦۹۰ احتیاطیات فنیة أخرى
 ۲٥۸٬۱۱۷  ۲۲٬٤۱۱  ۲۳٥٬۷۰٦       مطلوبات غیر مصنفة واحتیاطي عملیات التأمین 

 ۷۲٥٬۳٥٦  ۲۲٬٤۱۱  ۷۰۲٬۹٤٥       واحتیاطي عملیات التأمین مجموع المطلوبات  



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲٦ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
  

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲ یونیو ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في فترة ل 

سیارات  طبیة   المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
الریاالت  بآالف 

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

بآالف الریاالت    السعودیة 
 السعودیة 

        اإلیرادات 
        إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

 ٤۷٬۸۹۳  - - - ٤۷٬۷۱۹ ۱۷٤ أفراد  -
 ۷٬٤۹۷  ۲۰۲ ۱۹ - ۱٬۳٦٤ ٥٬۹۱۲ منشآت متناھیة الصغر  -
 ۲٤٬٦۹۱  ۲٬٤۱۰ ٥٦ - ۱۳٬۳۸٦ ۸٬۸۳۹ منشآت صغیرة  -
 ۸٬۷۰۰  ۳۲٦ ۱٬٥۳٥ - ۳۹۹ ٦٬٤٤۰ شركات متوسطة  -
 ۸۸٬۱٦۰  ۱٬۹۸۸ ۱٥٬٥۸۲ ٦٥٬۸۳۳ ٤٬٦۲۸ ۱۲۹ منشآت كبیرة  -

 ۲۱٬٤۹٦ ٤۷٬٤۹٦٥٬ ٦۸۳۳ ۱۷٬۱۹۲ ٤٬۹۲٦  ۱۷٦٬۹٤۱ 
        أقساط إعادة تأمین مسندة 

 (۱٤٬۰٤٤)  (۳٥۱) (٦٬۹٤٤) - (٦٬۷٤۹) - محلیة  -
 (۹۰٬٤۹۸)  (۳٬٥٤۳) (۹٬٥۳٥) (٦٤٬۷۰۰) (۱۲٬٦٦٦) (٥٤) أجنبیة  -

 (٥٤) (۱۹٬٤۱٥) (٦٤٬۷۰۰) (۱٦٬٤۷۹) (۳٬۸۹٤)  )۱۰٤٬٥٤۲ (  
         فائض الخسارة مصروفات

 (٥٥۳)  (۱٤٤) - - (۱٥٤) (۲٥٥) محلیة  -
 (۲٬٤۳۹)  (٦۹۰) - - (۷۲۷) (۱٬۰۲۲) أجنبیة  -

 (۱٬۲۷۷) (۸۸۱) - - (۸۳٤)  (۲٬۹۹۲) 
        

 ٦۹٬٤۰۷  ۱۹۸ ۷۱۳ ۱٬۱۳۳ ٤۷٬۲۰۰ ۲۰٬۱٦۳ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
التغیرات في أقساط التأمین غیر  

 (٤٬۲۱۲)  ۸۰۱ (۱۲٥) (۸۰٤) (۹٬٦٤۸) ٥٬٥٦٤  بالصافي –المكتسبة 
 ٦٥٬۱۹٥  ۹۹۹ ٥۸۸ ۳۲۹ ۳۷٬٥٥۲ ۲٥٬۷۲۷ صافي أقساط التأمین المكتسبة 

 ۹٬۸۹۹  ۱٬٤٦۰ ٤٬۰٦٥ ۸٤۱ ۳٬٥۳۳    -- التأمین المكتسبة عموالت إعادة 
 ۷٥٬۰۹٤  ۲٬٤٥۹ ٤٬٦٥۳ ۱٬۱۷۰ ٤۱٬۰۸٥ ۲٥٬۷۲۷ مجموع اإلیرادات 

        
        االكتتاب  ومصروفاتتكالیف 

 ۸٤٬۲۳٦  ۱٬٤٥۳ ۸۱٤ - ٥۹٬۷۱٤ ۲۲٬۲٥٥ إجمالي المطالبات المدفوعة 
حصة معیدي التأمین من مطالبات  

 (۱۹٬٤٥۳)  (۱٬۱۳۳) (٦۰۹) - (۱۷٬٦۳۲) (۷۹) مدفوعة
 ٦٤٬۷۸۳  ۳۲۰ ۲۰٥ - ٤۲٬۰۸۲ ۲۲٬۱۷٦ صافي المطالبات المدفوعة 

،  القائمة التغیرات في المطالبات  
 ۱٬۳٥۷  ۱٥٤ ۱۲ - (۱٬٤٤۸) ۲٬٦۳۹ بالصافي 

التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر  
 (۲٥٥)  (۲۸۹) (۲۰٦) (٥) ۱٬۷۸٥ (۱٬٥٤۰)  بالصافي  -مبلغ عنھا 

 ٦٥٬۸۸٥  ۱۸٥ ۱۱ (٥) ٤۲٬٤۱۹ ۲۳٬۲۷٥ صافي المطالبات المتكبدة 
 ٥٬۸۱٥  (۱٬۷۷۰) - ٦٦۰ ۹٬٥٤۰ (۲٬٦۱٥) احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ۲٬۸۱٥  (۷۰) ۱٥ (۷) ۲٬۸٥۹ ۱۸ احتیاطیات فنیة أخرى
 ۷٬۸۹٥  ۳۷٥ ۱٬۲٥۰ (٥٤) ٤٬۳۷٦ ۱٬۹٤۸ تكالیف اقتناء وثائق التأمین 

 ۱٬۱۲٤  ٤٤ ۸۸ ۳۲۹ ۲٤٤ ٤۱۹ اكتتاب أخرى  مصروفات
  / ومصروفات مجموع تكالیف  

 ۸۳٬٥۳٤  (۱٬۲۳٦) ۱٬۳٦٤ ۹۲۳ ٥۹٬٤۳۸ ۲۳٬۰٤٥ االكتتاب (ایرادات) 
 (۸٬٤٤۰)  ۳٬٦۹٥ ۳٬۲۸۹ ۲٤۷ (۱۸٬۳٥۳) ۲٬٦۸۲ صافي نتائج االكتتاب 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۷ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲ یونیو ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في فترة ل 
سیارات  طبیة   المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
 

        تشغیلیة أخرى إیرادات) / مصروفات(
 (۱٦٬۸۲۰)       عمومیة وإداریة  مصروفات

مشكوك في   دیونمخصص  عكس 
 ۱٬۱۱۹       تحصیلھا 

 (٥۹٥)       مكافآت مجلس اإلدارة 
 ۲٬۱۳۱       إیراد عموالت من استثمارات  

 ۱٬۸۹۰       إیرادات اخرى 
  –تشغیلیة أخرى  مصروفاتمجموع 
 (۱۲٬۲۷٥)        بالصافي

        

 (۲۰٬۷۱٥)       الخسارة للفترة 
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 -       عملیات التأمین 

        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 (۲۰٬۷۱٥)       المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل 

        

 -       الزكاة 
 -       ضریبة الدخل 

        

الخسارة للفترة العائدة إلى  صافي  
 (۲۰٬۷۱٥)       المساھمین 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۸ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱ یونیو ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في فترة ل 

 المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  سیارات  طبیة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
        اإلیرادات 

        إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ۱٬۹۲٤  - - - ۱٬۹۲٤ - أفراد  -
 ٥٬۸۳٦  ۱٬۰۷۷ ۷۰۷ - ۹٤٥ ۳٬۱۰۷ منشآت متناھیة الصغر  -
 ۱۲٬۰٤۷  ۲٬۷۲٦ ۲٥۸ - ۲٬۱۳۱ ٦٬۹۳۲ صغیرة منشآت   -
 ۳٤٬۹۸۱  ۱۹٬۹٦۱ ۱٬۷۱۱ - ۱۱٬۰۰۷ ۲٬۳۰۲ شركات متوسطة  -
 ۳٦٬۳۳٤  ۷٬۲۷٥ ۱٬٦۲۰ ۲٤٬۱٥٤ ۱۷ ۳٬۲٦۸ منشآت كبیرة  -

 ۱٥٬٦۰۹ ۱٦٬۰۲٤ ۲٤٬۱٤٬ ٥٤۲۹٦ ۳۱٬۰۳۹  ۹۱٬۱۲۲ 
        أقساط إعادة تأمین مسندة 

) ۲٤( محلیة  -  )۱٬٦۲۳ (  - )٤٥۷ (  )۷۸۸ (   )۲٬۸۹۲ (  
) ۱۲۷( أجنبیة  -  )۳٬۱۰۹ (  )۲۳٬۷۳۸ (  )۲٬۸۱۸ (  )۲۸٬۳۸۱ (   )٥۸٬۱۷۳ (  

 )۱٥۱ (  )٤٬۷۳۲ (  )۲۳٬۷۳۸ (  )۳٬۲۷٥ (  )۲۹٬۱٦۹ (   )٦۱٬۰٦٥ (  
         فائض الخسارة مصروفات

) ۳۳٤( محلیة  -  )۱۰۷ (  - - )۱۰٥ (   )٥٤٦ (  
) ٦۲۱( أجنبیة  -  )٦۰۸ (  - - )۷٤۹ (   )۱٬۹۷۸ (  

 )۹٥٥ (  )۷۱٥ (  - - )۸٥٤ (   )۲٬٥۲٤ (  
        

 ۲۷٬٥۳۳  ۱٬۰۱٦ ۱٬۰۲۱ ٤۱٦ ۱۰٬٥۷۷ ۱٤٬٥۰۳ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
التغیرات في أقساط التأمین غیر  

) ۲٬۱۸۲(  بالصافي –المكتسبة   ۱۹٬۱۰٤ )۱۷۲ (  )۲۷ (  ۹۲۸  ۱۷٬٦٥۱ 
 ٤٥٬۱۸٤  ۱٬۹٤٤ ۹۹٤ ۲٤٤ ۲۹٬٦۸۱ ۱۲٬۳۲۱ صافي أقساط التأمین المكتسبة 

 ۱۱٬۸۸٥  ۳٬۳٤٥ ٤٬۸٤۲ ۳۸۰ ۳٬۳۱۸ - التأمین المكتسبة عموالت إعادة 
 ٥۷٬۰٦۹  ٥٬۲۸۹ ٥٬۸۳٦ ٦۲٤ ۳۲٬۹۹۹ ۱۲٬۳۲۱ مجموع اإلیرادات 

        
        االكتتاب  ومصروفاتتكالیف 

 ۷۲٬٦۰۱  ٦٦٥ ۹۸٦ - ٥۷٬۰٦٤ ۱۳٬۸۸٦ إجمالي المطالبات المدفوعة 
حصة معیدي التأمین من مطالبات  

) ٤٬٤۷۳( مدفوعة  )۱٦٬۷٤۸ (  - )٦۰۱ (  )٥٥٤ (   )۲۲٬۳۷٦ (  
 ٥۰٬۲۲٥  ۱۱۱ ۳۸٥ - ٤۰٬۳۱٦ ۹٬٤۱۳  صافي المطالبات المدفوعة

التغیرات في المطالبات تحت  
 ٤٬۸۸۰  ۷۱۱ ٦ - ۲٬۹۲٤ ۱٬۲۳۹ التسویة، بالصافي 

التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر  
) ۱۸٦(  بالصافي  -مبلغ عنھا   )۳٬۰٥۷ (  )۱ (  )۲۱٦ (  )۹۰ (   )۳٬٥٥۰ (  

) ۱( ٤۰٬۱۸۳ ۱۰٬٤٦٦ صافي المطالبات المتكبدة   ۱۷٥ ۷۳۲  ٥۱٬٥٥٥ 
) ۸٬٤۲٥( ۲٥۹ احتیاطي عجز أقساط التأمین   ۳۹۸ ۲٬۷۱۷ )۱۲٤ (   )٥٬۱۷٥ (  

) ۱۹( احتیاطیات فنیة أخرى  ٤۹۸ )۱ (  )۲٦ (  )۳ (   ٤٤۹ 
 ٥٬۹۹۰  ۷۲۳ ۷۹۹ - ۳٬۲٤۲ ۱٬۲۲٦ تكالیف اقتناء وثائق التأمین 

 ۸٦٦  ۱۰۱ ۱۳٥ ۱۲۱ ۲٤۲ ۲٦۷ اكتتاب أخرى  مصروفات
  ومصروفاتمجموع تكالیف 

 ٥۳٬٦۸٥  ۱٬٤۲۹ ۳٬۸۰۰ ٥۱۷ ۳٥٬۷٤۰ ۱۲٬۱۹۹ االكتتاب 
) ۲٬۷٤۱( ۱۲۲ صافي نتائج االكتتاب   ۱۰۷ ۲٬۰۳٦ ۳٬۸٦۰  ۳٬۳۸٤ 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۹ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱ یونیو ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في فترة ل 
 المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  سیارات  طبیة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
 

        تشغیلیة أخرى   ایردات) / مصروفات(
 (۲۲٬۱۳۳)       عمومیة وإداریة  مصروفات

مخصص ذمم مدینة مشكوك في  
 ۱۰٬۳٤٦       تحصیلھا 

 (٥۳٦)       مكافآت مجلس اإلدارة 
 ۲٬۳۱٥       إیراد عموالت من استثمارات 

 --       ربح محقق من استثمارات 
 ۹٤       إیرادات اخرى  

  -تشغیلیة أخرى   مصروفاتمجموع 
 (۹٬۹۱٤)        بالصافي

        

 (٦٬٥۳۰)       الخسارة للفترة 
        

للفترة العائدة إلى    الدخلصافي 
 --       عملیات التأمین 

        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 (٦٬٥۳۰)       المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل 

       

  
 

 (۱٬۹۰۰)       الزكاة 
 (۱۰۰)       ضریبة الدخل 

        
صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  

 (۸٬٥۳۰)       المساھمین 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۰ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
  

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في ل 

سیارات  طبیة   المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

بآالف الریاالت    السعودیة 
 السعودیة 

        اإلیرادات 
        إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

 ۷٥٬٦۱۲  ٥۷ - - ۷٥٬۳۳٥ ۲۲۰ أفراد  -
 ۲۱٬٥٤٦  ٥۹۸ ۱۹ - ۸٬٤۱۷ ۱۲٬٥۱۲ متناھیة الصغر منشآت  -
 ٥۳٬۸۲۹  ۷٬٥۱٦ ۹۱ - ۲۳٬۳٦٦ ۲۲٬۸٥٦ منشآت صغیرة  -
 ۲٤٬۳۰۷  ۱٬۲٦۲ ۷٬۸۷۸ - ۱٬۸۸٦ ۱۳٬۲۸۱ شركات متوسطة  -
 ۳۱۰٬۱۱۹  ۷٬۷٥٥ ۱۲۳٬٦٥۰ ۱۰۹٬۱۸٦ ٦٥٬٥۱۳ ٤٬۰۱٥ منشآت كبیرة  -

 ٥۲٬۸۸٤ ۱۷٤٬٥۱۷ ۱۰۹٬۱۸٦ ۱۳۱٬٦۳۸ ۱۷٬۱۸۸  ٤۸٥٬٤۱۳ 
        إعادة تأمین مسندة أقساط 
 (۳٥٬٥٤٦)  (۱٬۲٤۷) (۱٦٬۸٤۹) - (۱۷٬٤٥۰) - محلیة  -
 (۲٦۷٬٦٥٥)  (۱۲٬۸۷۷) (۱۱۳٬۳۱٦) (۱۰۷٬۳۰۷) (۳٤٬۰٦٦) (۸۹) أجنبیة  -

 (۸۹) (٥۱٬٥۱٦) (۱۰۷٬۳۰۷) (۱۳۰٬۱٦٥) (۱٤٬۱۲٤)  (۳۰۳٬۲۰۱) 
         فائض الخسارة مصروفات

 (۱٬۱۰٦)  (۲۸٦) - - (۳۰۸) (٥۱۲) محلیة  -
 (٤٬۸۷۸)  (۱٬۳۸۰) - - (۱٬٤٥٤) (۲٬۰٤٤) أجنبیة  -

 (۲٬٥٥٦) (۱٬۷٦۲) - - (۱٬٦٦٦)  (٥٬۹۸٤) 
        

 ۱۷٦٬۲۲۸  ۱٬۳۹۸ ۱٬٤۷۳ ۱٬۸۷۹ ۱۲۱٬۲۳۹ ٥۰٬۲۳۹ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
التغیرات في أقساط التأمین غیر  

 (٦٦٬۱۳۲)  ۱٬۰۰۳ (۲٥۹) (۱٬۲۳۱) (٦۲٬۷۳۸) (۲٬۹۰۷)  بالصافي –المكتسبة 
 ۱۱۰٬۰۹٦  ۲٬٤۰۱ ۱٬۲۱٤ ٦٤۸ ٥۸٬٥۰۱ ٤۷٬۳۳۲ صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ۱۸٬۸٥۷  ۳٬۲۸۸ ۸٬٥۸۹ ۱٬۲٦۱ ٥٬۷۱۹ -- عموالت إعادة التأمین المكتسبة 

 ۱۲۸٬۹٥۳  ٥٬٦۸۹ ۹٬۸۰۳ ۱٬۹۰۹ ٦٤٬۲۲۰ ٤۷٬۳۳۲ مجموع اإلیرادات 
        

        االكتتاب  ومصروفاتتكالیف 
 ۱٥۳٬۸۲۰  ۱۱٬۹۰٤ ۱٬٥۷۷ - ۹۷٬٥۲۳ ٤۲٬۸۱٦ إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معیدي التأمین من مطالبات  
 (٤۰٬۲۹۷)  (۹٬٥۰۰) (۱٬۱٦٤) - (۲۸٬۷۱۹) (۹۱٤) مدفوعة

 ۱۱۳٬٥۲۳  ۲٬٤۰٤ ٤۱۳ - ٦۸٬۸۰٤ ٤۱٬۹۰۲ صافي المطالبات المدفوعة 
،  القائمة التغیرات في المطالبات  

 (٤٬٥۳۰)  (۱٬٦۰۰) (۳۰٤) - (٤٬۰٤٦) ۱٬٤۲۰ بالصافي 
التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر  

 (۱٬٥٥۱)  (۲۳۰) (۱۱۳) ٦ (۲٬۱٥۳) ۹۳۹  بالصافي  -مبلغ عنھا 
 ۱۰۷٬٤٤۲  ٥۷٤ (٤) ٦ ٦۲٬٦۰٥ ٤٤٬۲٦۱ صافي المطالبات المتكبدة 

 ٥٬۷۹٤  (۱٥۲) - ۹۳٤ ٥٬٦٦٤ (٦٥۲) التأمین احتیاطي عجز أقساط  
 ٦٬٦۰۰  (۱٥۷) ۱٤۰ ۹ ٦٬٤٦۰ ۱٤۸ احتیاطیات فنیة أخرى

 ۱٤٬۸٤٤  ۸٦٥ ۲٬۸۹٥ (٥٤) ۷٬۳۲۰ ۳٬۸۱۸ تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
 ۲٬۰۰۲  ۱۰۳ ۱۹۳ ٥٤٥ ۳۸۷ ۷۷٤ اكتتاب أخرى  مصروفات

 ۱۳٦٬٦۸۲  ۱٬۲۳۳ ۳٬۲۲٤ ۱٬٤٤۰ ۸۲٬٤۳٦ ٤۸٬۳٤۹ االكتتاب  ومصروفات مجموع تكالیف  
 (۷٬۷۲۹)  ٤٬٤٥٦ ٦٬٥۷۹ ٤٦۹ (۱۸٬۲۱٦) (۱٬۰۱۷) صافي نتائج االكتتاب 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۱ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في ل 
سیارات  طبیة   المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
 

        تشغیلیة أخرى إیرادات) / مصروفات(
 (۳۷٬۲٤٦)       عمومیة وإداریة  مصروفات

مخصص ذمم مدینة مشكوك في  
 (۱٬۰۰۸)       تحصیلھا 

 (۱٬۰۹٦)       مكافآت مجلس اإلدارة 
 ٤٬۲٦۹       إیراد عموالت من استثمارات 

 ۲٬۲۳۰       إیرادات اخرى  
  –تشغیلیة أخرى  مصروفاتمجموع 
 (۳۲٬۸٥۱)        بالصافي

        

 (٤۰٬٥۸۰)       الخسارة للفترة 
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 -       عملیات التأمین 

        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 (٤۰٬٥۸۰)       المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل 

        

 (۱٬۹۰۰)       الزكاة 
 (۱۰۰)       ضریبة الدخل 

        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
) ٤۲٬٥۸۰(       المساھمین   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۲ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 معلومات إضافیة   ۱۳-۱*
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في ل 

سیارات  طبیة   
ممتلكات  
 المجموع   وحوادث 

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
      اإلیرادات 

      إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ۷٥٬٦۱۲  ٥۷ ۷٥٬۳۳٥ ۲۲۰ أفراد  -
 ۲۱٬٥٤٦  ٦۱۷ ۸٬٤۱۷ ۱۲٬٥۱۲ منشآت متناھیة الصغر  -
 ٥۳٬۸۲۹  ۷٬٦۰۷ ۲۳٬۳٦٦ ۲۲٬۸٥٦ منشآت صغیرة  -
 ۲٤٬۳۰۷  ۹٬۱٤۰ ۱٬۸۸٦ ۱۳٬۲۸۱ شركات متوسطة  -
 ۳۱۰٬۱۱۹  ۲٤۰٬٥۹۱ ٦٥٬٥۱۳ ٤٬۰۱٥ منشآت كبیرة  -

 ٥۲٬۸۸٤ ۱۷٤٬٥۱۷ ۲٥۸٬۰۱۲  ٤۸٥٬٤۱۳ 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الثالثة فترةل 

سیارات  طبیة   
ممتلكات  
 المجموع   وحوادث 

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
      اإلیرادات 

      إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ٤۷٬۸۹۳  - ٤۷٬۷۱۹ ۱۷٤ أفراد  -
 ۷٬٤۹۷  ۲۲۱ ۱٬۳٦٤ ٥٬۹۱۲ منشآت متناھیة الصغر  -
 ۲٤٬٦۹۱  ۲٬٤٦٦ ۱۳٬۳۸٦ ۸٬۸۳۹ منشآت صغیرة  -
 ۸٬۷۰۰  ۱٬۸٦۱ ۳۹۹ ٦٬٤٤۰ شركات متوسطة  -
 ۸۸٬۱٦۰  ۸۳٬٤۰۳ ٤٬٦۲۸ ۱۲۹ منشآت كبیرة  -

 ۲۱٬٤۹٦ ٤۷٬٤۹٦ ۸۷٬۹٥۱  ۱۷٦٬۹٤۱ 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۳ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في ل 

 المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  سیارات  طبیة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
الریاالت  بآالف 

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
        اإلیرادات 

        إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ۳٬۱۹۱  - - - ۳٬۱۹۱ - أفراد  -
  ۲۰٬٦۷٥   ٤٬۲۲۳  ۷۰۷ -  ٦٬۰۷۸  ۹٬٦٦۷ منشآت متناھیة الصغر  -
  ٤۲٬٥۲٤   ۸٬٤٥۲  ۳٥۷  ۸۲۹  ۱۲٬۱۷۳ ۲۰٬۷۱۳ منشآت صغیرة  -
  ٦۹٬۸٤٦   ۲٦٬۱٦۲  ٥٬٥٤٦ -  ۲٦٬۳۸۳ ۱۱٬۷٥٥ شركات متوسطة  -
  ۷۱٬۰۲٦   ۱٤٬۲۰۲  ۳٬۷۸٦  ٤۸٬۷۸٥  ۳۰۱ ۳٬۹٥۲ منشآت كبیرة  -

 ٤٦٬۰۸۷ ٤۸٬۱۲٤ ٦۹٬٦۱٤ ۱۰٬۳۹٥ ٦۳٬۰۳۹  ۲۰۷٬۲٦۲ 
        أقساط إعادة تأمین مسندة 

  (۸٬۸۳۰)   (۲٬۸۱۳)  (۱٬۰۲٥) -  (٤٬۹۱٤) (۷۸) محلیة  -
  (۱۱۱٬۳۱۸)  (٤٥٬٤۰۰)  (۷٬٤۷۰)  (٤۸٬۷٦٦) (۹٬۲۹٤) (۳۸۸) أجنبیة  -

 (٤٦٦)  (۱٤٬۲۰۸)  (٤۸٬۷٦٦)  (۸٬٤۹٥)  (٤۸٬۲۱۳)   (۱۲۰٬۱٤۸)  
         فائض الخسارة مصروفات

  (۷٥۸)   (۲۱۰) - -  (۲۱٤) (۳۳٤) محلیة  -
  (۳٬۳۳٥)   (۱٬٤۹۸) - -  (۱٬۲۱٦) (٦۲۱) أجنبیة  -

 (۹٥٥) (۱٬٤۳۰)  - - (۱٬۷۰۸)   (٤٬۰۹۳)  
        

  ۸۳٬۰۲۱   ۳٬۱۱۸  ۱٬۹۰۱  ۸٤۸  ۳۲٬٤۸۸  ٤٤٬٦٦٦ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة  

  ۱۳٬۱۷٦   (٦۰٤)  ۲٤۳ (٤۹۱)  ۳٥٬۹٦۹  (۲۱٬۹٤۱)  بالصافي –
  ۹٦٬۱۹۷   ۲٬٥۱٤  ۲٬۱٤٤  ۳٥۷   ٦۸٬٤٥۷  ۲۲٬۷۲٥ صافي أقساط التأمین المكتسبة 

  ۲۳٬۸۸۷   ٦٬۰۷٦ ۱۰٬۳۲٦  ۸۰٥  ٦٬٦۸۰ - عموالت إعادة التأمین المكتسبة 
  ۱۲۰٬۰۸٤   ۸٬٥۹۰  ۱۲٬٤۷۰  ۱٬۱٦۲ ۷٥٬۱۳۷  ۲۲٬۷۲٥ مجموع اإلیرادات 

        
        االكتتاب  ومصروفاتتكالیف 

  ۱٥٥٬۷۹٥   ٥٬٤۳٦  ۱٬٥۰۷ -  ۱۲۳٬٥۱۹  ۲٥٬۳۳۳ إجمالي المطالبات المدفوعة 
حصة معیدي التأمین من مطالبات  

  (٥۱٬۷۹۰)   (٤٬۲۸۳) (۹۰۷) -  (۳٦٬۱٦۷)  (۱۰٬٤۳۳) مدفوعة
  ۱۰٤٬۰۰٥   ۱٬۱٥۳  ٦۰۰ -  ۸۷٬۳٥۲  ۱٤٬۹۰۰  صافي المطالبات المدفوعة

  ۸٬٤٥۱   ۱۲۹  (۸۲) - ۲٬۹٦۰  ٥٬٤٤٤ ، بالصافيالقائمة التغیرات في المطالبات  
التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  

  (٤٬۰۹۳)   (۱۱۳)  (٤٤۸) (۱)  (۳٬۹۱٥)  ۳۸٤  بالصافي -عنھا 
 ۱۰۸٬۳٦۳   ۱٬۱٦۹  ۷۰ (۱) ۸٦٬۳۹۷ ۲۰٬۷۲۸ صافي المطالبات المتكبدة 

  (٥٬٤۲۲)   (۱۸۱)  ۲٬۷۱۷  ۷٤۲  (۹٬۲۱۹)  ٥۱۹ احتیاطي عجز أقساط التأمین 
  ۳٬۰۳٥   (۱۹) (۱۹) (۱)  ۳٬۰۰۱  ۷۳ احتیاطیات فنیة أخرى

  ۱۲٬۱۲٦   ۱٬٦٦۲  ۱٬٦۷۱ -  ٦٬٤٤۱  ۲٬۳٥۲ تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
  ۱٬۷۱٦   ۱۹۳  ۲۸۸  ۲٤۸  ٤۹۰  ٤۹۷ اكتتاب أخرى  مصروفات

  ۱۱۹٬۸۱۸   ۲٬۸۲٤  ٤٬۷۲۷  ۹۸۸ ۸۷٬۱۱۰  ۲٤٬۱٦۹ االكتتاب   ومصروفاتمجموع تكالیف 
   ۲٦٦   ٥٬۷٦٦  ۷٬۷٤۳ ۱۷٤  (۱۱٬۹۷۳)  (۱٬٤٤٤) صافي نتائج االكتتاب 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳٤ 

 (تتمة)  -القطاعات التشغیلیة  -۱۳
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في ل 
 المجموع   أخرى الھندسي  الطاقة  سیارات  طبیة  

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
 

        تشغیلیة أخرى  إیرادات ) / مصروفات(
) ٤٥٬٥٤۷(       عمومیة وإداریة  مصروفات  

مخصص ذمم مدینة مشكوك في  
 ۷٬٥٥۸       تحصیلھا 

) ۹۲۹(       مكافآت مجلس اإلدارة   
 ٤٬٦۲۰       ایراد استثمار 

 ٥۱۲       ایرادات أخرى 
  -تشغیلیة أخرى   مصروفاتمجموع 
) ۳۳٬۷۸٦(        بالصافي  

        

) ۳۳٬٥۲۰(       الخسارة للفترة   
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 -       عملیات التأمین 

        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
) ۳۳٬٥۲۰(       المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل   

        

) ۳٬۸۰۰(       الزكاة   
) ۲۰۰(       ضریبة الدخل   

        
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
) ۳۷٬٥۲۰(       المساھمین   



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳٥ 

 (تتمة)  -التشغیلیة القطاعات  -۱۳
 

 معلومات إضافیة   ۱۳-۱* 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰ة أشھر المنتھیة في فترة الستل 

 سیارات  طبیة  
ممتلكات  
 المجموع   وحوادث 

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
      اإلیرادات 

      إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ۳٬۱۹۱  - ۳٬۱۹۱ - أفراد  -
 ۲۰٬٦۷٥  ٤٬۹۳۰ ٦٬۰۷۸ ۹٬٦٦۷ منشآت متناھیة الصغر  -
 ٤۲٬٥۲٤  ۹٬٦۳۸ ۱۲٬۱۷۳ ۲۰٬۷۱۳ منشآت صغیرة  -
 ٦۹٬۸٤٦  ۳۱٬۷۰۸ ۲٦٬۳۸۳ ۱۱٬۷٥٥ شركات متوسطة  -
 ۷۱٬۰۲٦  ٦٦٬۷۷۳ ۳۰۱ ۳٬۹٥۲ منشآت كبیرة  -

 ٤٦٬۰۸۷ ۱۲٦٤۸٬  ۱۱۳٬۰٤۹  ۲۰۷٬۲٦۲ 

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  فترة الثالثة ل 

 سیارات  طبیة  
ممتلكات  
 المجموع   وحوادث 

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

  السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
      اإلیرادات 

      إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ۱٬۹۲٤  - ۱٬۹۲٤ - أفراد  -
 ٥٬۸۳٦  ۱٬۷۸٤ ۹٤٥ ۳٬۱۰۷ منشآت متناھیة الصغر  -
 ۱۲٬۰٤۷  ۲٬۹۸٤ ۲٬۱۳۱ ٦٬۹۳۲ منشآت صغیرة  -
 ۳٤٬۹۸۱  ۲۱٬٦۷۲ ۱۱٬۰۰۷ ۲٬۳۰۲ شركات متوسطة  -
 ۳٦٬۳۳٤  ۳۳٬۰٤۹ ۱۷ ۳٬۲٦۸ منشآت كبیرة  -

 ۱٥٬٦۰۹ ۱٦٬۰۲٥ ٤۹٬٤۸۹  ۹۱٬۱۲۲ 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳٦ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -۱٤
 

المالكین الرئیسیین فیھا، وتمثل األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات المساھمین بالشركة  
ر وشروط ھذه المعامالت  ومنشآت أخرى مسیطر علیھا مباشرة أو بصورة مشتركة أو تمارس علیھا ھذه األطراف أثراً ھاماً. یتم الموافقة على سیاسات التسعی

 من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتھا. 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  ۱-۱٤
 

 فیما یلي تفاصیل المعامالت الھامة المبرمة خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة: 
 

 طبیعة المعامالت  
أشھر المنتھیة في   الثالثةفترة   

یونیو ۰۳  
أشھر المنتھیة في    الستةفترة 

یونیو ۳۰  
م ۲۰۲۲   م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲  م ۲۰۲۱   

  
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
  الریاالت بآالف

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
  الریاالت بآالف

 السعودیة 
)مراجعة(غیر  (غیر مراجعة)   )مراجعة(غیر  (غیر مراجعة)   

      المساھمون الرئیسیون 
      

 علي رضا حاج حسین 
 ۳٬۸٤۷ ۳٬۸۹۱ ۱٬٦٤۲ ۷۰٤ المكتتبة  التأمین أقساط 

  مستلمة مدفوعات
 ) ٥٬۳٦۱( (۲٬۰۳٥) ) ۲٬۲۹۹( (۹۷۲) مدفوعة  ومطالبات

 مجموعة بن الدن السعودیة 
 ۲۰٬۳٦٥ ۱۳۳٬۳۷۲ ۱۷٬۰۲۷ ۱٬٦٥٤ المكتتبة  التأمین أقساط 

  مستلمة مدفوعات
 ) ۱۷٬۱۱۷( (۱۳٥٬۹۸٦) ) ۸٬٤۳۰( (۱۲٤٬۳۲۸) مدفوعة  ومطالبات

 شركة منتجات البناء  
 ٦٬۸۷۲ ۸٬٦٥۲ ۱٬۳۹۲ ۱٬٦۸۸ المكتتبة  التأمین أقساط 

  مستلمة مدفوعات
 ) ۲۳٬۲۳٤( (۷٬۱۸۰) ) ۲۲٬۰٥٤( (٤٬۳۲۷) مدفوعة  ومطالبات

الشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو  
    جوھریا  نفوذاً  ةالتي تمارس علیھا األطراف ذات العالق 

  

 الوكاالت التجاریة المتحدة 
مدفوعات بالنیابة عن  

 ٦۹۷ - - - الشركة  

  مستلمة مدفوعات 
) ۱٤۲( - - - مدفوعة  ومطالبات  

 مجموعة الشرق األوسط 
 ۲۲ - - - المكتتبة  التأمین أقساط 

  مستلمة مدفوعات
مدفوعة  ومطالبات  - )۳ (  - )۱٦ (  

 

  العالقة أرصدة األطراف ذات  ۲-۱٤

 

لفترة الستة أشھر  
یونیو   ۳۰المنتھیة في 

م ۲۰۲۲  
  (غیر مراجعة)

 للسنة المنتھیة في  
دیسمبر ۳۱  

 ۲۰۲۱م
 (مراجعة)

 بآالف الریاالت السعودیة  
  أقساط تأمین مدینة 

 ٤٬۸۳۳  ٦٬٦۸۹ حاج حسین علي رضا 
۸۷۲٬۳۹  ۳۷٬۲٥۸ مجموعة بن الدن السعودیة   

 ۳٬۸۱۸  ٥٬۲۹۰ شركة منتجات البناء  
 ٥٥  ٥٥ مكتب المحامي حسان محاسني 

 ٤۹٬۲۹۲  ٤۸٬٥۷۸ 
    أرصدة أخرى

 ٤  ٤ الوكاالت التجاریة المتحدة 
 ٤۹٬۲۹٤  ٦۸٬٥۸۲ 

    

 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۷ 

 (تتمة)  –معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -۱٤
 

  مستحقة ومطلوبات أخرى. ومصروفاتیتم إدراج األرصدة األخرى في المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وحملة الوثائق مستحقة الدفع 

 

مباشر وتضم موظفي كبار موظفي اإلدارة ھم األشخاص الذین یتمتعون بالسلطة والمسؤولیة عن تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غیر  
 اإلدارة التنفیذیة العلیا بما في ذلك الرئیس التنفیذي والمدیر المالي للشركة. 

 

 یونیو   ۳۰و  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰یبین الجدول التالي الرواتب السنویة والمكافآت والبدالت السنویة التي حصل علیھا كبار موظفي اإلدارة للفترة المنتھیة في  
 :م۲۰۲۱

 

 
أشھر المنتھیة في   الستةفترة   

یونیو ۳۰  
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
بآالف الریاالت  

 السعودیة 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

 
 

 ۲٬۹۰٦ ۲٬۸٦٤ رواتب وبدالت أخرى  
 ۱۹٤ ۱۲٦ تعویضات نھایة الخدمة 

 ۲٬۹۹۰ ۳٬۱۰۰ 
 ۹۲۹ ۱٬۰۹٦ تعویضات المكلفین بالحوكمة    

 
 الدخل  وضریبة  الزكاة -۱٥

 

 الدخل  وضریبة  الزكاة مخصص أ.
 

 تم احتساب الزكاة وضریبة الدخل المستحقة على الشركة وفقًا ألنظمة الزكاة وضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة. 
 

 : الدفع  فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل مستحقة

 

یونیو ۳۰  
 ۲۰۲۲م

  (غیر مراجعة)

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۲۱م

 (مراجعة)
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۲۰٬۸٥۰  ۱۳٬٥٤٦ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۷٬٦۰۰  ۱٬۹۰۰ المحّمل للفترة / للسنة الحالیة 

) ۱٤٬۹۰٤(  (٤٬٧٩٠) خالل الفترة/ السنة  المدفوع  
 ۱۳٬٥٤٦  ۱۰٬٦٥٦ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 

 الدخل مستحقة الدفع: فیما یلي الحركة في ضریبة 

 

یونیو ۳۰  
 ۲۰۲۲م

  (غیر مراجعة)

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۲۱م

 (مراجعة)
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۹۰۰  ۱٬۳۰۰ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ٤۰۰  ۱۰۰ المحمل على الفترة / السنة 

 ۱٬۳۰۰  ۱٬٤۰۰ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    

 ۱٤٬۸٤٦  ۱۲٬۰٥٦ المجموع 
 

تم احتساب وعاء الزكاة   یرجع الفرق بین النتائج المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة/ للضریبة بشكل رئیسي إلى بعض التعدیالت وفقًا لألنظمة المالیة ذات الصلة.
سیرات مختلفة، وقد تختلف بناًء على فھم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. تخضع لوائح الزكاة في المملكة العربیة السعودیة لتف

كة. الشرقبل عن اإلقرارات المقدمة من  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركالتقدیرات التي سترفعھا  



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۸ 

 (تتمة)  –  الدخل وضریبة  الزكاة -۱٥
 

 وضع الربوط الزكویة ب. 
 

 ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا للزكاة وضریبة الدخل للسنوات المنتھیة في   ٪ من المساھمین.۱٪ من المساھمین وضریبة الدخل على  ۹۹تطبق الزكاة على  
 وحصلت على شھادات الزكاة والضریبة المقیدة.  م۲۰۲۱وحتى  م۲۰۰۹دیسمبر من 

 
 

 م ۲۰۰۸و م۲۰۰۷و م۲۰۰٦و م۲۰۰٥سنوات الربوط 
 

فیما یتعلق بعملیات التأمین الھیئة الزكاة والضریبة والجمارك   من    م۲۰۰۸حتى    م۲۰۰٥، تسلمت الشركة الربوط الزكویة للسنوات من  م۲۰۱۷خالل سنة  
 ۱٦٫۰۹ملیون لایر سعودي والتزام ضریبة استقطاع بمبلغ    ٦٫۰۱للتأمین البحرین ش.م.ب.، والتي تطالب بالتزام زكاة بمبلغ  المحولة من شركة یو سي إیھ  

كة ضمانًا بنكیًا ملیون لایر سعودي. قدمت اإلدارة اعتراًضا على الربوط المذكورة أعاله وھي واثقة من تلقي حكم إیجابي في صالحھا. ومع ذلك، أصدرت الشر
. تعتقد اإلدارة أن أي التزام إضافي نتیجة لھذه الربوط ابل ھذه الربوطملیون لایر سعودي) مق  ۲۲٫۰۹:  م۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۲۲٫۰۹لح الھیئة بمبلغ  لصا

 سیتم تحمیلھ في النھایة على مساھمي شركة یو سي إیھ للتأمین البحرین ش.م.ب.
 

 

 م۲۰۱۱ إلى م۲۰۰۹ سنوات الربوط 
 

  ات الزكویة / الضریبیة الالزمة. وحصلت على الشھاد  م۲۰۱۱إلى    م۲۰۰۹دیسمبر    ۳۱إقراراتھا الزكویة / الضریبیة للسنوات المنتھیة في    قدمت الشركة
ستقطاع بمبلغ  صدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك الربط المعدل بناء على قرار لجنة االعتراضات االبتدائیة وطالبت بزكاة وضریبة إضافیة وضریبة االأ

ضریبة االستقطاع   لىوضعھا الزكوي والضریبي باإلضافة إأنھت الشركة  لایر سعودي. قامت الشركة بتسویة الخالفات المذكورة.  ۲۷٬۰۹٦٬٦۰۳ إجمالي قدره  
 عن السنوات المذكورة. 

 

 :م۲۰۱۳و  م۲۰۱۲ سنوات الربوط
 

المنتھیة في   إقراراتھا الزكویة / الضریبیة للسنوات    الزكویة / الضریبیة الالزمة.   وحصلت على الشھادات   م۲۰۱۳و    م۲۰۱۲دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة 
لایر    ۱٥٬۸٤۰٬۰٥۸إضافیة وضریبة االستقطاع بمبلغ    بزكاة وضریبة  وطالبت  م۲۰۱۳و    م۲۰۱۲  للسنتینتقییماً    ھیئة الزكاة والضریبة والجماركصدرت  أ

 .لایر سعودي  ۷٬۰٤٦٬٥۹۲سعودي. ستمضي الشركة في التسویة النھائیة مع لجنة تسویة المنازعات وتتوقع تسویة حوالي 
 

 :م۲۰۱۸إلى  م۲۰۱٤ سنوات الربوط 
 

إقراراتھا   المنتھیة في  قدمت الشركة  للسنوات  الشھادا   ۲۰۱۸إلى    ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱الزكویة / الضریبیة  الالزمة. وحصلت على  الضریبیة  الزكویة /    ت 
زكوي إضافي وضریبة استقطاع باإلضافة إلى غرامة   بمبلغ  وطالبت  ۲۰۱۸و    ۲۰۱٥و    ۲۰۱٤تقییماً للسنوات    ھیئة الزكاة والضریبة والجماركأصدرت  

 ركة الزكاة والضرائب وضریبة االستقطاع عن السنوات المذكورة.التأخیر. أنھت الش
 
 :  م۲۰۱۷و  م۲۰۱٦ سنوات الربوط 

 

مبالغ  . وقد أنھت الشركة  م۲۰۱۷و    م۲۰۱٦بزكاة إضافیة وضریبة وغرامة تأخیر عن عامي    طالبت فیھتقییماً    ھیئة الزكاة والضریبة والجماركأصدرت  
 االستقطاع عن السنوات المذكورة. الزكاة والضرائب وضریبة 

 
 : م۲۰۲۰و  م۲۰۱۹ سنوات الربوط

 

ھیئة أصدرت   .. لم تنتھ ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك من دراسة ھذه االقراراتم۲۰۲۰ –  م۲۰۱۹المنتھیة في  للسنوات ةالزكوی اتھاقرارقدمت الشركة ا
ملیون لایر سعودي والتزام ضریبي   ۱٫٤٤بمبلغ    م۲۰۱۹نتج عنھ التزام زكوي إضافي لعام    م۲۰۲۰و    م۲۰۱۹تقییماً نھائیاً لعامي    الزكاة والضریبة والجمارك

قدمت    .MR)  ۲۲۱۸(الصكوك المبنیة على    ملیون لایر سعودي بسبب رد الزكاة على   ۱٫۷۳بمبلغ    م۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ورصید دائن لعام    ۰٫۰۲
اعتراض الشركة ، وبناًء علیھ  ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك رفضت  .ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ا للسنوات المذكورة ضد تعدیالتاعتراضً الشركة 

  سة استماع. من أجل تعیین جل   خالل بوابة األمانة العامة للجان الضریبیة  قامت الشركة بتصعید القضیة إلى لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضریبیة من
 . ان نتیجة االعتراض سوف تكون في مصلحة الشركة ھا الزكويتعتقد اإلدارة بناًء على رأي مستشار

 
 ربط ضریبة القیمة المضافة 

 

ملیون لایر    ۱۲٫۲۸البالغة  لدفع ضریبة القیمة المضافة األساسیة اإلضافیة  الھیئة الزكاة والضریبة والجمارك   ، تلقت الشركة ربًطا من  م۲۰۲۰أغسطس    ۲٥في  
ملیون لایر سعودي عن تلك السنوات من أجل تجنب تكبد غرامات إضافیة،   ۲۰٫۲٥باإلضافة إلى غرامات إضافیة قدرھا    م۲۰۱۹و  م۲۰۱۸سعودي للسنتین  

، م ۲۰۲۱فبرایر    ۲۰صادرة للتقییم. في  دون المساس بموقفھا واعترضت على البنود ال  م۲۰۲۰أكتوبر    ۲۸دفعت الشركة ضریبة القیمة المضافة األساسیة في  
قرار   الضریبیة ضد  للجان  العامة  األمانة  إلى  استئنافًا  الشركة  والجمارك   قدمت  والضریبة  الزكاة  البنود الھیئة  إیجابیة.  بنتیجة  تحقیقھ  في  اإلدارة  تثق  الذي 

 لسنة ملیون لایر    ۲۰٫۲٥أما الغرامات المفروضة على الربوط بمبلغ    أمین.الذاتیة، وعمولة إعادة الت  المعترض علیھا ھي موارد ذات تصنیف صفري، والفواتیر
 بإثباتقامت الشركة    فقد تم الحقاً إلغاؤھا، حیث استفادت الشركة من مبادرة الھیئة لتحقیق االستقرار في االقتصاد وتعزیز القطاع الخاص.  م ۲۰۱۹و  م۲۰۱۸

خاضعة لنسبة الصفر. فیما یتعلق بالعناصر األخرى المعترض علیھا ، فإن مستشار الضرائب للشركة الالمشتریات  مخصص مقابل ضریبة القیمة المضافة على  
 .ة إیجابیةجنتی  واثق من



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

۳۹ 

 المال  رأس -۱٦
 

في   والمدفوع  یبلغ،  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰كما  بھ  والمكتتب  المصرح  الشركة  مال  مقسم لایر    ٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس  سعودي، 
 لایر سعودي لكل سھم.   ۱۰سھم بقیمة   ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰إلى

 
 

 إدارة رأس المال  -۱۷
 

 للمساھمین.  وزیادة القیمة العائدةتوضع األھداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أھداف الشركة 
 

من خالل تقییم الفروق بین مستویات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. یتم إجراء تعدیالت على مستویات رأس المال   رأس مالھا تدیر الشركة متطلبات  
أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى ھیكل رأس المال، قد تقوم المتعقلة ب  الحالي في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر

مالھا لضمان قدرتھا على االستمرار كمنشأة    تقوم الشركة بإدارة رأس  لغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساھمین أو إصدار األسھم.الشركة بتعدیل مب 
تخدام  خالل االسمستمرة وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجھات التنظیمیة بخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فیھ، وزیادة عوائد المساھمین من  

المال   رأس  على  تشتمل  والتي  المساھمین  إلى  العائدة  الملكیة  حقوق  من  الشركة  مال  رأس  ھیكل  یتكون  الملكیة.  وحقوق  الدیون  لرصید  المدفوع األمثل 
 /ب). ۲ح المبقاة أو الخسائر المتراكمة (انظر ایضاح واالحتیاطیات واألربا

 
 الخسارة األساسیة والمخفضة للسھم  -۱۸

 

 المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة للفترة. احتساب خسارة السھم للفترة بقسمة صافي الخسارة للفترة على المتوسط تم 
  

 معلومات إضافیة  -۱۹
 

وقائمة الدخل الشامل الموجزة  األولیة ، وقائمة الدخل الموجزة ، فیما یلي قائمة المركز المالي األولیة للبنك المركزي السعوديوفقًا لما تتطلبھ الالئحة التنفیذیة 
 والخاصة بعملیات التأمین وعملیات المساھمین:  الموجزة ، وقائمة التدفقات النقدیة األولیةالموجزة  األولیة 

 
 الموجزة  قائمة المركز المالي األولیة )أ

 

 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

التأمین  عملیات    
  عملیات 

التأمین  عملیات المجموع  المساھمین   
  عملیات

 المجموع  المساھمین 
السعودیة  الریاالت بآالف   

       الموجودات 
 ۸۷٬۷٦۹ ۷۰۲ ۸۷٬۰٦۷ ۸٥٬۰۷۹ ٥٥٤ ۸٤٬٥۲٥ في حكمھ  وما نقد

 ۱٥٦٬۰٥۱ - ۱٥٦٬۰٥۱ ۲۳۲٬۳٤۲ - ۲۳۲٬۳٤۲ بالصافي - مدینة تأمین  وإعادة تأمین أقساط 
 ۹۱٬۹۷۸ - ۹۱٬۹۷۸ ۲۷۲٬۹۱۹ - ۲۷۲٬۹۱۹ المكتسبة  غیر  التأمین أقساط من التأمین معیدي  حصة
 ۳٦٬٥۰٦ - ۳٦٬٥۰٦ ۲٥٬۷۷٤ - ۲٥٬۷۷٤ قائمة   مطالبات من التأمین معیدي  حصة
  مبلغ وغیر متكبدة مطالبات من التأمین معیدي  حصة
 ۱۱٤٬۸٤۹  ۱۱٤٬۸٤۹ ۱۲۲٬٤٦٦ - ۱۲۲٬٤٦٦ عنھا

 ۱۰٬٥۷۱ - ۱۰٬٥۷۱ ۲٥٬۳٥۱ - ۲٥٬۳٥۱ مؤجلة  تأمین وثائق اقتناء تكالیف
 ۲٥۰٬٥۲٦ ۱٦٤٬۱۲٥ ۸٦٬٤۰۱ ۲۳٤٬٦٥٦ ۱٥۹٬٤۱۰ ۷٥٬۲٤٦ استثمارات 

 ۳۷٬۳۱٥ - ۳۷٬۳۱٥ ۸۳٬۰٤۳ - ۸۳٬۰٤۳ المساھمین  عملیات من  المستحق
ً  مدفوعة  مصروفات  ٦۰٬۳۳٥ ۱٬۲۲۲ ٥۹٬۱۱۳ ۷۰٬۲۸۹ ۱٬٦۲۲ ٦۸٬٦٦۷ أخرى وموجودات  مقدما

 ۹٬۱۲۲ - ۹٬۱۲۲ ٦٬۰٤٦ - ٦٬۰٤٦ بالصافي  – ومعدات  ممتلكات
 ۹٬۸۱۳ - ۹٬۸۱۳ ۱٥٬۸۷۲ - ۱٥٬۸۷۲ موجودات غیر ملموسة  

 ۷٬۰۸۹ - ۷٬۰۸۹ ۷٬٥۳٦ - ۷٬٥۳٦ بالصافي  - االستخدام حق اصول
 ۷۸٬٤۰۰ ۷۸٬٤۰۰ - ۷۸٬٤۰۰ ۷۸٬٤۰۰ - الشھرة 
 ٦۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰ - ٦۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰ - نظامیة  ودیعة
 ٥٬۳۹٦ ٥٬۳۹٦ - ٥٬۷٤۱ ٥٬۷٤۱ - نظامیة ودیعة على مستحقة عمولة إیراد

 ۱٬۰۱۹٬۷۸۷ ۳۰٥٬۷۲۷ ۱٬۳۲٥٬٥۱٤ ۷۰٥,۸۷٥ ۳۰۹٬۸٤٥ ۱,۰۱٥٬۷۲۰ 
       

) ۳۷٬۳۱٥( (۸۳٬۰٤۳) - (۸۳٬۰٤۳) المتداخلة   العملیات حذف: ناقًصا   - )۳۷٬۳۱٥ (  
       

 ۹۷۸٬٤۰٥ ۳۰۹٬۸٤٥ ٦٦۸٬٥٦۰ ۱٬۲٤۲٬٤۷۱ ۳۰٥٬۷۲۷ ۹۳٦٬۷٤٤ الموجودات  مجموع 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤۰ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 (تتمة) –  الموجزة قائمة المركز المالي األولیة أ)
 

 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة)

التأمین  عملیات    
  عملیات 

التأمین  عملیات المجموع  المساھمین   
  عملیات

 المجموع  المساھمین 
السعودیة  الریاالت بآالف   

       المطلوبات 
 ۲٤٬۱۰۰ - ۲٤٬۱۰۰ ۲۲٬۹٤۳ - ۲۲٬۹٤۳ التأمین  وثائق لحملة  الدفع مستحقة مبالغ

 ٦۸٬۹۸٥ ۲٬۱٦۹ ٦٦٬۸۱٦ ۸۱٬۳٦۱ ۲٬۰٦۳ ۷۹٬۲۹۸ أخرى  ومطلوبات مستحقة مصروفات
 ۹٥٬۰٦۷ - ۹٥٬۰٦۷ ۱۳۳٬۷۹٤ - ۱۳۳٬۷۹٤ دائنة   تأمین معیدي ذمم

 ۱۸٥٬٤۳۹ - ۱۸٥٬٤۳۹ ٤۳۲٬٥۱۲ - ٤۳۲٬٥۱۲ مكتسبة  غیر تأمین أقساط 
 ۱٥٬٦۸۳ - ۱٥٬٦۸۳ ٤۰٬۹۸۷ - ٤۰٬۹۸۷ مكتسبة  غیر تأمین  إعادة عمولة

 ۸۳٬۹٦٤ - ۸۳٬۹٦٤ ٦۸٬۷۰۲ - ٦۸٬۷۰۲ قائمة  مطالبات
 ۱٤۰٬٥۹۹ - ۱٤۰٬٥۹۹ ۱٤٦٬٦٦٥ - ۱٤٦٬٦٦٥ عنھا  مبلغ وغیر متكبدة مطالبات
 ۲٥٬۳۷۸ - ۲٥٬۳۷۸ ۳۱٬۱۷۱ - ۳۱٬۱۷۱ التأمین   أقساط عجز احتیاطي

 ۱٦٬۱۷٦ - ۱٦٬۱۷٦ ۲۲٬۷۷٦ - ۲۲٬۷۷٦ أخرى فنیة احتیاطیات
 ۳۷٬۳۱٥ ۳۷٬۳۱٥ - ۸۳٬۰٤۳ ۸۳٬۰٤۳ - التأمین  عملیات إلى مطلوب

 ۱۰٬۰۲۹ - ۱۰٬۰۲۹ ۸٬٥۰۹ - ۸٬٥۰۹ المحددة  الموظفین منافع التزامات
 ٦٬۱۸۷ - ٦٬۱۸۷ ۷٬۱٤۸ - ۷٬۱٤۸ عقود اإلیجار التزامات

 ۳۷٬۰٥۳ - ۳۷٬۰٥۳ ۳۷٬۰٥۳ - ۳۷٬۰٥۳ التأمین  عملیات فائض
 ۱٤٬۸٤٦ ۱٤٬۸٤٦ - ۱۲٬۰٥٦ ۱۲٬۰٥٦ - الدفع  مستحقة دخل وضریبة زكاة
 نظامیة ودیعة على مستحقة عمولة إیراد
 ٥٬۳۹٦ ٥٬۳۹٦ - ٥٬۷٤۱ ٥٬۷٤۱ - البنك المركزي السعودي  إلى

 ۱٬۰۳۱٬٥٥۸ ۱۰۲٬۹۰۳ ۱٬۱۳٤٬٤٦۱ ۷۰٦٬٤۹۱ ٥۹٬۷۲٦ ۷٦٦٬۲۱۷ 
) ۳۷٬۳۱٥( - (۸۳٬۰٤۳) (۸۳٬۰٤۳) - المتداخلة   العملیات حذف: ناقًصا          )۳۷٬۳۱٥ (  
        ۱٬۰۳۱٬٥٥۸ ۱۹٬۸٦۰ ۱٬۰٥۱٬٤۱۸ ۷۰٦٬٤۹۱ ۲۲٬٤۱۱ ۷۲۸٬۹۰۲ 

  - الستثمارات العادلة القیمة احتیاطي
) ۳٬٥٤٦( (۱٤٬۷۰۱) - (۱٤٬۷۰۱) التأمین  عملیات  - )۳٬٥٤٦ (  

  عملیات  واحتیاطي  المطلوبات مجموع        
 ۷۲٥٬۳٥٦ ۲۲٬٤۱۱ ۷۰۲٬۹٤٥ ۱٬۰۳٦٬۷۱۷ ۱۹٬۸٦۰ ۱٬۰۱٦٬۸٥۷ التأمین 

       
       الملكیة  حقوق
 ٤۰۰٬۰۰۰ ٤۰۰٬۰۰۰ - ٤۰۰٬۰۰۰ ٤۰۰٬۰۰۰ - المال  رأس

) ۱٤۹٬۷٥۲( - (۱۹۲٬۳۳۲) (۱۹۲٬۳۳۲) - متراكمة  خسائر  )۱٤۹٬۷٥۲ (  
) ۱۳۳( - (٤٬۸٤۸) (٤٬۸٤۸) - لالستثمارات  العادلة القیمة احتیاطي  )۱۳۳ (  
  منافع التزامات  قیاس إعادة احتیاطي
 ۲٬۹۳٤ - ۲٬۹۳٤ ۲٬۹۳٤ - ۲٬۹۳٤ المحددة  الموظفین

 ۲٥۳٬۰٤۹ ۲٥۰٬۱۱٥ ۲٬۹۳٤ ۲۰٥٬۷٥٤ ۲۰۲٫۸۲۰ ۲٬۹۳٤ الملكیة  حقوق مجموع        
  عملیات  واحتیاطي  المطلوبات مجموع        

 ۹۷۸٬٤۰٥ ۲۷۲٬٥۲٦ ۷۰٥٬۸۷۹ ۱٬۲٤۲٬٤۷۱ ۲۲۲٫٦۸۰ ۱٫۰۱۹٫۷۹۱ الملكیة  وحقوق  التأمین
       



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤۱ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 الموجزة  قائمة الدخل األولیة  )ب
 

)مراجعة(غیر  یونیو ۰۳ في المنتھیة  أشھر الثالثة لفترة   
  عملیات  

 التأمین 
  عملیات 

 المساھمین 
 ۲۰۲۲م
 المجموع 

  عملیات
 التأمین 

  عملیات
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة  الریاالت بآالف   
       اإلیرادات 

       
 ۹۱٬۱۲۲ - ۹۱٬۱۲۲ ۱۷٦٬۹٤۱ - ۱۷٦٬۹٤۱ المكتتبة  التأمین  أقساط إجمالي

       

       مسندة  تأمین إعادة  أقساط 
) ۲٬۸۹۲( (۱٤٬۰٤٤) - (۱٤٬۰٤٤) محلیة  -  - )۲٬۸۹۲ (  
) ٥۸٬۱۷۳( (۹۰٬٤۹۸) - (۹۰٬٤۹۸) ة أجنبی  -  - )٥۸٬۱۷۳ (  

 (۱۰٤٬٥٤۲) - (۱۰٤٬٥٤۲) )٦۱٬۰٦٥ (  - )٦۱٬۰٦٥ (  
       الخسارة  فائض  مصروفات

) ٥٤٦( (٥٥۳) - (٥٥۳) محلیة  -  - )٥٤٦ (  
) ۱٬۹۷۸( (۲٬٤۳۹) - (۲٬٤۳۹) ة أجنبی  -  - )۱٬۹۷۸ (  

 (۲٬۹۹۲) - (۲٬۹۹۲) )۲٬٥۲٤ (  - )۲٬٥۲٤ (  
       

 ۲۷٬٥۳۳ - ۲۷٬٥۳۳ ٦۹٬٤۰۷ - ٦۹٬٤۰۷ المكتتبة  التأمین أقساط  صافي
  – المكتسبة غیر التأمین أقساط في التغیرات 
 ۱۷٬٦٥۱ - ۱۷٬٦٥۱ (٤٬۲۱۲) - (٤٬۲۱۲)  بالصافي

 ٤٥٬۱۸٤ - ٤٥٬۱۸٤ ٦٥٬۱۹٥ - ٦٥٬۱۹٥ المكتسبة  التأمین أقساط  صافي
 ۱۱٬۸۸٥ - ۱۱٬۸۸٥ ۹٬۸۹۹ - ۹٬۸۹۹ المكتسبة  التأمین إعادة  عموالت
 ٥۷٬۰٦۹ - ٥۷٬۰٦۹ ۷٥٬۰۹٤ - ۷٥٬۰۹٤ اإلیرادات  مجموع 

       
       االكتتاب  ومصروفات تكالیف
 ۷۲٬٦۰۱ - ۷۲٬٦۰۱ ۸٤٬۲۳٦ - ۸٤٬۲۳٦ المدفوعة  المطالبات إجمالي
) ۲۲٬۳۷٦( (۱۹٬٤٥۳) - (۱۹٬٤٥۳) مدفوعة مطالبات من التأمین معیدي  حصة  - )۲۲٬۳۷٦ (  
 ٥۰٬۲۲٥ - ٥۰٬۲۲٥ ٦٤٬۷۸۳ - ٦٤٬۷۸۳ المطالبات   صافي

 ٤٬۸۸۰ - ٤٬۸۸۰ ۱٬۳٥۷ - ۱٬۳٥۷ بالصافي ، ة القائم  المطالبات في التغیرات 
  مبلغ وغیر متكبدة مطالبات في التغیرات 

) ۳٬٥٥۰( (۲٥٥) - (۲٥٥)  بالصافي - عنھا  - )۳٬٥٥۰ (  
 ٥۱٬٥٥٥ - ٥۱٬٥٥٥ ٦٥٬۸۸٥ - ٦٥٬۸۸٥ المتكبدة  المطالبات  صافي

) ٥٬۱۷٥( ٥٬۸۱٥ - ٥٬۸۱٥ التأمین   أقساط عجز احتیاطي  - )٥٬۱۷٥ (  
 ٤٤۹ - ٤٤۹ ۲٬۸۱٥ - ۲٬۸۱٥ أخرى فنیة احتیاطیات

 ٥٬۹۹۰ - ٥٬۹۹۰ ۷٬۸۹٥ - ۷٬۸۹٥ التأمین  وثائق اقتناء تكالیف
 ۸٦٦ - ۸٦٦ ۱٬۱۲٤ - ۱٬۱۲٤ أخرى  اكتتاب مصروفات

 ٥۳٬٦۸٥ - ٥۳٬٦۸٥ ۸۳٬٥۳٤ - ۸۳٬٥۳٤ االكتتاب  ومصروفات   تكالیف مجموع 
       

 ۳٬۳۸٤ - ۳٬۳۸٤ (۸٬٤۰۰) - (۸٬٤٤۰) االكتتاب  نتائج  صافي
       

 

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤۲ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 (تتمة)  – الموجزة قائمة الدخل األولیة  ب)
 

)مراجعة(غیر  یونیو ۰۳ في المنتھیة  أشھر الثالثة لفترة   
  عملیات  

 التأمین 
  عملیات 

 المساھمین 
 ۲۰۲۲م
 المجموع 

  عملیات
 التأمین 

  عملیات
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة  الریاالت بآالف   
       أخرى تشغیلیة تإیراد) / مصروفات(

) ۲۰٬۷۸۸( (۱٦٬۸۲۰) (٦۷۳) (۱٦٬۱٤۷) وإداریة  عمومیة مصروفات  )۱٬۳٤٥ (  )۲۲٬۱۳۳ (  
 ۱۰٬۳٤٦ - ۱۰٬۳٤٦ ۱٬۱۱۹ - ۱٬۱۱۹ الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا  مخصص

) ٥۳٦( - (٥۹٥) (٥۹٥) - اإلدارة  مجلس مكافآت  )٥۳٦ (  
 ۲٬۳۱٥ ۱٬۲۰۰ ۱٬۱۱٥ ۲٬۱۳۱ ۱٬۲۳۷  ۸۹٤ استثمارات إیراد عموالت من  

أخرى  إیرادات   ۱٬۸۹۰ - ۱٬۸۹۰ - ۹٤ ۹٤ 
  أخرى  تشغیلیة إیرادات /) مصروفات( مجموع 

) ۹٬۳۲۷( (۱۲٬۲۷٥) (۳۱) (۱۲٬۲٤٤)  بالصافي -  )٥۸۷ (  )۹٬۹۱٤ (  
       

) ٥٬۹٤۳( (۲۰٬۷۱٥) (۳۱) (۲۰٬٦۸٤) الفترة  ة ارخس  )٥۸۷ (  )٦٬٥۳۰ (  
       

) ٥٬۹٤۳( ٥٬۹٤۳ -- (۲۰٬٦۸٤) ۲۰٬٦۸٤ / (للدخل)  للخسارة المساھمین تحمل   - 
       

بعد مخصصات  فترة للالخسارة   صافي
) ٦٬٥۳۰( - (۲۰٬۷۱٥) (۲۰٬۷۱٥) - المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل   )٦٬٥۳۰ (  

       
) ۱٬۹۰۰( - - - - الزكاة   )۱٬۹۰۰ (  

) ۱۰۰( - - - - الدخل   ضریبة  )۱۰۰ (  
) ۸٬٥۳۰( - (۲۰٬۷۱٥) (۲۰٬۷۱٥) - للفترة  الخسارة  صافي         )۸٬٥۳۰ (  
       

       )للسھم  السعودي (باللایر   السھم خسارة 
  القائمة العادیة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 

  ٤۰٬۰۰۰   ٤۰٬۰۰۰  ) باآلف األسھم(
       

السھم األساسیة والمخفّضة للفترة   خسارة
)۰٫۲۱(   (۰٫٥۲)  للسھم)   باللایر السعودي(   

       
       

 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤۳ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

شامل األولیة )ج  الموجزة  قائمة الدخل ال
 

)مراجعة(غیر  یونیو ۰۳ في المنتھیة  أشھر الثالثة لفترة   
  عملیات  

 التأمین 
  عملیات 

 المساھمین 
 ۲۰۲۲م
 المجموع 

  عملیات
 التأمین 

  عملیات
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة  الریاالت بآالف   
       

       للفترة  الخسارة  صافي
       

) ۸٬٥۳۰( - (۲۰٬۷۱٥) (۲۰٬۷۱٥) - ىاآلخرة الشامل   الخسارة  )۸٬٥۳۰ (  
       

یعاد قد  أو  یعاد  الدخل    تصنیفھا  بنود  قائمة  إلى 
       في الفترات الالحقة   الموجزة األولیة

       :للبیع متاحة استثمارات 
) ٥٦٦( ۱٬۰۰۰ (۹٬٥۲۷) (۳٬۳۰۰) (٦٬۲۲۷) العادلة   القیمة  في التغیر صافي -  ٤۳٤ 

) ۹٬۰۹٦( ۱٬۰۰۰ (۳۰٬۲٤۲) (۲٤٬۰۱٥) (٦٬۲۲۷) للفترة ةالشامل  )الخسارة( /الدخل  مجموع   )۸٬۰۹٦ (  
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤٤ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 الموجزة  قائمة الدخل األولیة  )د
 

) مراجعة(غیر  یونیو ۰۳ في المنتھیة  أشھر ستة ال لفترة   
  عملیات  

 التأمین 
  عملیات 

 المساھمین 
 ۲۰۲۲م
 المجموع 

  عملیات
 التأمین 

  عملیات
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة  الریاالت بآالف   
       اإلیرادات 

       
 ۲۰۷٬۲٦۲ - ۲۰۷٬۲٦۲ ٤۸٥٬٤۱۳ - ٤۸٥٬٤۱۳ المكتتبة  التأمین  أقساط إجمالي

       

       مسندة  تأمین إعادة  أقساط 
) ۸٬۸۳۰( (۳٥٬٥٤٦) - (۳٥٬٥٤٦) محلیة  -  - )۸٬۸۳۰ (  
) ۱۱۱٬۳۱۸( (۲٦۷٬٦٥٥) - (۲٦۷٬٦٥٥) ة أجنبی  -  - )۱۱۱٬۳۱۸ (  

 (۳۰۳٬۲۰۱) - (۳۰۳٬۲۰۱) )۱۲۰٬۱٤۸ (  - )۱۲۰٬۱٤۸ (  
       الخسارة  فائض  مصروفات

) ۷٥۸( (۱٬۱۰٦) - (۱٬۱۰٦) محلیة  -  - )۷٥۸ (  
) ۳٬۳۳٥( (٤٬۸۷۸) - (٤٬۸۷۸) ة أجنبی  -  - )۳٬۳۳٥ (  

 (٥٬۹۸٤) - (٥٬۹۸٤) )٤٬۰۹۳ (  - )٤٬۰۹۳ (  
       

 ۸۳٬۰۲۱ - ۸۳٬۰۲۱ ۱۷٦٬۲۲۸ - ۱۷٦٬۲۲۸ المكتتبة  التأمین أقساط  صافي
  – المكتسبة غیر التأمین أقساط في التغیرات 
 ۱۳٬۱۷٦ - ۱۳٬۱۷٦ (٦٦٬۱۳۲) - (٦٦٬۱۳۲)  بالصافي

 ۹٦٬۱۹۷ - ۹٦٬۱۹۷ ۱۱۰٬۰۹٦ - ۱۱۰٬۰۹٦ المكتسبة  التأمین أقساط  صافي
 ۲۳٬۸۸۷ - ۲۳٬۸۸۷ ۱۸٬۸٥۷ - ۱۸٬۸٥۷ المكتسبة  التأمین إعادة  عموالت
 ۱۲۰٬۰۸٤ - ۱۲۰٬۰۸٤ ۱۲۸٬۹٥۳ - ۱۲۸٬۹٥۳ اإلیرادات  مجموع 

       
       االكتتاب  ومصروفات تكالیف
 ۱٥٥٬۷۹٥ - ۱٥٥٬۷۹٥ ۱٥۳٬۸۲۰ - ۱٥۳٬۸۲۰ المدفوعة  المطالبات إجمالي
) ٥۱٬۷۹۰( (٤۰٬۲۹۷) - (٤۰٬۲۹۷) مدفوعة مطالبات من التأمین معیدي  حصة  - )٥۱٬۷۹۰ (  
 ۱۰٤٬۰۰٥ - ۱۰٤٬۰۰٥ ۱۱۳٬٥۲۳ - ۱۱۳٬٥۲۳ المطالبات   صافي

 ۸٬٤٥۱ - ۸٬٤٥۱ (٤٬٥۳۰) - (٤٬٥۳۰) بالصافي ، القائمة   المطالبات في التغیرات 
  مبلغ وغیر متكبدة مطالبات في التغیرات 

) ٤٬۰۹۳( (۱٬٥٥۱) - (۱٬٥٥۱)  بالصافي - عنھا  - )٤٬۰۹۳ (  
 ۱۰۸٬۳٦۳ - ۱۰۸٬۳٦۳ ۱۰۷٬٤٤۲ - ۱۰۷٬٤٤۲ المتكبدة  المطالبات  صافي

) ٥٬٤۲۲( ٥٬۷۹٤ - ٥٬۷۹٤ التأمین   أقساط عجز احتیاطي  - )٥٬٤۲۲ (  
 ۳٬۰۳٥ - ۳٬۰۳٥ ٦٬٦۰۰ - ٦٬٦۰۰ أخرى فنیة احتیاطیات

 ۱۲٬۱۲٦ - ۱۲٬۱۲٦ ۱٤٬۸٤٤ - ۱٤٬۸٤٤ التأمین  وثائق اقتناء تكالیف
 ۱٬۷۱٦ - ۱٬۷۱٦ ۲٬۰۰۲ - ۲٬۰۰۲ أخرى  اكتتاب مصروفات

 ۱۱۹٬۸۱۸ - ۱۱۹٬۸۱۸ ۱۳٦٬٦۸۲ - ۱۳٦٬٦۸۲ االكتتاب  ومصروفات   تكالیف مجموع 
       

 ۲٦٦ - ۲٦٦ (۷٬۷۲۹) - (۷٬۷۲۹) االكتتاب  نتائج  صافي
       

 

 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤٥ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 (تتمة)  –الموجزة قائمة الدخل األولیة  د)
 

) مراجعة(غیر  یونیو ۰۳ في المنتھیة  أشھر ة لستا  لفترة   
  عملیات  

 التأمین 
  عملیات 

 المساھمین 
 ۲۰۲۲م
 المجموع 

  عملیات
 التأمین 

  عملیات
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة  الریاالت بآالف   
       أخرى تشغیلیة إیرادات) / مصروفات(

) ٤۳٬٤۱۷( (۳۷٬۲٤٦) (۱٬٤۹۰) (۳٥٬۷٥٦) وإداریة  عمومیة مصروفات  )۲٬۱۳۰ (  )٤٥٬٥٤۷ (  
الذمم المدینة المشكوك في    / عكس (مخصص)

 ۷٬٥٥۸ - ۷٬٥٥۸ (۱٬۰۰۸) - (۱٬۰۰۸) تحصیلھا 
) ۹۲۹( - (۱٬۰۹٦) (۱٬۰۹٦) - اإلدارة  مجلس مكافآت  )۹۲۹ (  

 ٤٬٦۲۰ ۲٬۳۹۱ ۲٬۲۲۹ ٤٬۲٦۹ ۲٬٤۷٥ ۱٬۷۹٤ ربح محقق من استثمارات 
أخرى إیرادات   - ۲٬۲۳۰ ۲٬۲۳۰ ٤۱۸ ۹٥ ٤۱۲ 
  أخرى  تشغیلیة إیرادات ) مصروفات( مجموع 

) ۳۳٬۲۱۲( (۳۲٬۸٥۱) ۲٬۱۱۹ (۳٤٬۹۷۰)  بالصافي -  )٥۷٤ (  )۳۳٬۷۸٦ (  
       

) ۳۲٬۹٤٦( (٤۰٬٥۸۰) ۲٬۱۱۹ (٤۲٬٦۹۹) الفترة  دخل(خسارة) /    )٥۷٤ (  )۳۳٬٥۲۰ (  
       

) ۳۲٬۹٤٦( ۳۲٬۹٤٦ -- (٤۲٬٦۹۹) ٤۲٬٦۹۹ للخسارة /   )للدخل( المساھمین تحمل   - 
       

مخصصات   بعد  للفترةالخسارة   صافي
) ۳۳٬٥۲۰( - (٤۰٬٥۸۰) (٤۰٬٥۸۰) - المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل   )۳۳٬٥۲۰ (  

       
) ۳٬۸۰۰( - (۱٬۹۰۰) (۱٬۹۰۰) - الزكاة   )۳٬۸۰۰ (  

) ۲۰۰( - (۱۰۰) (۱۰۰) - الدخل   ضریبة  )۲۰۰ (  
        - (۲٬۰۰۰) (۲٬۰۰۰) - )٤٬۰۰۰ (  )٤٬۰۰۰ (  
       

) ۳۷٬٥۲۰( - (٤۲٬٥۸۰) (٤۲٬٥۸۰) - للفترة  الخسارة  صافي  )۳۷٬٥۲۰ (  
       

       )للسھم  السعودي (باللایر   السھم خسارة 
  القائمة العادیة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 

  ٤۰٬۰۰۰   ٤۰٬۰۰۰  ) باآلف االسھم(
       

السھم األساسیة والمخفّضة للفترة   خسارة
)۰٫۹٤(   (۱٫۰٦)  للسھم)   باللایر السعودي(   

       
       

 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤٦ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

شامل األولیة      ھـ)  الموجزة  قائمة الدخل ال
 

) مراجعة(غیر  یونیو ۰۳ في المنتھیة  أشھر ة ستال لفترة   
  عملیات  

 التأمین 
  عملیات 

 المساھمین 
 ۲۰۲۲م
 المجموع 

  عملیات
 التأمین 

  عملیات
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة  الریاالت بآالف   
       

) ۳۷٬٥۲۰( - (٤۲٬٥۸۰) (٤۲٬٥۸۰) - للفترة  الخسارة  صافي  )۳۷٬٥۲۰ (  
       

       ىاآلخر ةالشامل   الخسارة
       

إلى قائمة الدخل    تصنیفھا  بنود یعاد أو قد یعاد
       في الفترات الالحقة األولیة 

       :للبیع متاحة استثمارات 
) ٤٬٤۸٥( (۱٥٬۸۷۰) (٤٬۷۱٥) (۱۱٬۱٥٥) العادلة   القیمة  في التغیر صافي -  )۳٬۰۲۰ (  )۷٬٥۰٥ (  

) ٤٬٤۸٥( (٥۸٬٤٥۰) (٤۷٬۲۹٥) (۱۱٬۱٥٥) للفترة  ة الشامل الخسارة مجموع   )٤۰٬٥٤۰ (  )٤٥٬۰۲٥ (  
       



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤۷ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 الموجزة  قائمة التدفقات النقدیة األولیةو)  
 

(غیر مراجعة)  یونیو ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  لفترة   

 
عملیات  
 التأمین 

عملیات  
 المساھمین 

 ۲۰۲۲م
 المجموع 

عملیات  
 التأمین 

عملیات  
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

السعودیة بآالف الریاالت    
       التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

) ۳۳٬٥۲۰( - (٤۰٬٥۸۰) (٤۰٬٥۸۰) - صافي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضریبة الدخل   )۳۳٬٥۲۰ (  
       تعدیالت لبنود غیر نقدیة:

 ۱٬۸۹٦ - ۱٬۸۹٦ ۲٬۱۲۷ - ۲٬۱۲۷ لكات ومعدات استھالك ممت
 ۱٬٥۹۱ - ۱٬٥۹۱ ۱٬٤۳۸ - ۱٬٤۳۸ االستخدام استھالك اصول حق 

 ٦۲  ٦۲ ۱۱۹ - ۱۱۹ تكالیف تمویل على التزامات ایجار 
 - - - ۹۹ - ۹۹ خسارة في استبعاد ایجار

الذمم المدینة المشكوك في  (عكس)   /مخصص 
) ۷٬٥٥۸( ۱٬۰۰۸ - ۱٬۰۰۸ تحصیلھا   - )۷٬٥٥۸ (  

 ۱٬۱۳۷ - ۱٬۱۳۷ - - - مخصص التزام المنافع المحددة للموظفین
 ٤٬۷۹۱ (٤۰٬٥۸۰) (۳٥٬۷۸۹) )۲٬۸۷۲ (  )۳۳٬٥۲۰ (  )۳٦٬۳۹۲ (  

       التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
) ۹٬۳٦۰( (۷۷٬۲۹۹) - (۷۷٬۲۹۹) أقساط تأمین وإعادة تأمین مدینة   - )۹٬۳٦۰ (  

حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر 
 ۳۳٬۷۹۷ - ۳۳٬۷۹۷ (۱۸۰٬۹٤۱) - (۱۸۰٬۹٤۱) المكتسبة 

 ۲٬٦٥۰ - ۲٬٦٥۰ ۱۰٬۷۳۲ - ۱۰٬۷۳۲ قائمة حصة معیدي التأمین من مطالبات  
حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر  

 ٥٬۱۱٤ - ٥٬۱۱٤ (۷٬٦۱۷) - (۷٬٦۱۷) مبلغ عنھا 
 ۷۹۷ - ۷۹۷ (۱٤٬۷۸۰) - (۱٤٬۷۸۰) تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة 

۲۹٬٦۲ (۹٬۹٥٤) (٤۰۰) (۹٬٥٥٤) مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصروفات  )٥۸٥ (  ۹٬۰۳۷ 
) ۳٤۷( - (۳٤٥) (۳٤٥) - عمولة مستحقة على ودیعة نظامیة   )۳٤۷ (  

 ٥٬۹۲۰ - ٥٬۹۲۰ (۱٬۱٥۷) - (۱٬۱٥۷) مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمین 
 ۱٥٬٤۰۰ ۹۷۲ ۱٤٬٤۲۸ ۱۲٬۳۷٦ (۱۰٦) ۱۲٬٤۸۲ مستحقة ومطلوبات أخرى  مصروفات

) ۱۳٬۲٤۷( ۳۸٬۷۲۷ - ۳۸٬۷۲۷ ذمم معیدي تأمین دائنة   - )۱۳٬۲٤۷ (  
) ٤٦٬۹۷۳( ۲٤۷٬۰۷۳ - ۲٤۷٬۰۷۳ أقساط تأمین غیر مكتسبة   - )٤٦٬۹۷۳ (  

) ۹٬٦۸۰( ۲٥٬۳۰٤ - ۲٥٬۳۰٤ عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة   - )۹٬٦۸۰ (  
 ٥٬۸۰۱ - ٥٬۸۰۱ (۱٥٬۲٦۲) - (۱٥٬۲٦۲) قائمة مطالبات 

) ۹٬۲۰۷( ٦٬۰٦٦ - ٦٬۰٦٦ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا   - )۹٬۲۰۷ (  
) ٥٬٤۲۲( ٥٬۷۹۳ - ٥٬۷۹۳ احتیاطي عجز أقساط التأمین   - )٥٬٤۲۲ (  

 ۳٬۰۳٥ - ۳٬۰۳٥ ٦٬٦۰۰ - ٦٬٦۰۰ احتیاطیات فنیة أخرى
إیراد عمولة مستحقة على ودیعة نظامیة الى البنك  

 ۳٤۷ ۳٤۷ - ۳٤٥ ۳٤٥ - المركزي السعودي 
) ۳۸٬٦۷۷( (٤٥٬۷۲۸) - (٤٥٬۷۲۸) إلى عملیات المساھمین  المستحق  - )۳۸٬٦۷۷ (  
 ۳۸٬٦۷۷ ۳۸٬٦۷۷ - ٤٥٬۷۲۸ ٤٥٬۷۲۸ - من عملیات التأمین  المستحق

 ٥٬۲۳۰ ٤٬٦٤۲ ۹٬۸۷۲ )٥٤٬۲۷٤ (  ٤( ٥٬٥٤٤۸٬۷۳۰ (  
) ۱٬٤۱۰( (۱٬٥۲۰) - (۱٬٥۲۰) التزامات منافع الموظفین المحددة المدفوعة         - )۱٬٤۱۰ (  

) ۱٤٬۹۰٤( - (٤٬۷۹۰) (٤٬۷۹۰) - زكاة وضریبة دخل مدفوعة   )۱٤٬۹۰٤ (  
األنشطة    الناتج من / (المستخدم في)صافي النقد         

) ٥٥٬٦۸٤( ۳٬٥٦۲ (۱٤۸) ۳٬۷۱۰ التشغیلیة   )۹٬۳٦۰ (  )٦٥٬۰٤٤ (  



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في 

 

٤۸ 

 (تتمة)  - اضافیةمعلومات  -۱۹
 

 (تتمة) –  الموجزة األولیةقائمة التدفقات النقدیة     و)
 

(غیر مراجعة)  یونیو ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  لفترة   

 
عملیات  
 التأمین 

عملیات  
 المساھمین 

 ۲۰۲۲م
 المجموع 

عملیات  
 التأمین 

عملیات  
 المساھمین 

 ۲۰۲۱م
 المجموع 

 بآالف الریاالت السعودیة  
       التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ۲۲٬٦٥٦ - ۲۲٬٦٥٦ - - - المحصل من استحقاق ودیعة قصیرة األجل
 - - - (۸۸۳) - (۸۸۳) شراء أصول غیر ملموسة 

 ) ٤٬۹٤٦( - ) ٤٬۹٤٦( (٤٬۲۲۷) - (٤٬۲۲۷) شراء ممتلكات ومعدات 
 / الناتج من (المستخدم في)صافي النقد 

 ۱۷٬۷۱۰ - ۱۷٬۷۱۰ (٥٬۱۱۰) - (٥٬۱۱۰) األنشطة االستثماریة 
       

       التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة 
 ) ۱٬٤۳۳( - ) ۱٬٤۳۳( (۱٬۱٤۲) - (۱٬۱٤۲) دفعات التزامات ایجار  

 ) ۱٬٤۳۳( - ) ۱٬٤۳۳( (۱٬۱٤۲) - (۱٬۱٤۲) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  
       

 ) ٤۸٬۷٦۷( ) ۹٬۳٦۰( ) ۳۹٬٤۰۷( (۲٬٦۹۰) (۱٤۸) (۲٬٥٤۲) صافي التغیرات في النقد وما في حكمھ 
 ٦۱٬۷۳٥ ۱۰٬۳۷۹ ٥۱٬۳٥٦ ۸۷٬۷٦۹ ۷۰۲ ۸۷٬۰٦۷ نقد وما حكمھ في بدایة الفترة 

 ۱۲٬۹٦۸ ۱٬۰۱۹ ۱۱٬۹٤۹ ۸٥٬۰۷۹ ٥٥٤ ۸٤٬٥۲٥ نقد وما حكمھ في نھایة الفترة 
       

       معلومات غیر نقدیة 
العادلة   القیمة  في  التغیر  لالستثمارات  صافي 

 (٤٬۷۱٥) (۱۱٬۱٥٥) المتاحة للبیع 
 

(۱٥٬۸۷۰) )٤٬٤۸٥ ( )۳٬۰۲۰ ( )۷٬٥۰٥ ( 
       

 
 )۱۹-(كوفید المستجد كورونا فیروس أثر -۲۰

 
األنشطة االجتماعیة  في المملكة العربیة السعودیة حیث تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن  ) ۱۹-جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفیداستجابة النتشار 

ب تیار في في تلك األسواق على مدار العامین ، تواصل اإلدارة تقییمات آثارھا بشكل استباقي على عملیاتھا. على وجھ الخصوص ، تراقب الشركة عن كث
ساریة المفعول بما في ذلك إنشاء فرق    ۲۰۲۰ال تزال اإلجراءات الوقائیة التي اتخذتھا الشركة في أبریل  انتشار متحور جدید ( اومیكرون )  و    حاالت بسبب

ال تزال صحة الموظف    اریة عملیاتھا.  وعملیات إدارة األزمات المستمرة ، لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع األوسع وكذلك لضمان استمر
حدید ودعم ومراقبة صحة الموظفین. تم تطعیم غالبیة موظفي الشركة بشكل تشكل مجاًال رئیسیًا للتركیز مع البرامج التي یتم تنفیذھا للمساعدة في زیادة الوعي وت

 ). ۱۹بـ ( كوفید  ع المبادرات الحكومیة المتعلقة كامل لجرعتین على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجیع الحقن المعزز بما یتماشى م
 

  ة تقدیمھا لن تؤثر بشكل جوھري على الطلب األساسي لمنتجات التأمین الخاصة بالشركة والتوقعات.تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة یتم إعاد
 

بما   ۲۰۲۲  یونیو ۳۰في  أي تأثیر مادي على النتائج المالیة المعلنة للشركة للفترة المنتھیة    ام یكن لھل  ۱۹-جائحة كوفید  ھذه العوامل ، تعتقد اإلدارة أن  بناًء على  
 .في ذلك األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة

 
ن تغیر تأثیر الوباء الجدید عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في ھذا الوقت لیست على علم بأي عوامل من المتوقع أ  المتحورتواصل الشركة مراقبة الطفرة في  

 . أو بعد ذلك ۲۰۲۲على عملیات الشركة خالل عام 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة  -۲۱
 

 .ھـ۱٤٤٤ محرم ۱۹الموافق  م۲۰۲۲ أغسطس ۱۷تمت الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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