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  السعودية المملكة العربية 
 ٢٥ص رقم ي ترخ

 مالية األولية الموجزة ئم الاوالق فحص حول  ينتقل سالم الحسابات  ي راجعم تقرير 

 التعاوني الشركة المتحدة للتأمين في  ن اهميالمس السادة  إلى 
 مساهمة سعودية) كة (شر

 مقدمة

 تمبرسب  ٣٠في كما  شركة مساهمة سعودية ("الشركة")  -  المتحدة للتأمين التعاوني لشركة لقة فر الم األوليةمالي لاالمركز مة ئ اقد فحصنا قل
  القوائم األولية و ،ك التاريخأشهر المنتهيتين في ذل التسعة لفترتي الثالثة أشهر و الدخل الشامل و للدخل ذات الصلة  لية واأل ئماولقوا ٢٠٢٠

ت  ضاحا واإلي ومخلص بأهم السياسات المحاسبية  ،ذلك التاريخ في  ةالمنتهي أشهر  التسعةة ترفل لنقديةقات االتدفو ،الملكيةق حقو  في تارلتغي ل
ة الموجزة وفقاً  الية األولي القوائم المهذه  عرض وإعداد عن  مسؤولةهي ال  دارة اإلإن  .) الموجزة االوليةالمالية  م وائ قال( رى ألخسيرية اتفال

  فحص  يجةنت اءابديتنا هي لوؤمسإن  .كة العربية السعوديةفي المملالمعتمد  " وليلي األ لمار اري تقلا" ـ  )٣٤( رقم  دولي السبة المحاار لمعي 
    . الذي قمنا به فحص العلى  بناءً  الموجزة ة األولية الي لما موائ الق هذه ل حو

 نطاق الفحص

  " مستقل للمنشأة بل المراجع الق من فذمن لا ة ي ولاأل ة الي ملا المعلومات ، " فحص ٢٤١٠ رقم الفحص  إلرتباطات دولي معيار الوفقاً لل تم فحصنا 
األشخاص   لى إإستفسارات  توجيه بشكل أساسي على  األولية  يةالالم ت وما معلالفحص  مل يشت  . ديةو ع سالربية الع ملكة المعتمد في الم

ً طن ل أق  صإن الفح  .ىخر األ حص ف التحليلية وإجراءات إجراءات تطبيق و لمحاسبيةعن األمور المالية والين وؤالمس   عملية منير كب بشكل  اقا
ً و  تتمالتي المراجعة و يد بأننا يمكننا من الحصول على تأك فهو ال وبالتالي سعودية الة عربي لة امملكلادة في معتملاة لي دولامراجعة لاير معاي ل فقا

  . مراجعة  رأي  دينب  ا ال فإنن  ، يهعل وبناءً  .ة جعرا الم الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال ر ومسنكون على علم بكافة األ

 نتيجة الفحص 

كافة النواحي   من، يتم إعدادهالم رفقة المالموجزة لمالية األولية ام ائ القو بأنعتقد جعلنا ن ي ر أم  أي ناعلملى صل إم ي ، لان فحصبناًء على 
  . دية ملكة العربية السعوالم د فيمت معال )٣٤(رقم   الدولي حاسبةعيار الموفقاً لمرية،  الجوه

 ؤه ركا البسام وش  عن
 محاسبون قانونيون 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيم أحمد البسام 

  وني ب قان سامح
 ٣٣٧خيص ر ت ال مرق

 برايس وترهاوس كوبرز  عن
 محاسبون قانونيون 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مفضل عباس علي 

  وني ب قان اسمح
 ٤٤٧خيص ر ت ال مرق

 م٢٠٢٠ نوفمبر ١٠
 ـه١٤٤٢ ربيع االول ٢٤

 ة سعودي ية الالمملكة العرب  -  جدة




























































































