
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 





















  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١١  

  
  معلومات عامة  ١

 

 ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
والرابع)، شارع األمير سعود  . عنوان المكتب المسجل للشركة هو مركز المخمل (الطابق األول٢٠٠٨يونيو  ٦هـ، الموافق ١٤٢٩جمادى الثاني  ٦بتاريخ 

  ، المملكة العربية السعودية.٢١٤٢٢، جدة ٥٠١٩، ص.ب الفيصل، حي الخالدية
 

هـ ١٤٢٩ربيع الثاني  ٢٩سعودية. في التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية المزاولة أعمال تتمثل أنشطة الشركة في 
ذو  ٣٠) من البنك المركزي السعودي ("ساما") والذي يسري حتى ١٩/٢٠٠٨١٢)، حصلت الشركة على ترخيص رقم (ان ام تي/ ٢٠٠٨مايو  ٥الموافق (

  .٢٠٠٩يناير  ١ة. بدأت الشركة عملياتها في لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودي ٢٠٢١أغسطس  ٩هـ الموافق ١٤٤٢الحجة 
 

الشركة إللغاء رخصة هـ، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي ساما بناًء على طلب ١٤٤١جمادى الثانية    ١٧الموافق    ٢٠٢٠براير  ف  ١١في  
  إعادة التأمين. ومن تاريخ موافقة ساما، لم تقم الشركة بمزاولة أي أعمال إعادة تأمين.

 

  ليات التأمين على النحو التالي:الناتج عن عموفقًا للنظام األساسي للشركة، يتم توزيع الفائض 
 

  ٪ ٩٠  تحويل إلى عمليات المساهمين
  ٪ ١٠  تحويل إلى عمليات تأمين

 ١٠٠ ٪  
 

  إلى عمليات المساهمين.بالكامل في حالة وجود عجز ناتج عن عمليات التأمين، يتم تخصيص كامل العجز وتحويله 
 

ساما، تقترح الشركة، رهناً بموافقة ساما، توزيع صافي فائض حاملي وثائقها السنوي مباشرة على حاملي ة عن الصادر من الالئحة التنفيذية ٧٠وفقاً للمادة 
  كل مرة ووفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارتها.وثائق التأمين في 

 

  أسس اإلعداد  ٢
 

  بيان االلتزام  )أ(
 

المملكة العربية السعودية والمعايير "التقارير المالية األولية" على النحو المعتمد في    ٣٤دولي رقم  أعدت القوائم المالية األولية الموجزة للشركة طبقاً للمعيار ال
  األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. (المعروفة سابقًا باسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).واإلصدارات 

 

  أسس العرض والقياس  )ب(
 

العادلة لالستثمارات المحتفظ بها ية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة القوائم المالتم إعداد هذه 
حدة االئتمان المتوقعة. ال يتم عرض متاحة للبيع والتزامات منافع الموظفين المحددة والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وك

لك، يتم تصنيف األرصدة التالية عموًما على أنها متداولة: نقد وما يماثله، ودائع قائمة المركز المالي للشركة باستخدام التصنيف المتداول/غير المتداول. ومع ذ
التأمين من األقساط غير المكتسبة، وتكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة، وفائض بالصافي، وحصة معيدي  -قصيرة األجل، وأقساط التأمين وإعادة التأمين المدينة 

أرصدة معيدي التأمين مستحقة وحاملي وثائق التأمين، ل ومبالغ مستحقة الدفعالمدفوعة مقدًما وموجودات أخرى، خسارة أقساط تأمين مؤجلة، والمصاريف 
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، ومطالبات قائمة، وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة، و، كتسبةوأقساط تأمين غير مومطلوبات أخرى،  اتمستحقوالدفع، 

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع. يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام واحتياطيات فنية أخرى، وقساط التأمين، احتياطي عجز أو
  م ينص على خالف ذلك.على أنها غير متداولة ما ل

 

لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية "الالئحة التنفيذية   . وفقًا لمتطلباتتهاسيولبحسب ترتيب  تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي على نطاق واسع  
دات والمطلوبات ين". وفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجو"عمليات التأمين" و"عمليات المساهم ساما"، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لـالصادرة عن 

النشاطين في الحسابات ذات الصلة. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من واإليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من  
  الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين.قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. تحتفظ الشركة بالحيازة الفعلية وملكية جميع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٢  

  
  (تتمة) –أسس اإلعداد   ٢

 

  (تتمة) –(ب)  أسس العرض والقياس 
 
 

 ١٩إليضاح رقم ا تم تقديم قائمة المركز المالي وقوائم الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المعروضة في
اللوائح التنفيذية لساما. وغير المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي   كمعلومات مالية تكميلية ولاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة بموجب

ات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين المعتمد في المملكة العربية السعودية. تتطلب الالئحة التنفيذية لساما الفصل الواضح بين الموجود
   وعمليات المساهمين.

 

، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دمج أرصدة ٣٤ئم المالية األولية الموجزة على مستوى الشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي عند إعداد القوا
بالكامل أثناء ن. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها ومعامالت عمليات التأمين وعمليات المساهمي

  المماثلة. الدمج. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظل الظروف
 

٪ ٢٢الخسائر المتراكمة للشركة  ، بلغت٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠هـ، أعلنت الشركة في تداول أنه اعتباًرا من ١٤٤٢ول ربيع األ ٢٢لموافق ا ٢٠٢٠نوفمبر  ٨في 
مارس  ٣١٪). خالل فترة الثالثة أشهر ٢٧: ٢٠١٩٪ من رأس مالها (٣٤، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ٢٠٢١مارس  ٣١من رأس مالها. اعتباًرا من 

مليون لایر سعودي) وكان لها   ٥٫٠٩:  ٢٠٢٠مارس    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٨٫٩٩بمبلغ  عائدة لعمليات المساهمين  بدت الشركة صافي خسارة ، تك٢٠٢١
عمل شركة خطة تدفق نقدي تشغيلي بالسالب. أدت هذه الظروف إلى عدم التأكد بشأن قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها. ومع ذلك، فقد أعدت إدارة ال

ر في المستقبل المنظور في إطار سير العمل العادي وهي مقتنعة وهي واثقة من حصولها على نتيجة إيجابية لالستراتيجية وتعتقد أن عمليات الشركة ستستم
ة األولية الموجزة على أساس مبدأ بأن أساس االستمرارية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مناسبة. وبناًء عليه، تم إعداد هذه القوائم المالي

  االستمرارية.
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج)
 

باللایر السعودي  يتم عرض هذه القوائم المالية باللایر السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة
  إلى أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك.

 

  السنة المالية(د)  
 

  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 
 

  أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة(هـ)  
 

لتقرير المشمولة في ا يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ
  علية عن هذه التقديرات.للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الف

 

لمصادر الرئيسية للتقديرات عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وا
. ومع ذلك، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنوية كما في وللسنة المنتهية في ة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية غير المؤكد

. لمزيد ١٩-حة كوفيدئقامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جا
لمالية األولية الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات لهذه القوائم ا ٢١من التفاصيل، يرجى مراجعة إيضاح رقم 

  إعداد التقارير المستقبلية.
 

  موسمية العمليات(و)  
 

  أمين للشركة.لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات الت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٣  

 

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

تمدة في المملكة العربية السعودية تتفق السياسات المحاسبية التي تطبقها الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع المعايير الدولية للتقرير المالي المع

الدولية للتقرير المالي المعدلة الجديدة بإستثناء المعايير  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م المالية السنوية للسنة المنتهية في وتتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائ

(أ) والتي لم يكن لها أثر جوهري على المركز المالي ٣والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي كما هو مذكور في اإليضاح 

   اء المالي للشركة.أو األد
 

  والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة. ةالمالي يرارللتق الجديدة المعايير الدولية  )أ(
 

ة أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة دخل عدد من المعايير المعدلة حيز التطبيق على فترة التقرير الحالية. لم يكن على الشركة تغيير سياساتها المحاسبي
  المعايير المعدلة.لتطبيق هذه 

 

  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  )ب(
 

ه القائمة المعايير فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة التي لم تصبح بعد سارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. وتتضمن هذ
  ريخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.سيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة تطبيقها في تاوالتف

 
 

  المعيار/
  التفسير

 
 

  الوصف

يسري تطبيقه في الفترات التي تبدأ في 
 أو بعد التاريخ التالي

   
 انظر اإليضاح أدناه   عقود التأمين  ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 انظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية  ٩للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 
 

  األدوات المالية - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  المالية:الية المتعلقة باألدوات . يتناول المعيار الجديد البنود الت٣٩، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٤يوليو  ٢٤تم نشر هذا المعيار في 
 

  التصنيف والقياس:  )أ
 

منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ٩يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  المالي بالتكلفة المطفأة إذا:يتم قياس األصل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  
 والفائدة على مبلغ أصل  وعات ألصل الدينأن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدف

  الدين القائم.
 

و الخسارة عند البيع، يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
  في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 

 إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع.وذج أعمال يهدف االحتفاظ باألصل ضمن نم  
 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة  

 

لى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يمكن ارة. باإلضافة إيتم قياس الموجودات المالية للدين التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس
ك إلى إزالة أو تقليل ألي منشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي وكل من أدوات الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذل

  عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٤  

  (تتمة) -ية الهامة السياسات المحاسب  ٣
 

  (تتمة) -معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   )أ(
 

  (تتمة) -"األدوات المالية"  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

امل من الدخل الشبالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ض
  اآلخر في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة)، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل.

 

لتزام المالي العائدة العادلة لال  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة
زام في الدخل الشامل اآلخر إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر االئتمانية لاللت

  إلى وجود عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زيادته.
 

  االنخفاض في القيمة:  )ب(
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار  ٩نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يعكس 

خسائر االئتمان. بدالً من إثبات ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل ٩. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
المتوقعة في تاريخ كل فترة  ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية

  تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.
 

  :لتحّوطمحاسبة ا  )ج(
متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد  ٩قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ثناء تحوطات محفظة القيمة ط باستالمتطلبات منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحو
طلبات محاسبة التحوط حالًيا العادلة لمخاطر سعر الفائدة (يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"). بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق مت

  ر المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.معايي . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس٣٩ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

  تاريخ السريان
"عقود التأمين":   ٤. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠١٨يناير    ١كان في    ٩إن تاريخ نشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

، ٢٠١٦سبتمبر  ١٢"عقود التأمين"، المنشور في  - ٤"األدوات المالي مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ٩لي رقم ر الماتطبيق المعيار الدولي للتقري
عض بتخفيف ب  ٤الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ٤غيرت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

قبل أن يُصبح معيار عقود التأمين الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، (المعيار الدولي  ٩ثار لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم اآل
  "عقود التأمين")، ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: ١٧للتقرير المالي رقم 

 

  :التاليين الخيارين من يسبق ما حتى ٩ رقم المالي للتقرير الدولي ارالمعي تطبيق من مؤقت إعفاء تطبيق .١
 

 .تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين  
 

  يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار ٢٠٢٠مارس  ١٧. في ٢٠٢١يناير  ١فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد ،
يناير  ١من  ٤في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧تقرير المالي رقم للالدولي 
آت التي ترتبط شن. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للم٢٠٢٣يناير    ١إلى    ٢٠٢١

  سابًقا. أو ٩أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 قد والتي المحاسبية التطابق عدم حاالت بعض آثار إزالة المالية،  الموجودات لبعض بالنسبة ولكن، ٩ رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق .٢
  .مطلوبة إضافية إفصاحات هناك األولية،  الفترة خالل. الخسارة أو الربح من الجديد التأمين عقد معيار تنفيذ قبل تحدث

 

) تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي ١: (٢٠١٧يناير  ١أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 
) ٢أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين) بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و(ذلك مكونات اإليداع  (بما في ٤المالي رقم للتقرير 

شركة ه التقييمات، قررت التمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناًء على هذ
حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم  ٩فاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم أنها مؤهلة لإلع

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة للسنة المنتهية في لمالية السنوية للشركإدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  (تتمة) -السياسات المحاسبية الهامة   ٣



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٥  

 

  (تتمة) -معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   )أ(
 

  (تتمة) -"األدوات المالية"  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  تقييم األثر 
 ٨٨٣٫٨٢:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٨٤٢٫٦٣لية للشركة والموجودات المتعلقة بالتأمين  ، بلغ مجموع الموجودات الما٢٠٢١مارس    ٣١كما في  

لمحتفظ بها مليون لایر سعودي) على التوالي. تتكون الموجودات المالية ا  ٦٤٠٫٨١:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٦٠٤٫٩١مليون لایر سعودي) و
مليون لایر  ٣٤٦٫٤٩: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٤١٫٧٥ما يماثله وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ حاليًا بالتكلفة المطفأة من النقد و

مليون لایر  ٢٨٨٫٣٧ :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٨٠٫٤٣سعودي). تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 
  سعودي).

 

مليون لایر سعودي) مع  ٢٦١: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٥٣٫٢الدين هذه بالقيمة العادلة بمبلغ  ، تم قياس سندات٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
مليون لایر سعودي).  ٤٫٤٩: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٫٧٩بمبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١للفترة المنتهية  التغيرات في القيمة العادلة خالل العام

مع  ٢٠٢١مارس  ٣١مليون لایر سعودي) كما في  ٢٧٫٣٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٧٫٢٢القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى تبلغ 
  مليون لایر سعودي). ٠٫٦٢: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ودي (مليون لایر سع ٠٫١٤بمبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١للفترة المنتهية  تغير القيمة العادلة خالل العام

 

. ويستند ما سبق إلى تقييم تأثير عالي المستوى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١لدى الموجودات المالية للشركة مخاطر ائتمانية منخفضة كما في 
زيد من التحليالت التفصيلية تاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن الم. يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات الم٩للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

فية المعقولة والداعمة التي يمكن إتاحتها للشركة في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة وجود بعض التأثير لتطبيق متطلبات االنخفاض أو المعلومات اإلضا
دير معقول آلثار ون جوهريًا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تق. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يك٩ر المالي رقم في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقري

  تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصيلي.
 

  "عقود التأمين" ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  نظرة عامة
عيار الدولي للتقرير المالي لقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل الم، وهو يحدد مبادئ اإلثبات وا٢٠١٧مايو  ١٨المعيار في يتم نشر هذا 

  عقود التأمين. - ٤رقم 
 

ية تقديرية بشرط أن تصدر الجهة أيًضا ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشارك
  يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:عقود التأمين. 

  المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة.  .أ
  المكونات االستثمارية المميزة.  .ب
  أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة.  .ج

  ).١٥والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩تقرير المالي رقم المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي لليجب احتساب هذه 
 

  القياس
الموجودة قبل   ، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس٤على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

  نماذج القياس المختلفة التالية: ١٧م ، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رق٢٠١٥يناير 
 

  يعتمد النموذج العام على "اللبنات األساسية" التالية:
  التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل:  .أ

  المستقبلية.تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية  
  بهذه التدفقات النقدية المستقبلية.تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة  
 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية  

تم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في المستقبل. ال هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسي  .ب
رة في الربح أو الخسارة. في لبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات النقدية عند البدء مباشيمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية س

  عقود التأمين على إنها إجمالي: نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة
 التاريخ ذلك في للمجموعة التعاقدية الخدمة وهامش المستقبلية بالخدمات المتعلقة المستوفاة ةالنقدي التدفقات يشمل والذي المتبقية،  التغطية التزام.  
 خدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.التزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٦  

  (تتمة) -لهامة السياسات المحاسبية ا  ٣
 

  (تتمة) -معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   )أ(
 

  (تتمة) -"عقود التأمين  - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  (تتمة) - القياس
يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيًا، لذلك التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن يتم تعديل هامش الخدمة 

زيادة الفائدة على هامش الخدمة لتي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم أيًضا  يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ا
مثال معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة). عالوة التعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد (على سبيل ال

وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود   على ذلك، سيتم إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استناًدا إلى
  موعة.المتبقية في المج

 

اشرة"). يتم إجراء هذا التقييم يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزامًيا لقياس العقود بميزات التشاركية المباشرة (يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المب
العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافة إلى  ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه حول

  التعديل بموجب النموذج العام.
 

  .األساسية للبنود العادلة القيمة من المنشأة حصة في التغييرات .١
  .األساسية بالبنود تتعلق ال التي المالية والمخاطر للنقود الزمنية القيمة تأثير في التغييرات .٢

 

العام  خدام نهج توزيع أقساط التأمين المبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن النموذجباست يُسمح، باإلضافة
يتوافق مع أقساط التأمين  ترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج توزيع أقساط التأمين، فإن التزام التغطية المتبقيةأو إذا كانت ف

ات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب ذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبالمستلمة عند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النمو
لمخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير ا

  لبات.أقل من تاريخ تكبد المطا
 

  تاريخ السريان
 وتلقى مالحظات من مختلف ٢٠١٩خالل يونيو  ١٧المحاسبة الدولي تعديالت مشروع التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم أصدر مجلس معايير 

"عقود   -  ١٧قرير المالي رقم  ، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديالت على المعيار الدولي للت٢٠٢٠مارس    ١٧أصحاب المصلحة. في  
 ١سنوية التي تبدأ في أو بعد  . وقد تقرر تأجيل تاريخ سريان المعيار إلى فترات التقارير ال٢٠١٩ين" التي تم اقتراحها لتخضع لمشاورات عامة في يونيو  التأم

سمح بالتطبيق المبكر إذا تم . يُ ٢٠٢٠خالل سنة  ١٧ارير المالية . يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية إصدار تعديالت على المعيار الدولي للتق٢٠٢٣يناير 
"األدوات المالية". تنوي  - ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم "اإليرادات" من العقود مع العمالء  - ١٥أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه.
 

  التحول
كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن تختار إما نهج بأثر  يجب التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا

  عدل أو نهج القيمة العادلة.رجعي م
 

  واإلفصاحات العرض
  العرض واإلفصاحات. تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على

 

  األثر
في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم األثر المالي لتطبيق وتنفيذه. كما  ١٧تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عن التأمين والتنازل والذي سيؤثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز   قبل الشركة. تتوقع الشركة أثًرا جوهريًا على القياس واإلفصاحالمعيار بالكامل من  
  يار الجديد.المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمع

 

  بدأت الشركة بعملية التنفيذ وأنشأت لجنة تنفيذ.
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  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٧  

 

  نقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل  ٤
 

  نقد وما يماثله  ١-٤
 

  يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية األولية مما يلي:يتكون النقد وما 
٢٠٢١مارس  ٣١   

 (غير مراجعة)
بآالف الرياالت 

  السعودية

٠٢٠٢ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

     عمليات التأمين
 ٥١٬٣٥٦  ١٨٬٢٧٤  أرصدة بنكية

    

     عمليات المساهمين
 ١٠٬٣٧٩  ٥٬٨٦٢   أرصدة بنكية

    

 ٦١٬٧٣٥  ٢٤٬١٣٦   المجموع

  ودائع قصيرة األجل  ٢-٤

 

٢٠٢١مارس  ٣١  
 (غير مراجعة) 
بآالف الرياالت 

  السعودية

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

     عمليات التأمين
 ٢٢٬٦٥٦  -  ودائع قصيرة األجل

 

البنوك المحلية التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية ولها تاريخ استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر تمثل الودائع قصيرة األجل الودائع لدى   .أ
  من تاريخ االستحواذ.

 

  ٪) ٢٫٣٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١معدل ال شيء كما في دائع عمولة بتحقق هذه الو  .ب
 

  بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  ٥
 

  الذمم المدينة من مبالغ مطلوبة من األطراف التالية:تتألف 
٢٠٢١مارس  ٣١   

 (غير مراجعة) 
بآالف الرياالت 

  السعودية

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

االت بآالف الري
ديةالسعو  

 ١٦٢٬٦٣٧  ١٩٦٬١٠٠  حاملو وثائق التأمين
 ٣٬٥١٠  ٣٬٤٧٠  الوسطاء والوكالء

 ١٥٦٬٣٩٨  ١٥٤٬٣٣٧  )١٤أطراف ذات عالقة (إيضاح 
 ٦٬٨٠٤  ٩٬٤٨١  ذمم مدينة من معيدي التأمين

 ٣٢٩٬٣٤٩  ٣٦٣٬٣٨٨ 
) ٩٢٬٥٣١(  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها   )٨٩٬٧٤٣ (  

 ٢٣٩٬٦٠٦  ٢٧٠٬٨٥٧  بالصافي - ادة تأمين مدينةأقساط تأمين وإع
 

  الفترة / السنة كما يلي:كانت الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها خالل 
٢٠٢١مارس  ٣١   

 (غير مراجعة) 
بآالف الرياالت 

  السعودية

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ٨٣٬٩٢٠  ٨٩٬٧٤٣  سنةالرصيد في بداية الفترة / ال

 ٥٬٨٢٣  ٢٬٧٨٨  محمل المخصص خالل الفترة / السنة

 ٨٩٬٧٤٣  ٩٢٬٥٣١  الرصيد في نهاية الفترة / السنة



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٨  

 

  استثمارات  ٦
 

  استثمارات متاحة للبيع

٢٠٢١مارس  ٣١  
 (غير مراجعة)

الرياالت بآالف 
 السعودية

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ١١٥٬٠٨٨  ١٠٩٬٦٠٣  )١-٦ين (إيضاح التأم عمليات

 ١٧٣٬٢٧٨  ١٧٠٬٨٢٤  )٢-٦عمليات المساهمين (إيضاح 

 ٢٨٨٬٣٦٦  ٢٨٠٬٤٢٧ 
 

  عمليات التأمين  ١-٦

  الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي:

٢٠٢١مارس  ٣١  
 (غير مراجعة) 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
وديةالسع  

 ٢٢٧  ١١٥٬٠٨٨  الرصيد االفتتاحي
 ١١١٬١٤٢  -  شراء خالل الفترة / السنة

) ٥٬٤٨٥(  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   ٣٬٧١٩ 

 ١١٥٬٠٨٨  ١٠٩٬٦٠٣  الرصيد الختامي
 

 ١١٤٬٨٥٩  ١٠٩٬٣٧٤  استثمار في صكوك
 ٢٢٩  ٢٢٩  استثمار في صناديق استثمارية

١١٥٬٠٨٨ ١٠٩٬٦٠٣
 

  عمليات المساهمين  ٢-٦

  الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي:

 ٢٠٢١مارس  ٣١
 (غير مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ١٩٠٬٧٢١  ١٧٣٬٢٧٨  الرصيد االفتتاحي
 ٣٨٬٧٥٩  -  شراء خالل الفترة / السنة

) ٦١٬٨٣١(  -  ةاالستبعادات خالل الفترة/ السن  
 ٤٬٢٤٦  -  ربح محقق من استثمارات

) ٢٬٤٥٤(  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   ١٬٣٨٣ 

 ١٧٣٬٢٧٨  ١٧٠٬٨٢٤  الرصيد الختامي
 

 ٦٬٥٨٠  ٦٬٦٣٩  ) ٣-٦إيضاح ( -استثمار في أسهم حقوق ملكية 
 ١٤٦٬١٤٩  ١٤٣٬٨٣٦  استثمار في صكوك

٣٤٩٢٠٬  استثمار في صناديق استثمارية   ٢٠٬٥٤٩ 
١٧٣٬٢٧٨  ١٧٠٬٨٢٤

 
 

وفي حالة ، ٪) من األسهم في شركة نجم لخدمات التأمين، شركة مساهمة سعودية مقفلة مدرجة بالتكلفة٣٫٨٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪ (٣٫٨٥لك يشمل ذ  ٣-٦
  بالتكلفة.لذلك، تم إثبات هذا االستثمار عدم وجود معلومات مالية موثوقة، ترى اإلدارة أنه ال يمكن التحقق من القيم العادلة بشكل موثوق. 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

١٩  

 
  الفنية االحتياطيات .٧

 
  واالحتياطيات القائمة المطالبات صافي ١- ٧

 
  يشتمل صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات على ما يلي:

٢٠٢١مارس  ٣١   
 (غير مراجعة)

بآالف الرياالت 
  السعودية

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ٦٢٬٩٢١  ٦١٬٥٥٧  ت قائمةلبامطا

 ١٦٩٬٧٤٩  ١٦٨٬٠٥٧  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٣٢٬٦٧٠  ٢٢٩٬٦١٤ 

 ٢٥٬٧٤٨  ٢٥٬٥٠١  احتياطي عجز أقساط التأمين

 ١٣٬٣٧٨  ١٥٬٩٦٣  احتياطيات فنية أخرى

 ٢٧١٬٧٩٦  ٢٧١٬٠٧٨ 
     ناقصاً:

) ٣٦٬٧٨٥(  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة -   )١٬٧٢٠٤ (  
) ١٢٥٬١١٦(  حصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها -   )١٢٦٬٢٦٤ (  

 )١٦١٬٩٠١ (   )١٦٧٬٩٨٤ (  

 ١٠٣٬٨١٢  ١٠٩٬١٧٧  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات
 

  مكتسبة غير تأمين أقساطفي  الحركة ٢- ٧
 

  على ما يلي: أقساط تأمين غير مكتسبةتشتمل الحركة في 

٢٠٢١مارس  ٣١شهر المنتهية في ثالثة أفترة ال   
 (غير مراجعة)

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
 بآالف الرياالت السعودية 

 ٩٢٬٨٥٤ (٢٠٩٬٥٩٨)  ٣٠٢٬٤٥٢  الرصيد كما في بداية الفترة
 ٥٥٬٤٨٨ (٦٠٬٦٥٢)  ١١٦٬١٤٠  / (مسندة) خالل الفترة أقساط تأمين مكتتبة

 (٥١٬٠١٣)  ٧٥٬٩٠٠ (١٢٦٬٩١٣)   ةخالل الفتر أقساط تأمين مكتسبة

 ٩٧٬٣٢٩ (١٩٤٬٣٥٠)  ٢٩١٬٦٧٩  الرصيد كما في نهاية الفترة
  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في    
 (مراجعة)

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
 بآالف الرياالت السعودية 

) ١٣٧٬٩١٤( ١٦٣٬٠٩٣  الرصيد كما في بداية السنة  ٢٥٬١٧٩ 
) ٤١٦٬٧٥٤( ٦١٦٬٨٦١  لسنةة /(مسندة) خالل اأقساط تأمين مكتتب  ٢٠٠٬١٠٧ 

) ٤٧٧٬٥٠٢(  أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة  ١٣٢٬٤٣٢( ٣٤٥٬٠٧٠ (  

) ٢٠٩٬٥٩٨( ٣٠٢٬٤٥٢  الرصيد كما في نهاية السنة  ٩٢٬٨٥٤ 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٠  

 
  اإليجار عقود .٨

 

  بالصافي – االستخدام حق موجودات ١- ٨

  مبنى

مارس ٣١    
٢٠٢١ 

 (غير مراجعة)
بآالف الرياالت 

لسعوديةا  

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

     

      التكلفة:
 -  ٩٬٦٠٨   في بداية الفترة / السنة

 ٩٬٦٠٨  -   إضافات خالل الفترة/ السنة
) ٨٦(   حذف خالل الفترة / السنة   - 

 ٩٬٦٠٨  ٩٬٥٢٢   الفترة/ السنةفي نهاية 
      االستهالك المتراكم:

 -  ٢٬٠٥٢   السنةالفترة / في بداية 
 ٢٬٠٥٢  ٧٩٨   إضافات خالل الفترة/ السنة

) ٢٨(   حذف خالل الفترة / السنة   - 
 ٢٬٠٥٢  ٢٬٨٢٢   في نهاية الفترة/ السنة

     
 ٧٬٥٥٦  ٦٬٧٠٠   صافي القيمة الدفترية

 

 
  ود اإليجار عق مطلوبات ٢- ٨

مارس ٣١     
٢٠٢١ 

 (غير مراجعة) 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

     

 -  ٦٬٣٩٧   في بداية الفترة / السنة
 ٩٬٦٠٨  -   إضافات خالل الفترة/ السنة

) ٥٨(   حذف خالل الفترة/ السنة   - 
 ١٨٧  ٦٢   تكلفة تمويل

) ٣٢٠(   مدفوعات خالل الفترة / السنة   )٣٬٣٩٨ (  
٨١٦٬٠   في نهاية الفترة/ السنة   ٦٬٣٩٧ 

 

  الشهرة .٩
 

، استحوذت الشركة على عمليات التأمين لشركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب. ("البائع" في المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١اعتباًرا من 
ق الدفع للبائع تم دفعه بالكامل بعد سنة مليون لایر سعودي. مبلغ الشهرة مستح ٧٨٫٤مليون لایر سعودي بشهرة تبلغ  ٦٥٦٫٩٥إجمالي قدره مقابل مبلغ 

  ، بعد الحصول على موافقات ساما.٢٠٠٨
 

ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها تقديًرا  تقوم الشركة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب تحديد
ها اإلدارة للسنوات يمة االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة من الموازنات المالية التي أعدتللمبلغ القابل لالسترداد على أساس احتساب ق

  س سنوات باستخدام معدل النمو طويل األجل.الخمس القادمة. يتم استقراء التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة الخم
 

ومة تنطوي على درجة كبيرة من التقدير من جانب اإلدارة. ابل لالسترداد باستخدام التدفقات النقدية المخصاالفتراضات المستخدمة في الوصول إلى المبلغ الق
الفعلية عن تلك المتوقعة مع وجود تأثير جوهري محتمل على قابلية استرداد  قد تختلف الظروف الفعلية عن االفتراضات وبالتالي قد تختلف التدفقات النقدية

مارس   ٣١ناًدا إلى نتائج الفترة المنتهية في  أي انخفاض في القيمة. عالوة على ذلك، است  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١عن أحدث تقييم أجرته اإلدارة في    المبالغ. لم ينتج
. تم ٢٠٢٠مبر ديس ٣١لوبة في الميزانية المالية المستخدمة لتقييم انخفاض قيمة الشهرة الذي تم إجراؤه في ، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مراجعة مط٢٠٢١

٪ على ٢٪ و١٤وسط تكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األجل المقدرة بـ ترجيح االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد حسابات القيمة قيد االستخدام مت
  التوالي.

 

االفتراضات المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في تجاوز   ى تقييم اإلدارة للقيمة المستخدمة، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي منبناًء عل
  القابل لالسترداد في تاريخ التقرير. القيمة الدفترية بشكل جوهري المبلغ

  
  



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢١  

 
  وديعة نظامية .١٠

 

مارس ٣١    
٢٠٢١ 

مراجعة)(غير   
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

    

 ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠  يةوديعة نظام

 
اختياره مليون لایر سعودي لدى بنك تم  ٦٠٪ من رأس مالها المدفوع بمبلغ ١٥من اللوائح التنفيذية الصادرة عن ساما، أودعت الشركة نسبة  ٥٨طبقا للمادة 

  هذا الوديعة مستحقة الدفع لساما.من قبل ("ساما"). ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة ساما، كما أن العمولة المستحقة على 
 

ل والتزام في هذه ، فإن الشركة أفصحت عن عمولة مستحقة على وديعة نظامية كأص٢٠١٦مارس    ١وفقا للتعليمات الواردة من ساما طبقا للتعميم الصادر في  
  القوائم المالية األولية الموجزة.

 
 ارتباطات ومطلوبات محتملة .١١

٢٠٢١مارس  ٣١   
 (غير مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
 ٢٢٬٠٩٦  ٢٢٬٠٩٦  خطابات ضمان صادرة لمصلحة الهيئة

 ١٬٤٠٠  ١٬٤٠٠  لمصلحة عمالء غير حكوميينخطابات ضمان صادرة 
 ٢٣٬٤٩٦  ٢٣٬٤٩٦  المجموع

 
مليون لایر سعودي)  ١٩٫٦٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٩٫٣تبلغ  ٢٠٢١مارس  ٣١لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة كما في   .أ

  فيما يتعلق بمشروع تطوير البرمجيات.
مليون لایر  ١٫٤٠: ٢٠٢٠سعودي ( مليون لایر ١٫٤٠البنوك التابعة للشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بمبلغ ، قدمت ٢٠٢١مارس  ٣١كما في   .ب

مليون لایر سعودي) فيما يتعلق   ٢٢٫٠٩:  ٢٠٢٠لایر سعودي. مليون (  ٢٢٫٠٩سعودي) فيما يتعلق بتأمين المركبات والهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ  
  ف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى.) المودع لدى أحد البنوك ويتم تضمينه في المصاري١٥عليه (انظر أيًضا إيضاح  بأمر الربط المتنازع

  على وضع الربوط الزكوية والضريبية القائمة. لالطالع ١٥راجع اإليضاح   .ج
 

  القيم العادلة لألدوات المالية .١٢
 

. ويستند قياس القيمة العادلة بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياسالقيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل  
  على افتراض بأن العملية تتم إما:

  في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو - 
  المطلوباتفي حال عدم وجود سوق أساسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو  - 

 

ة المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة.ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفتري



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٢  

 
  (تتمة) –القيم العادلة لألدوات المالية   ١٢

 
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة 
 

  في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.: هي أسعار معلنة ١المستوى 
 

ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة  : األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات٢المستوى 
  .للمالحظة في السوق

 

  : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.٣المستوى 
 

وياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة. يوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مست
للقيمة العادلة.   دول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة بشكل معقولوال يتضمن الج

  هي أيضا القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية. القيمة العادلة
  

 
   (غير مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١

١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى    المجموع 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

      بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 
      أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة

 ٢٢٩ - - ٢٢٩  عمليات التأمين - 
 ٢٥٬٠٦٥ - - ٢٥٬٠٦٥  عمليات المساهمين - 

       سندات دين
 ١٠٩٬٣٧٤ - - ١٠٩٬٣٧٤  عمليات التأمين - 
 ١٤٣٬٨٣٦ - ١٠٥٬٦٩٣ ٣٨٬١٤٣  عمليات المساهمين - 

 ٢٧٨٬٥٠٤ - ١٠٥٬٦٩٣ ١٧٢٬٨١١ 

     
 

   (مراجعة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى    المجموع 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
      وصناديق استثمارية مشتركةأسهم حقوق الملكية 

 ٢٢٩ - - ٢٢٩  عمليات التأمين - 
 ٢٥٬٢٠٦ - - ٢٥٬٢٠٦  عمليات المساهمين - 

     
       سندات دين

٤٬٨٥٩١١  عمليات التأمين -   - - ١١٤٬٨٥٩ 
 ١٤٦٬١٤٩ - ١٠٦٬٠٩٤ ٤٠٬٠٥٥  عمليات المساهمين - 

 ٢٨٦٬٤٤٣ - ١٠٦٬٠٩٤ ١٨٠٬٣٤٩ 
 

مليون لایر سعودي) بالتكلفة ألنه ال يمكن قياس قيمته العادلة بشكل   ١٫٩:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٫٩للبيع بمبلغ  يتم إدراج االستثمار المتاح  
  موثوق.

 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٣  

 

  لتشغيليةالقطاعات ا .١٣
 

مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفتها كمتخذ تشغيل يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم  
   القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

 
س اإلدارة بها بطريقة وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم إبالغ مجل تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية

  تتوافق مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو 
 

ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةيماثله والودائع قصيرة األجل وصافي ال تشمل الموجودات القطاعية النقد وما 
ستخدام والشهرة. وبالتالي، يتم تضمينها في الموجودات غير المخصصة. ال واستثمارات وممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة وموجودات حق اال

وزكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع  عقود اإليجارمبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع وأرصدة معيدي تأمين دائنة ومطلوبات تشمل المطلوبات القطاعية ال
  زامات منافع الموظفين المحددة. وبالتالي، يتم تضمينها في المطلوبات غير المخصصة.والفائض من عمليات التأمين ومستحقات ومطلوبات أخرى والت

 
رئيس قسم التشغيل في القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها على أساس  -عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة إلى صانع القرار  ال يتم اإلبالغ

  مركزي. 
 

  مراقبتها على مستوى الشركة.نتائج االكتتاب من كل قطاع، وبالتالي ال يتم تخصيص المصاريف التشغيلية لكل قطاع ويتم  يتم تقييم أداء القطاعات على أساس  
 

 ٢٠٢١مارس  ٣١إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة كما في 
  مبينة كما يلي: ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢١س مار ٣١ومجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها لفترتّي الثالثة أشهر المنتهيتين في  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٤  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية   ١٣

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
  (غير مراجعة)

  بآالف الرياالت السعودية

لهندسيا الطاقة سيارات طبية    أخرى 
مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين
    الموجودات

 ١٩٤٬٣٥٠  -  ١٩٤٬٣٥٠  ٢٩٬٢٥٠ ١١٦٬١١٤ ١٨٬٥٠١ ٢٤٬٦٠٣ ٥٬٨٨٢  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
٬٧٨٥٣٦  -  ٣٦٬٧٨٥  ٢٣٬١٦٧ ٥٬٦٨٣ - ٣٬٩٨٣ ٣٬٩٥٢  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة  

 ١٢٥٬١١٦  -  ١٢٥٬١١٦  ٤٥٬٧٤٧ ٤٠٬٢٤٨ ٢١٬٣٨٠ ١٦٬٤٥٦ ١٬٢٨٥  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ١٤٬١١٧  -  ١٤٬١١٧  ١٬٥٦٣ ٣٬٠٥٦ - ٦٬٦١٢ ٢٬٨٨٦  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ٨١١٬١٦٧  ٣٢٢٬٧٥٧  ٤٨٨٬٤١٠        موجودات غير مصنفة

 ١٬١٨١٬٥٣٥  ٣٢٢٬٧٥٧  ٨٥٨٬٧٧٨         تمجموع الموجودا

            
             المطلوبات

 ٢٩١٬٦٧٩  -  ٢٩١٬٦٧٩  ٣٥٬٥٢٦ ١١٨٬١٢٧ ١٨٬٨٢١ ٨٢٬٠٣٥ ٣٧٬١٧٠  أقساط تأمين غير مكتسبة
 ٢٩٬٨٥٩  -  ٢٩٬٨٥٩  ٤٬٢٨٣ ١٩٬٢٤٤ - ٦٬٣٣٢ -  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ٦١٬٥٥٧  -  ٦١٬٥٥٧  ٢٥٬٣٨٢ ٦٬٥٣٤ - ١٦٬٨٥٨ ١٢٬٧٨٣  مطالبات قائمة
 ١٦٨٬٠٥٧  -  ١٦٨٬٠٥٧  ٥١٬٧٤٦ ٤٢٬٢٠٣ ٢١٬٧٥٥ ٤٧٬٦١٢ ٤٬٧٤١  متكبدة وغير مبلغ عنهامطالبات 

 ٢٥٬٥٠١  -  ٢٥٬٥٠١  ٣٢٦ - ٣٤٤ ٢١٬٨٣٦ ٢٬٩٩٥  احتياطي عجز أقساط التأمين
 ١٥٬٩٦٣  -  ١٥٬٩٦٣  ١٬٦٢١ ١٬١٣٧ ٥٤٤ ١٠٬٧٤٥ ١٬٩١٦  احتياطيات فنية أخرى

 ٢٨٥٬٣٠٠  ٢١٬١٥٤  ٢٦٤٬١٤٦        التأمينمطلوبات غير مخصصة واحتياطي عمليات 

 ٨٧٧٬٩١٦  ٢١٬١٥٤  ٨٥٦٬٧٦٢        مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٥  

 
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية   ١٣

 

 
 
 
 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  (مراجعة)

  بآالف الرياالت السعودية

ياراتس طبية    أخرى الهندسي الطاقة 
مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين
    الموجودات

 ٢٠٩٬٥٩٨  -  ٢٠٩٬٥٩٨  ٢٧٬٥٠١ ١٤٠٬٥٨٨ - ٣١٬٨٣٧ ٩٬٦٧٢  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
٢٠٤١٬٧  ٢٦٬٦٧٤ ٥٬٥٤٩ - ٣٬٨٤٤ ٥٬٦٥٣  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة   -  ٤١٬٧٢٠ 

 ١٢٦٬٢٦٤  -  ١٢٦٬٢٦٤  ٤٤٬٧٧٧ ٣٩٬٧٦٢ ٢١٬٣٩٦ ١٨٬٦٧٩ ١٬٦٥٠  معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهاحصة 
 ١٢٬٦٤٥  -  ١٢٬٦٤٥  ١٬٦٩٨ ٣٬٧٣١ - ٥٬٦٤٠ ١٬٥٧٦  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ٨٤٦٬٦٥٤  ٣٢٧٬٩٩٩  ٥١٨٬٦٥٥        موجودات غير مصنفة

 ١٬٢٣٦٬٨٨١  ٣٢٧٬٩٩٩  ٩٠٨٬٨٨٢         الموجودات مجموع

            
             المطلوبات

 ٣٠٢٬٤٥٢  -  ٣٠٢٬٤٥٢  ٣٢٬٢٤٦ ١٤٢٬٨٧٠ - ١٠٦٬١٣٤ ٢١٬٢٠٢  أقساط تأمين غير مكتسبة
 ٣٤٬٩٩٤  -  ٣٤٬٩٩٤  ٤٬٠٧٤ ٢٣٬٤٠٨ - ٧٬٥١٢ -  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

١٠١٦٬٨ ١٠٬٢٧٩  مطالبات قائمة  - ٦٢٬٩٢١  -  ٦٢٬٩٢١  ٢٩٬٣٤٥ ٦٬٤٨٧ 
 ١٦٩٬٧٤٩  -  ١٦٩٬٧٤٩  ٥٠٬٨٠٠ ٤١٬٩٤٩ ٢١٬٧٧١ ٥٠٬٦٩٣ ٤٬٥٣٦  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٥٬٧٤٨  -  ٢٥٬٧٤٨  ٣٨٤ - - ٢٢٬٦٣٠ ٢٬٧٣٤  احتياطي عجز أقساط التأمين
٨١٣٬٣٧  -  ١٣٬٣٧٨  ١٬٦٣٧ ١٬١٣٠ ٥٤٤ ٨٬٢٤٢ ١٬٨٢٥  احتياطيات فنية أخرى  

 ٢٩٢٬٥٧٦  ٢٧٬٧٣٥  ٢٦٤٬٨٤١        مطلوبات غير مخصصة واحتياطي عمليات التأمين

 ٩٠١٬٨١٨  ٢٧٬٧٣٥  ٨٧٤٬٠٨٣        مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٦  

 
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية   ١٣

 

 
    

  مراجعة)(غير  ٢٠٢١مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

تسيارا طبية   المجموع  أخرى الهندسي الطاقة 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
         اإليرادات

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
٬٢٦٧١  -  - ١٬٢٦٧ -  أفراد -  
 ١٤٬٨٣٩  ٣٬١٤٦ - - ٥٬١٣٣ ٦٬٥٦٠  منشآت متناهية الصغر -
 ٣٠٬٤٧٧  ٥٬٧٢٦ ٩٩ ٨٢٩ ١٠٬٠٤٢ ١٣٬٧٨١  منشآت صغيرة -
 ٣٤٬٨٦٥  ٦٬٢٠١ ٣٬٨٣٥ - ١٥٬٣٧٦ ٩٬٤٥٣  شركات متوسطة -
 ٣٤٬٦٩٢  ٦٬٩٢٧ ٢٬١٦٦ ٢٤٬٦٣١ ٢٨٤ ٦٨٤  منشآت كبيرة -

 ١١٦٬١٤٠  ٢٢٬٠٠٠ ٦٬١٠٠ ٢٥٬٤٦٠ ٣٢٬١٠٢ ٣٠٬٤٧٨ 
         دة تأمين مسندةأقساط إعا

) ٥٤(  محلية -  )٣٬٢٩١ (  - )٥٦٨ (  )٢٬٠٢٥ (   )٥٬٩٣٨ (  
) ٢٦١(  ةأجنبي -  )٦٬١٨٥ (  )٢٥٬٠٢٨ (  )٤٬٦٥٢ (  )١٧٬٠١٩ (   )٥٣٬١٤٥ (  

 )٣١٥ (  )٩٬٤٧٦ (  )٢٥٬٠٢٨ (  )٥٬٢٢٠ (  )١٩٬٠٤٤ (   )٥٩٬٠٨٣ (  
          مصاريف فائض الخسارة

) ١٠٧( -  محلية -  - - )١٠٥ (   )٢١٢ (  
) ٦٠٨( -  ةأجنبي -  - - )٧٤٩ (   )١٬٣٥٧ (  

 - )٧١٥ (  - - )٨٥٤ (   )١٬٥٦٩ (  
        

 ٥٥٬٤٨٨  ٢٬١٠٢ ٨٨٠ ٤٣٢ ٢١٬٩١١ ٣٠٬١٦٣  صافي أقساط التأمين المكتتبة
) ١٩٬٧٥٩(   بالصافي –التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة   ٣١٩( ١٦٬٨٦٥ (  ١٬٥٣٢( ٢٧٠ (   )٤٬٤٧٥ (  

 ٥١٬٠١٣  ٥٧٠ ١٬١٥٠ ١١٣ ٣٨٬٧٧٦ ١٠٬٤٠٤  أقساط التأمين المكتسبةصافي 
 ١٢٬٠٠٢  ٢٬٧٣١ ٥٬٤٨٤ ٤٢٥ ٣٬٣٦٢ -  عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 ٦٣٬٠١٥  ٣٬٣٠١ ٦٬٦٣٤ ٥٣٨ ٤٢٬١٣٨ ١٠٬٤٠٤  مجموع اإليرادات
        

         تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٨٣٬١٩٤  ٤٬٧٧١ ٥٢١ - ٦٦٬٤٥٥ ١١٬٤٤٧  إجمالي المطالبات المدفوعة

) ٥٬٩٦٠(  تأمين من مطالبات مدفوعةحصة معيدي ال  )١٩٬٤١٩ (  - )٣٠٦ (  )٣٬٧٢٩ (   )٢٩٬٤١٤ (  
 ٥٣٬٧٨٠  ١٬٠٤٢ ٢١٥ - ٤٧٬٠٣٦ ٥٬٤٨٧  صافي المطالبات المدفوعة

) ٨٨( - ٣٦ ٤٬٢٠٥  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  )٥٨٢ (   ٣٬٥٧١ 
) ٨٥٨( ٥٧٠   بالصافي -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   - )٢٣٢ (  )٢٣ (   )٥٤٣ (  

) ١٠٥( - ٤٦٬٢١٤ ١٠٬٢٦٢  صافي المطالبات المتكبدة  ٥٦٬٨٠٨  ٤٣٧ 
) ٧٩٤( ٢٦٠  احتياطي عجز أقساط التأمين  ٥٧( - ٣٤٤ (   )٢٤٧ (  

) ١٦( ٧ - ٢٬٥٠٣ ٩٢  احتياطيات فنية أخرى   ٢٬٥٨٦ 
 ٦٬١٣٦  ٩٣٩ ٨٧٢ - ٣٬١٩٩ ١٬١٢٦  اقتناء وثائق التأمينتكاليف 

 ٨٥٠  ٩٢ ١٥٣ ١٢٧ ٢٤٨ ٢٣٠  خرىمصاريف اكتتاب أ

 ٦٦٬١٣٣  ١٬٣٩٥ ٩٢٧ ٤٧١ ٥١٬٣٧٠ ١١٬٩٧٠  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

) ١٬٥٦٦(  صافي نتائج االكتتاب  )٩٬٢٣٢ (  ٣٬١١٨(  ١٬٩٠٦ ٥٬٧٠٧ ٦٧ (  



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٧  

 
  (تتمة) -التشغيلية القطاعات   ١٣

 

 

  (غير مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 المجموع  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
 

         تشغيلية أخرىدخل (مصاريف) / 
) ٤٢٣٬٤١(        مصاريف عمومية وإدارية  

) ٢٬٧٨٨(        مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  
) ٣٩٣(        مكافآت مجلس اإلدارة  

 ٢٬٣٠٥        االستثماراتدخل 
 ٤١٨        أخرىدخل 

) ٢٣٬٨٧٢(         بالصافي –مجموع مصاريف تشغيلية أخرى   
        

) ٢٦٬٩٩٠(        الخسارة للفترة  
        

 -        ائدة إلى عمليات التأمينصافي الدخل للفترة الع
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة 
) ٢٦٬٩٩٠(        وضريبة الدخل  

        

) ١٬٩٠٠(        الزكاة  

) ١٠٠(        ضريبة الدخل  
        

) ٢٨٬٩٩٠(        الخسارة للفترة العائدة إلى المساهمينصافي   



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٨  

 
  (تتمة) -طاعات التشغيلية الق  ١٣

 
  معلومات إضافية ١-١٣*

 

 
 

 
  

  (غير مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

والحوادثالممتلكات  سيارات طبية  المجموع  الحماية واالدخار 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
         اإليرادات

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ١٬٢٦٧  - - ١٬٢٦٧ -   أفراد -
 ١٤٬٨٣٩  - ٣٬١٤٦ ٥٬١٣٣ ٦٬٥٦٠   متناهية الصغرمنشآت  -
 ٣٠٬٤٧٧  - ٦٬٦٥٤ ١٠٬٠٤٢ ١٣٬٧٨١   منشآت صغيرة -
 ٣٤٬٨٦٥  - ١٠٬٠٣٦ ١٥٬٣٧٦ ٩٬٤٥٣   شركات متوسطة -
 ٣٤٬٦٩٢  - ٣٣٬٧٢٤ ٢٨٤ ٦٨٤   منشآت كبيرة -

  ١١٦٬١٤٠  - ٥٣٬٥٦٠ ٣٢٬١٠٢ ٣٠٬٤٧٨ 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٩  

 
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية  .١٣

 

 
 

  (غير مراجعة) ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

يةالسعود  
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
         اإليرادات

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ٢٠٬٢٨٢  ٢٠ - - ٢٠٬٢٦٢ -  أفراد -
 ١١٬٠٥٤  ٣٬٨٣٠ ١٩٣ - ٥٬٠٥٥ ١٬٩٧٦  منشآت متناهية الصغر -
٦٦٢٬٠  منشآت صغيرة -  ٢٢٬٥٠٦  ٥٬٢٨٤ ٢٬٩٨٨ - ١٢٬١٦٨ 
 ١٤٠٬٥٤٠  ٣٠٬٩٣٩ ٨٢٬٥٦٨ - ٢٣٬٠٧٧ ٣٬٩٥٦  شركات متوسطة -
) ١٦٥( ٣٣٬٩٣٣ ٤٬٢٣٢ ١٦٣  منشآت كبيرة -  ٤٦٬٢٦٤  ٨٬١٠١ 

 ٢٤٠٬٦٤٦  ٤٨٬١٧٤ ٨٥٬٥٨٤ ٣٣٬٩٣٣ ٦٤٬٧٩٤ ٨٬١٦١ 
         أقساط إعادة تأمين مسندة

) ٦٧١(  محلية -   )٣٬٢٤٠ (  - )٣٬١٧٠ (  )٢٬٨٦٧ (   )٨٩٬٩٤ (  
) ٣٬٠٧٥(  ةأجنبي -   )١٦٬٢٩٣ (  )٣٣٬٣٤٩ (  )٨٠٬٩٤١ (  )٤٠٬٥٠٤ (   )١٧٤٬١٦٢ (  

 )٣٬٧٤٦ (  )١٩٬٥٣٣ (  )٣٣٬٣٤٩ (  )٨٤٬١١١ (  )٤٣٬٣٧١ (   )١٨٤٬١١٠ (  
          مصاريف فائض الخسارة

) ٧٩( -  محلية -   - - )٩٢ (   )١٧١ (  
) ٤٤٦( -  ةأجنبي -   - - )٥٢٢ (   )٩٦٨ (  

 - )٥٢٥ (  - - )٦١٤ (   )١٬١٣٩ (  
        

 ٥٥٬٣٩٧  ٤٬١٨٩ ١٬٤٧٣ ٥٨٤ ٤٤٬٧٣٦ ٤٬٤١٥  في أقساط التأمين المكتتبةصا
) ٩٤٣(   بالصافي –التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة   )٣٧٬٠٤٧ (  )٤٣٤ (  )٤٤٢ (  )٢٬٠٦٠ (   )٤٠٬٩٢٦ (  

 ١٤٬٤٧١  ٢٬١٢٩ ١٬٠٣١ ١٥٠ ٧٬٦٨٩ ٣٬٤٧٢  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٧٬١٥٩  ٣٬٤٥٦ ٢٬٣٠٤ ٤٧٣ ٩٢٦ -  عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 ٢١٬٦٣٠  ٥٬٥٨٥ ٣٬٣٣٥ ٦٢٣ ٨٬٦١٥ ٣٬٤٧٢  مجموع اإليرادات
        

         تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٢٠٬٠٠٦  ١٬٤٨٩ ٢٠٧ - ١٢٬٤٣٠ ٥٬٨٨٠  إجمالي المطالبات المدفوعة

) ٣٬٠٧٤(  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  )٤٬٣٧٥ (  - )١٨١ (  )٨٩٢ (   )٨٬٥٢٢ (  
 ١١٬٤٨٤  ٥٩٧ ٢٦ - ٨٬٠٥٥ ٢٬٨٠٦   صافي المطالبات المدفوعة

) ٧٣(  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  )٢٬٤٥٦ (  - ٢٬٠٨٣(  ٢٣٩ ٢٠٧ (  
) ٢٬٧٥٣(   بالصافي -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   )٣٧٨ (  ٢٬٦٨٧(  ٣٧٧ ٦٦ ١ (  

) ٢٠(  صافي المطالبات المتكبدة  ٦٬٧١٤  ١٬٢١٣ ٢٩٩ ١ ٥٬٢٢١ 
) ٤٬٢٣٤(  احتياطي عجز أقساط التأمين  ٣٣٤( - - ٧٬٢٢٦ (   ٢٬٦٥٨ 

) ٢٬٤٤٢(  احتياطيات فنية أخرى  ٨٦٣(  ٦٢ ٢٧ - ١٬٤٩٠ (  
 ٢٬٤١٠  ٧٤١ ٣٩٨ - ٩٦٦ ٣٠٥  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 ٥٥٦  ١٠٥ ٧٦ ١٧٠ ٦٤ ١٤١  مصاريف اكتتاب أخرى

) ٦٬٢٥٠(  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  ١١٬٤٧٥  ١٬٧٨٧ ٨٠٠ ١٧١ ١٤٬٩٦٧ 

) ٦٬٣٥٢( ٩٬٧٢٢  نتائج االكتتابصافي   ١٠٬١٥٥  ٣٬٧٩٨ ٢٬٥٣٥ ٤٥٢ 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٠  

 
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية   ١٣

 

 

  (غير مراجعة) ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 المجموع  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
ف الرياالت بآال

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

         تشغيلية أخرىدخل (مصاريف) / 
) ١٩٬٨٥٢(        مصاريف عمومية وإدارية  

 ٤٬٣١٣        مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
) ٢٧٠(        رةمكافآت مجلس اإلدا  

 ١٬٩٢٣        االستثماراتدخل 
 ٦٤١        أخرى + دخل

) ١٣٬٢٤٥(         بالصافي -مجموع مصاريف تشغيلية أخرى   
        

 (٣٬٠٩٠)         الخسارة للفترة
        

 -        صافي الخسارة للفترة العائدة إلى عمليات التأمين
        

ئدة إلى المساهمين قبل الزكاة العاصافي الخسارة للفترة 
) ٣٬٠٩٠(        وضريبة الدخل  

        

) ١٬٩٠٠(        الزكاة  

) ١٠٠(        ضريبة الدخل  
        

       )٢٬٠٠٠ (  
        

) ٥٬٠٩٠(        الخسارة للفترة العائدة إلى المساهمينصافي   



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣١  

 
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية   ١٣

 
  فيةمعلومات إضا ١-١٣*

 

 
 
 
 

 
  

  (غير مراجعة) ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 الممتلكات والحوادث سيارات طبية
 الحماية واالدخار

 المجموع 

 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

         اتاإليراد
         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٢٠٬٢٨٢  - ٢٠ ٢٠٬٢٦٢ -   أفراد -
 ١١٬٠٥٤  - ٤٬٠٢٣ ٥٬٠٥٥ ١٬٩٧٦   منشآت متناهية الصغر -
 ٢٢٬٥٠٦  - ٨٬٢٧٢ ١٢٬١٦٨ ٢٬٠٦٦   منشآت صغيرة -
 ١٤٠٬٥٤٠  - ١١٣٬٥٠٧ ٢٣٬٠٧٧ ٣٬٩٥٦   شركات متوسطة -
٦٤٤٦٬٢  - ٤١٬٨٦٩ ٤٬٢٣٢ ١٦٣   منشآت كبيرة -  

  ٢٤٠٬٦٤٦  - ١٦٧٬٦٩١ ٦٤٬٧٩٤ ٨٬١٦١ 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٢  

 

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة .١٤
 

المالكين الرئيسيين تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات تعتبر المساهمين بالشركة 
و بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف أثراً هاماً. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه فيها، ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة أ

  المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها.
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ١-١٤
 

  ت الهامة المبرمة خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة:فيما يلي تفاصيل المعامال
 

  بيعة المعامالتط 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

مارس ٣١  
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

  
بآالف الرياالت 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
)مراجعة(غير  (غير مراجعة)    

     المساهمون الرئيسيون
    

 ٢٬٧٥٢ ٢٬٢٠٥  المكتتبة التأمين أقساط  حاج حسين علي رضا
) ٣٬٠٦٢(  فوعةمد ومطالبات مستلمة مدفوعات   )٣٬٢٦٢ (  

 ١٠٣٬٩٢٣ ٣٬٣٣٨  المكتتبة التأمين أقساط  مجموعة بن الدن السعودية
) ٨٬٦٨٧(  مدفوعة ومطالبات مستلمة مدفوعات   )١٨٬٤٠٠ (  

 ٥٬٥٥٦ ٥٬٤٨٠  المكتتبة التأمين أقساط  سي بي سي
) ١٬١٨٠(  مدفوعة ومطالبات مستلمة مدفوعات   )٦٠٦ (  

يطرة المشتركة أو الشركات الخاضعة للسيطرة أو الس 
     جوهريا نفوذاً  ةالتي تمارس عليها األطراف ذات العالق

    
 ٦٥٤ -  المكتتبة التأمين أقساط  مكتب المحامي حسان محاسني

) ١٤٢(  مدفوعة ومطالبات مستلمة مدفوعات   )١٤٢ (  
) ١٣(  مدفوعة ومطالبات مستلمة مدفوعات  مجموعة الشرق األوسط  - 

    
 

   طراف ذات العالقةأرصدة األ ٢-١٤
(دائنة) كما في / أرصدة مدينة   

 

مارس ٣١   
٢٠٢١ 

  (غير مراجعة)

ديسمبر ٣١  
٢٠٢٠ 

 (مراجعة)
 بآالف الرياالت السعودية 

   أقساط تأمين مدينة
 ٨٬١٨٧ ٧٬٣٣٠  حاج حسين علي رضا

 ١٢٧٬٣٧٥ ١٢٢٬٠٢٦  مجموعة بن الدن السعودية
 ٢٠٬٦٢٣  ٢٤٬٩٢٣  سي بي سي

 ١٩٧  ٥٥  حامي حسان محاسنيمكتب الم
 ١٦  ٣  مجموعة الشرق األوسط

 ١٥٦٬٣٩٨  ١٥٤٬٣٣٧ 
     أرصدة أخرى

 ٦٩٧  ٦٩٧  الوكاالت التجارية المتحدة
    

 

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



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٣  

 

  
  (تتمة) –معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   ١٤

 

بشكل مباشر أو غير مباشر وتضم موظفي كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة،  
  كة.اإلدارة التنفيذية العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشر

 

مارس  ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١يبين الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها كبار موظفي اإلدارة للفترة المنتهية في 
٢٠٢٠ :  

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

مارس ٣١  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
مراجعة) (غير   (غير مراجعة) 

 ١٬٣٠٠ ١٬٤٥٤  رواتب وبدالت أخرى   
 ٥٣ ١٢١  تعويضات نهاية الخدمة

 ١٬٣٥٣ ١٬٥٧٥ 
   

 ٢٧٠ ٣٩٣  تعويضات المكلفين بالحوكمة

 
  الدخل وضريبة الزكاة .١٥

 

  الدخل وضريبة الزكاة مخصص  أ.
 

  زكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على الشركة وفقًا ألنظمة ال
 

  :الدفع فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل مستحقة

 

مارس ٣١  
٢٠٢١ 

  (غير مراجعة)

ديسمبر ٣١  
٢٠٢٠ 

 (مراجعة)
 بآالف الرياالت السعودية 

 ٢٨٬١٣٦  ٢٠٬٨٥٠  الرصيد في بداية الفترة / السنة
ل للسنة الحالية ٠٠٧٬٩  ١٬٩٠٠  الُمحمَّ  

 ٢٠٬٠٠٠  -  المحّمل للسنوات السابقة
) ٣٥٬١٨٦( ) ٧٬٣٦٦(  المسدد خالل الفترة/ السنة

 ٢٠٬٨٥٠  ١٥٬٣٨٤  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

  فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل مستحقة الدفع:

 

مارس ٣١  
٢٠٢١ 

  (غير مراجعة) 

ديسمبر ٣١  
٢٠٢٠ 

 (مراجعة)
 بآالف الرياالت السعودية 

 ٨٠٠  ٩٠٠  الرصيد في بداية الفترة / السنة
 ١٠٠  ١٠٠  المحمل على الفترة / السنة

 ٩٠٠  ١٬٠٠٠  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    

 ٢١٬٧٥٠  ١٦٬٣٨٤  المجموع
 

  ة المالية ذات الصلة.يرجع الفرق بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة/ للضريبة بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت وفقًا لألنظم
 

العربية السعودية. تخضع لوائح الزكاة في المملكة العربية السعودية تم احتساب وعاء الزكاة بناًء على فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة 
المقدمة من الشركة. لتفسيرات مختلفة، وقد تختلف التقديرات التي سترفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اإلقرارات



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٤  

 

  (تتمة) – الدخل وضريبة الزكاة. ١٥
 

  وضع الربوط الزكويةب. 
 

  ٪ من المساهمين.١المساهمين وضريبة الدخل على ٪ من ٩٩تطبق الزكاة على 
 

دات الزكاة والضريبة وحصلت على شها ٢٠١٩وحتى  ٢٠٠٩ديسمبر من  ٣١قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 
  المقيدة.

 

  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥سنوات الربوط 
 

من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بعمليات التأمين المحولة من  ٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٥الربوط الزكوية للسنوات من ، تسلمت الشركة ٢٠١٧خالل سنة 
مليون لایر  ١٦٫٠٩مليون لایر سعودي والتزام ضريبة استقطاع بمبلغ  ٦٫٠١التزام زكاة بمبلغ شركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب.، والتي تطالب ب

ح ت اإلدارة اعتراًضا على الربوط المذكورة أعاله وهي واثقة من تلقي حكم إيجابي في صالحها. ومع ذلك، أصدرت الشركة ضمانًا بنكيًا لصالسعودي. قدم
إضافي  ). تعتقد اإلدارة أن أي التزام١١مليون لایر سعودي) مقابل هذه الربوط (انظر اإليضاح  ٢٢٫٠٩: ٢٠٢٠ي (مليون لایر سعود ٢٢٫٠٩الهيئة بمبلغ 

  نتيجة لهذه الربوط سيتم تحميله في النهاية على مساهمي شركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب.
 

  ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩سنوات الربوط لـ 
 

 ٢٫٤٠بمبلغ  لعامة للزكاة والدخل ربط معدل بناًء على قرار لجنة االعتراض االبتدائية وطالبت بغرامة تأخير إضافية، أصدرت الهيئة ا٢٠٢٠خالل سنة 
   وقدمت الشركة تسوية غرامة التأخير هذه. ٢٠١١إلى  ٢٠٠٩مليون لایر سعودي تتعلق بالفترة من 

 

  ٢٠١٣و ٢٠١٢سنوات الربوط 
 

مليون لایر  ١٥٫٨٤تطالب بالتزام زكاة وضريبة دخل إضافية بمبلغ  ٢٠١٣و ٢٠١٢لزكاة والدخل تقييماً للسنتين ، أصدرت الهيئة العامة ل٢٠١٨خالل سنة 
  تسوية نهائية.سعودي. ومع ذلك، اعترضت الشركة على التقييمات وتخطط لمقابلة لجنة تسوية النزاعات التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل للوصول إلى 

 
  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤سنوات الربوط 

ً للسنوات ٢٠٢٠خالل  مليون لایر وضريبة  ٢٥٫٦٥غرامة التأخير  بزكاة إضافية باإلضافة إلى للمطالبة ٢٠١٨و ٢٠١٥و ٢٠١٤، أصدرت الهيئة ربطا
مليون لایر سعودي  ١٣٫٨٢ه مليون لایر. قامت الشركة بتسديد مبلغ الزكاة اإلضافي وقدر ٢٩٫٨٢بمبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦االستقطاع للسنوات 

مليون لایر سعودي والذي قامت الشركة بتسويته أيًضا خالل فترة الثالثة  ٢٫٦٧المتبقي بمبلغ واعترضت على المبلغ المتبقي واستلمت ربًطا منقًحا للمبلغ 
يون لایر سعودي لتسويتها بالكامل مقابل الربط مل ١٨٫٩٣. كما دفعت الشركة أيًضا فرق الضريبة المقتطعة البالغة ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في 

  ي.مليون لایر سعود ٢٩٫٨٢اإلضافي البالغ 
 

لایر  ١٠٫٣٨بمبلغ  ٢٠١٧و ٢٠١٦تقييماً للمطالبة بزكاة وضريبة إضافيتين وغرامة تأخير للسنتين  ٢٠٢٠كما أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خالل 
لغ المتبقي واستلمت مليون لایر سعودي مقابل هذه الربوط واعترضت على المب  ١٢٫٥٥توالي. دفعت الشركة مبلغ  مليون لایر سعودي على ال  ١٠٫٢٧سعودي و

  .٢٠٢١مارس  ٣١مليون لایر سعودي والذي قامت الشركة أيًضا بتسويته أيًضا خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٤٫٦٩ربط معدل للمبلغ المتبقي وقدره 
  

  المضافةربط ضريبة القيمة 
مليون لایر  ١٢٫٢٨ضريبة القيمة المضافة األساسية اإلضافية البالغة ، تلقت الشركة ربًطا من الهيئة العامة للزكاة والدخل لدفع ٢٠٢٠أغسطس  ٢٥في 

غرامات إضافية،  مليون لایر سعودي عن تلك السنوات من أجل تجنب تكبد ٢٠٫٢٥باإلضافة إلى غرامات إضافية قدرها  ٢٠١٩و ٢٠١٨سعودي للسنتين 
، ٢٠٢١فبراير  ٢٠المساس بموقفها واعترضت على البنود الصادرة للتقييم. في دون  ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٨دفعت الشركة ضريبة القيمة المضافة األساسية في 

رة في تحقيقه بنتيجة إيجابية. البنود المعترض قدمت الشركة استئنافًا إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل الذي تثق اإلدا
  اتير الذاتية، وعمولة إعادة التأمين.عليها هي موارد ذات تصنيف صفري، والفو

 
ً  ٢٠١٩و ٢٠١٨مليون لایر لسنتي  ٢٠٫٢٥أما الغرامات المفروضة على الربوط بمبلغ  إلغاؤها، حيث استفادت الشركة من مبادرة الهيئة لتحقيق  فقد تم الحقا

  االستقرار في االقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٥  

 

  المال رأس .١٦
 

لایر سعودي، مقسم إلى  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠، تم تقسيم رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 
  لایر سعودي لكل سهم. ١٠سهم بقيمة  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 

  إدارة رأس المال .١٧
 

  لفائدة للمساهمين.وضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة تسعى ات
 

ات رأس المال تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستوي
يكل رأس المال، قد تقوم الشركة ت في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هالحالي في ضوء التغيرا

  بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.
 

بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية بخصوص متطلبات تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وااللتزام  
ية تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق الملكالسوق الذي 

  واالحتياطيات واألرباح المبقاة أو الخسائر المتراكمة.العائدة إلى المساهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع 
  

  لمخفضة للسهمالخسارة األساسية وا .١٨
 

  المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة.تم احتساب خسارة السهم للفترة بقسمة صافي الخسارة للفترة على المتوسط



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٦  

 
  معلومات إضافية .١٩

 
ة، وقائمة الدخل الشامل األولية، وقائمة التدفقات النقدية األولية فيما يلي قائمة المركز المالي األولية، وقائمة الدخل األولي  وفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية لساما، 

  والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين:
 

  قائمة المركز المالي األولية  )أ
 

٢٠٢١مارس  ٣١   
 (غير مراجعة)

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

 عمليات 
لتأمينا  

 عمليات
 المجموع المساهمين

 عمليات
 التأمين

 عمليات
 المجموع المساهمين

السعودية الرياالت بآالف   
        الموجودات

 ٦١٬٧٣٥ ١٠٬٣٧٩ ٥١٬٣٥٦ ٢٤٬١٣٦ ٥٬٨٦٢ ١٨٬٢٧٤  يماثله وما نقد
 ٢٢٬٦٥٦ - ٢٢٬٦٥٦ - - -  األجل قصيرة ودائع
٧٠٬٨٥٧٢  بالصافي - مدينة تأمين وإعادة تأمين أقساط  - ٢٣٩٬٦٠٦ - ٢٣٩٬٦٠٦ ٢٧٠٬٨٥٧ 
 ٢٠٩٬٥٩٨ - ٢٠٩٬٥٩٨ ١٩٤٬٣٥٠ - ١٩٤٬٣٥٠  المكتسبة غير التأمين أقساط من التأمين معيدي حصة
 ٤١٬٧٢٠ - ٤١٬٧٢٠ ٣٦٬٧٨٥ - ٣٦٬٧٨٥  قائمة مطالبات من التأمين معيدي حصة
٦١٢٥٬١١ - ١٢٥٬١١٦  عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة  ١٢٦٬٢٦٤ - ١٢٦٬٢٦٤ 

 ١٢٬٦٤٥ - ١٢٬٦٤٥ ١٤٬١١٧ - ١٤٬١١٧  مؤجلة تأمين وثائق اقتناء تكاليف
 ٢٨٨٬٣٦٦ ١٧٣٬٢٧٨ ١١٥٬٠٨٨ ٢٨٠٬٤٢٧ ١٧٠٬٨٢٤ ١٠٩٬٦٠٣  استثمارات

 ٣٢٬٦٧٥ ٣٢٬٦٧٥ - ٢٬٠١٦ ٢٬٠١٦ -  التأمين عمليات من المستحق
ً  مدفوعة مصاريف  ٦٨٬٤٨٧ ١٬٠٣٨ ٦٧٬٤٤٩ ٦٩٬٥٦٨ ٢٬٤٧٤ ٦٧٬٠٩٤  أخرى وموجودات مقدما
 ١٠٬٣٤٦ - ١٠٬٣٤٦ ١٠٬٢٤٢ - ١٠٬٢٤٢  بالصافي – ومعدات ممتلكات

 ٤٬٥٩٨ - ٤٬٥٩٨ ٥٬٦٤٠ - ٥٬٦٤٠  ملموسة غير موجودات
 ٧٬٥٥٦ - ٧٬٥٥٦ ٦٬٧٠٠ - ٦٬٧٠٠  بالصافي - االستخدام حق موجودات

 ٧٨٬٤٠٠ ٧٨٬٤٠٠ - ٧٨٬٤٠٠ ٧٨٬٤٠٠ -  الشهرة
 ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ - ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ -  نظامية وديعة

 ٤٬٩٠٤ ٤٬٩٠٤ - ٥٬١٩٧ ٥٬١٩٧ -  نظامية وديعة من مستحقة عمولة إيرادات

 ٣٦٠٬٦٧٤ ٩٠٨٬٨٨٢ ١٬١٨٣٬٥٥١ ٣٢٤٬٧٧٣ ٨٥٨٬٧٧٨ 
١٬٢٦٩٬٥٥

٦ 
       

) ٢٬٠١٦( -  العمليات بين االستبعاد: ناقًصا  )٢٬٠١٦ (  - )٣٢٬٦٧٥ (  )٣٢٬٦٧٥ (  
       

 ٣٢٧٬٩٩٩ ٩٠٨٬٨٨٢ ١٬١٨١٬٥٣٥ ٣٢٢٬٧٥٧ ٨٥٨٬٧٧٨  الموجودات مجموع
١٬٢٣٦٬٨٨

١ 

 
 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٧  

 
  (تتمة) -معلومات تكميلية   ١٩

 
  (تتمة) –قائمة المركز المالي األولية   أ)

 

٢٠٢١مارس  ٣١   
 (غير مراجعة)

٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  
 (مراجعة)

 
التأمين عمليات  

 عمليات
التأمين عمليات المجموع المساهمين  

 عمليات
 المجموع المساهمين

السعودية االتالري بآالف   
        المطلوبات

 ٥٬٣٩٦ - ٥٬٣٩٦ ١٠٬٦٠٥ - ١٠٬٦٠٥  التأمين وثائق لحملة الدفع مستحقة مبالغ
 ٤٦٬٦١٤ ١٬٠٨١ ٤٥٬٥٣٣ ٥٩٬٢٣٣ ١٬٦٩٧ ٥٧٬٥٣٦  أخرى ومطلوبات مستحقات

 ١٥٦٬٤٤٠ - ١٥٦٬٤٤٠ ١٤٢٬٧٥٨ - ١٤٢٬٧٥٨  دائنة تأمين معيدي أرصدة
 ٣٠٢٬٤٥٢ - ٣٠٢٬٤٥٢ ٢٩١٬٦٧٩ - ٢٩١٬٦٧٩  مكتسبة غير تأمين أقساط
 ٣٤٬٩٩٤ - ٣٤٬٩٩٤ ٢٩٬٨٥٩ - ٢٩٬٨٥٩  مكتسبة غير تأمين إعادة عمولة

 ٦٢٬٩٢١ - ٦٢٬٩٢١ ٦١٬٥٥٧ - ٦١٬٥٥٧  قائمة مطالبات
 ١٦٩٬٧٤٩ - ١٦٩٬٧٤٩ ١٦٨٬٠٥٧ - ١٦٨٬٠٥٧  عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات
 ٢٥٬٧٤٨ - ٢٥٬٧٤٨ ٢٥٬٥٠١ - ٢٥٬٥٠١  التأمين أقساط عجز احتياطي

 ١٣٬٣٧٨ - ١٣٬٣٧٨ ١٥٬٩٦٣ - ١٥٬٩٦٣  أخرى فنية احتياطيات
 ٣٢٬٦٧٥ - ٣٢٬٦٧٥ ٢٬٠١٦ - ٢٬٠١٦  المساهمين عمليات إلى مطلوب

 ١٠٬٢٨٨ - ١٠٬٢٨٨ ٩٬٧٤٠ - ٩٬٧٤٠  المحددة الموظفين منافع التزامات
 ٦٬٣٩٧ - ٦٬٣٩٧ ٦٬٠٨١ - ٦٬٠٨١  عقود اإليجار مطلوبات

٠٥٣٣٧٬  التأمين عمليات فائض  - ٣٧٬٠٥٣ - ٣٧٬٠٥٣ ٣٧٬٠٥٣ 
 ٢١٬٧٥٠ ٢١٬٧٥٠ - ١٦٬٣٨٤ ١٦٬٣٨٤ -  الدفع مستحقة دخل وضريبة زكاة
 الدفع مستحقة نظامية وديعة من مستحقة عمولة دخل
 ٤٬٩٠٤ ٤٬٩٠٤ - ٥٬١٩٧ ٥٬١٩٧ -  ساما إلى

 ٩٣٠٬٧٥٩ ٢٧٬٧٣٥ ٩٠٣٬٠٢٤ ٨٨١٬٦٨٣ ٢٣٬٢٧٨ ٨٥٨٬٤٠٥ 
) ٢٬٠١٦(  عملياتال بين االستبعاد: ناقًصا         - )٢٬٠١٦ (  )٣٢٬٦٧٥ (  - )٣٢٬٦٧٥ (  
        ٨٩٨٬٠٨٤ ٢٧٬٧٣٥ ٨٧٠٬٣٤٩ ٨٧٩٬٦٦٧ ٢٣٬٢٧٨ ٨٥٦٬٣٨٩ 

) ١٬٧٥١(  التأمين عمليات - الستثمارات العادلة القيمة احتياطي  - )١٬٧٥١ (  ٣٬٧٣٤ - ٣٬٧٣٤ 
       

 ٩٠١٬٨١٨ ٢٧٬٧٣٥ ٨٧٤٬٠٨٣ ٨٧٧٬٩١٦ ٢٣٬٢٧٨ ٨٥٤٬٦٣٨  التأمين عمليات واحتياطي المطلوبات مجموع

       
        الملكية حقوق
 ٤٠٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ -  المال رأس

 ٣١٬٩٤٤ ٣١٬٩٤٤ - ٣١٬٩٤٤ ٣١٬٩٤٤ -  نظامي احتياطي
) ١٣٧٬٠١٥( -  متراكمة خسائر  )١٣٧٬٠١٥ (  - )١٠٨٬٠٢٥ (  )١٠٨٬٠٢٥ (  

 ٩٬٠٢٠ ٩٬٠٢٠ - ٦٬٥٦٦ ٦٬٥٦٦ -  لالستثمارات العادلة القيمة احتياطي
 ٢٬١٢٤ - ٢٬١٢٤ ٢٬١٢٤ - ٢٬١٢٤  المحددة الموظفين منافع التزامات قياس إعادة احتياطي

       
 ٣٣٥٬٠٦٣ ٣٣٢٬٩٣٩ ٢٬١٢٤ ٣٠٣٬٦١٩ ٣٠١٬٤٩٥ ٢٬١٢٤  الملكية حقوق مجموع

 وحقوق التأمين عمليات واحتياطي المطلوبات مجموع       
٦٬٢٠٧٨٧ ١٬١٨١٬٥٣٥ ٣٢٤٬٧٧٣ ٨٥٦٬٧٦٢  الملكية  ١٬٢٣٦٬٨٨١ ٣٦٠٬٦٧٤ 

       



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٨  

 
  (تتمة) -معلومات تكميلية   ١٩

 
  قائمة الدخل األولية  )ب

 
)مراجعة(غير  مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة فترة   
 عمليات 

 التأمين
 عمليات

 المساهمين
٢٠٢١ 

 المجموع
 عمليات
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

السعودية الرياالت بآالف   
        اإليرادات

       
 ٢٤٠٬٦٤٦ - ٢٤٠٬٦٤٦ ١١٦٬١٤٠ - ١١٦٬١٤٠  المكتتبة التأمين أقساط إجمالي

       
        مسندة تأمين إعادة أقساط

) ٥٬٩٣٨(  محلية -  - )٥٬٩٣٨ (  )٩٬٩٤٨ (  - )٩٬٩٤٨ (  
) ٥٣٬١٤٥(  ةأجنبي -  - )٥٣٬١٤٥ (  )١٧٤٬١٦٢ (  - )١٧٤٬١٦٢ (  

 )٥٩٬٠٨٣ (  - )٥٩٬٠٨٣ (  )١٨٤٬١١٠ (  - )١٨٤٬١١٠ (  
        الخسارة فائض مصاريف

) ٢١٢(  محلية -  - )٢١٢ (  )١٧١ (  - )١٧١ (  
) ١٬٣٥٧(  ةأجنبي -  - )١٬٣٥٧ (  )٩٦٨ (  - )٩٦٨ (  

 )١٬٥٦٩ (  - )١٬٥٦٩ (  )١٬١٣٩ (  - )١٬١٣٩ (  
       

 ٥٥٬٣٩٧ - ٥٥٬٣٩٧ ٥٥٬٤٨٨ - ٥٥٬٤٨٨  المكتتبة التأمين أقساط صافي
) ٤٬٤٧٥(   بالصافي – سبةالمكت غير التأمين أقساط في التغيرات  - )٤٬٤٧٥ (  )٤٠٬٩٢٦ (  - )٤٠٬٩٢٦ (  

 ١٤٬٤٧١ - ١٤٬٤٧١ ٥١٬٠١٣ - ٥١٬٠١٣  المكتسبة التأمين أقساط صافي
 ٧٬١٥٩ - ٧٬١٥٩ ١٢٬٠٠٢ - ١٢٬٠٠٢  المكتسبة التأمين إعادة عموالت
 ٢١٬٦٣٠ - ٢١٬٦٣٠ ٦٣٬٠١٥ - ٦٣٬٠١٥  اإليرادات مجموع

       
        االكتتاب ومصاريف تكاليف
 ٢٠٬٠٠٦ - ٢٠٬٠٠٦ ٨٣٬١٩٤ - ٨٣٬١٩٤  المدفوعة المطالبات إجمالي
) ٢٩٬٤١٤(  مدفوعة مطالبات من التأمين معيدي حصة  - )٢٩٬٤١٤ (  )٨٬٥٢٢ (  - )٨٬٥٢٢ (  
 ١١٬٤٨٤ - ١١٬٤٨٤ ٥٣٬٧٨٠ - ٥٣٬٧٨٠  المطالبات صافي

) ٢٬٠٨٣( ٣٬٥٧١ - ٣٬٥٧١  بالصافي القائمة،  المطالبات في التغيرات  - )٠٨٣٢٬ (  
 - عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات في التغيرات
) ٥٤٣(   بالصافي  - )٥٤٣ (  )٢٬٦٨٧ (  - )٢٬٦٨٧ (  

 ٦٬٧١٤ - ٦٬٧١٤ ٥٦٬٨٠٨ - ٥٦٬٨٠٨  المتكبدة المطالبات صافي
) ٢٤٧(  التأمين أقساط عجز احتياطي  - )٢٤٧ (  ٢٬٦٥٨ - ٢٬٦٥٨ 

) ٨٦٣( ٢٬٥٨٦ - ٢٬٥٨٦  أخرى فنية احتياطيات  - )٨٦٣ (  
 ٢٬٤١٠ - ٢٬٤١٠ ٦٬١٣٦ - ٦٬١٣٦  التأمين وثائق اقتناء فتكالي

 ٥٥٦ - ٥٥٦ ٨٥٠ - ٨٥٠  أخرى اكتتاب مصاريف

 ١١٬٤٧٥ - ١١٬٤٧٥ ٦٦٬١٣٣ - ٦٦٬١٣٣  االكتتاب ومصاريف تكاليف مجموع
       

) ٣٬١١٨(  االكتتاب نتائج صافي  - )٣٬١١٨ (  ١٠٬١٥٥ - ١٠٬١٥٥ 

       
 

 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٣٩  

 
  )(تتمة -معلومات تكميلية   ١٩

 
  (تتمة) –قائمة الدخل األولية     ب)

 
)مراجعة(غير  مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة فترة   

 عمليات 
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

٢٠٢١ 
 المجموع

 عمليات
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

السعودية الرياالت بآالف   
        أخرى تشغيلية دخل(مصاريف) / 

) ٢٢٬٦٢٩(  وإدارية عمومية مصاريف  )٧٨٥ (  )٢٣٬٤١٤ (  )١٩٬٥٩٣ (  )٢٥٩ (  )١٩٬٨٥٢ (  
) ٢٬٧٨٨(  المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة  رد(مخصص) /   - )٢٬٧٨٨ (  ٤٬٣١٣ - ٤٬٣١٣ 

) ٣٩٣( -  اإلدارة مجلس مكافآت  )٣٩٣ (  - )٢٧٠ (  )٢٧٠ (  
 ١٬٩٢٣ ١٬٤٢٨ ٤٩٥ ٢٬٣٠٥ ١٬١٩١ ١٬١١٤  االستثمارات دخل
٤١٦ ٤١٨ - ٤١٨  أخرى دخل  - ٦٤١ 

       
) ٢٣٬٨٨٥(   بالصافي - أخرى  تشغيلية دخل(مصاريف)  مجموع  ٢٣٬٨٧٢( ١٣ (  )١٤٬١٤٤ (  ١٣٬٢٤٥( ٨٩٩ (  

       
) ٢٧٬٠٠٣(  الفترة دخل(خسارة) /   ٢٦٬٩٩٠( ١٣ (  )٣٬٩٨٩ (  ٣٬٠٩٠( ٨٩٩ (  

       
) ٢٧٬٠٠٣( ٢٧٬٠٠٣  / (للدخل) للخسارة المساهمين تحمل  - ٣٬٩٨٩( ٣٬٩٨٩ (  - 

       
مخصصات المساهمين  بعدالخسارة في الفترة  صافي

) ٢٦٬٩٩٠( -  قبل الزكاة وضريبة الدخل  )٢٦٬٩٩٠ (  - )٣٬٠٩٠ (  )٣٬٠٩٠ (  
       

) ١٬٩٠٠( -  الزكاة  )١٬٩٠٠ (  - )١٬٩٠٠ (  )١٬٩٠٠ (  
) ١٠٠( -  الدخل ضريبة  )١٠٠ (  - )١٠٠ (  )١٠٠ (  

        - )٢٬٠٠٠ (  )٢٬٠٠٠ (  - )٢٬٠٠٠ (  )٢٬٠٠٠ (  
       

) ٢٨٬٩٩٠( -  للفترة الخسارة صافي  )٢٨٬٩٩٠ (  - )٥٬٠٩٠ (  )٥٬٠٩٠ (  

       
        )للسهم السعودي (باللایر  السهم خسارة

  ٤٠٬٠٠٠   ٤٠٬٠٠٠   (باآلالف) القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
       

باللایر (السهم األساسية والمخّفضة للفترة  خسارة
) ٠٫٧٢(   )السعودي    )٠٫١٣(   

       
       

 
 
 
 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٤٠  

 
  (تتمة) -معلومات تكميلية   ١٩

 
  قائمة الدخل الشامل األولية  )ج

 
)مراجعة(غير  مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة فترة   
 عمليات 

 التأمين
 عمليات

 المساهمين
٢٠٢١ 

 المجموع
 عمليات
 التأمين

 عمليات
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

ديةالسعو الرياالت بآالف   
       

) ٢٨٬٩٩٠( -  للفترة الخسارة صافي  )٢٨٬٩٩٠ (  - )٥٬٠٩٠ (  )٥٬٠٩٠ (  
       

        اآلخر الشامل الدخل(الخسارة) / 
       

األولية إلى قائمة الدخل  تصنيفها بنود يعاد أو قد يعاد
        في الفترات الالحقة

        :للبيع متاحة استثمارات
) ٥٬٤٨٥(  العادلة مةالقي في التغير صافي -  )٢٬٤٥٤ (  )٧٬٩٣٩ (  ١٠٬٥٩٥ ٢٬٤٤٠ ٨٬١٥٥ 

) ٥٬٤٨٥(  الدخل الشامل للفترة / (الخسارة) مجموع  )٣١٬٤٤٤ (  )٣٦٬٩٢٩ (  ٢٬٦٥٠( ٨٬١٥٥ (  ٥٬٥٠٥ 

       
       

 

 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٤١  

 
  (تتمة) -معلومات تكميلية  .١٩

 
  قائمة التدفقات النقدية األولية  د)

 
ارس (غير مراجعة)م ٣١المنتهية في فترة الثالثة أشهر    

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠٢١ 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

) ٢٦٬٩٩٠( -  صافي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل  )٢٦٬٩٩٠ (  - )٣٬٠٩٠ (  )٣٬٠٩٠ (  

        تعديالت لبنود غير نقدية:
 ٦٦٣ - ٦٦٣ ٩٢٨ - ٩٢٨  استهالك ممتلكات ومعدات

 - - - ٧٩٨ - ٧٩٨  استهالك موجودات حق االستخدام
 - - - ٦٢ - ٦٢  تكاليف تمويل لموجودات حق االستخدام

) ٤٬٣١٣( ٢٬٧٨٨ - ٢٬٧٨٨  تحصيلها) الذمم المدينة المشكوك في رد( / مخصص  - )٤٬٣١٣ (  
 ٥١٦ - ٥١٦ ٦٧٢ - ٦٧٢  مخصص التزام المنافع المحددة للموظفين

 ٢٦٬٩٩٠( ٥٬٢٤٨ (  )٢١٬٧٤٢ (  )٣٬١٣٤ (  )٣٬٠٩٠ (  )٦٬٢٢٤ (  
        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

) ٣٤٬٠٣٩(  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  - )٣٤٬٠٣٩ (  )١٤٥٬٥٤٣ (  - )١٤٥٬٥٤٣ (  
) ١٣٤٬٧٢٨( ١٥٬٢٤٨ - ١٥٬٢٤٨  أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من   - )١٣٤٬٧٢٨ (  

 ٩٬٣٨٦ - ٩٬٣٨٦ ٤٬٩٣٥ - ٤٬٩٣٥  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
) ٧٬٠٣٤( ١٬١٤٨ - ١٬١٤٨  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  - )٧٬٠٣٤ (  

) ١٬٤٧٢(  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - )١٬٤٧٢ (  )٥٬٩٩٤ (  - )٥٬٩٩٤ (  
) ١٬٤٣٦( ٣٥٥  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  )١٬٠٨١ (  )٧٬٧٩٨ (  )٢٬١٥٤ (  )٩٬٩٥٢ (  

) ٢٩٣( -  عمولة مستحقة من وديعة نظامية  )٢٩٣ (  - )٤٧٧ (  )٤٧٧ (  
) ١٠٬٦٧٠( ٥٬٢٠٩ - ٥٬٢٠٩  الدائنةحملة الوثائق والذمم   - )١٠٬٦٧٠ (  

) ٢٩( ٨٬٦٢٨ ١٢٬٦١٩ ٦١٦ ١٢٬٠٠٣  مستحقات ومطلوبات أخرى  ٨٬٥٩٩ 
) ١٣٬٦٨٢(  أرصدة معيدي تأمين دائنة  - )١٣٬٦٨٢ (  ٤٩١٬٨٣  - ٩١٬٨٣٤ 
) ١٠٬٧٧٣(  أقساط تأمين غير مكتسبة  - )١٠٬٧٧٣ (  ١٧٥٬٦٥٤ - ١٧٥٬٦٥٤ 
) ٥٬١٣٥(  مكتسبةعمولة إعادة تأمين غير   - )٥٬١٣٥ (  ١٥٬٠٧٠ - ١٥٬٠٧٠ 

) ١٬٣٦٤(  مطالبات قائمة  - )١٬٣٦٤ (  )١١٬٤٦٩ (  - )١١٬٤٦٩ (  
) ١٬٦٩٢(  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  - )١٬٦٩٢ (  ٤٬٣٤٧ - ٤٬٣٤٧ 

) ٢٤٧(  احتياطي عجز أقساط التأمين  - )٢٤٧ (  ٨٢٬٦٥  - ٢٬٦٥٨ 
) ٨٦٤( ٢٬٥٨٥ - ٢٬٥٨٥  احتياطيات فنية أخرى  - )٨٦٤ (  

 ٤٧٧ ٤٧٧ - ٢٩٣ ٢٩٣ -  عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى ساما
) ٣٠٬٦٥٩(  وب إلى عمليات المساهمينمطل  - )٣٠٬٦٥٩ (  )٤٬١٦٦ (  - )٤٬١٦٦ (  

 ٤٬١٦٦ ٤٬١٦٦ - ٣٠٬٦٥٩ ٣٠٬٦٥٩ -  مطلوب من عمليات التأمين
 )٥٢٬٣٣٢ (  ٤٩٬٤٨٣( ٢٬٨٤٩ (  )٢٣٬٨٢٣ (  )١٬١٠٧ (  )٢٤٬٩٣٠ (  
) ١٬٢٢٠(  التزامات منافع الموظفين المحددة المدفوعة         - )١٬٢٢٠ (  )١٬٢٤٥ (  - )١٬٢٤٥ (  

) ٧٬٣٦٦( -  زكاة وضريبة دخل مدفوعة  )٧٬٣٦٦ (  - - - 
       

) ٥٣٬٥٥٢(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  )٤٬٥١٧ (  )٥٨٬٠٦٩ (  )٢٥٬٠٦٨ (  )١٬١٠٧ (  )٢٦٬١٧٥ (  



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٤٢  

 
  (تتمة) -معلومات تكميلية   ١٩

 
  (تتمة) –قائمة التدفقات النقدية األولية   و)

 
مارس (غير مراجعة) ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠٢١ 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

) ١١١٬١٤٢( - - -  شراء استثمارات  )٣٨٬٧٦٠ (  )١٤٩٬٩٠٢ (  
 - - - ٢٢٬٦٥٦ - ٢٢٬٦٥٦  ة األجلاستحقاق ودائع قصير

) ١٬٠٤٢(  شراء موجودات غير ملموسة  - )١٬٠٤٢ (     
) ٨٢٤(  شراء ممتلكات ومعدات  - )٨٢٤ (  )٢٢٧ (  - )٢٢٧ (  

) ١١١٬٣٦٩( ٢٠٬٧٩٠ - ٢٠٬٧٩٠  النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماريةصافي   )٣٨٬٧٦٠ (  )١٥٠٬١٢٩ (  
       

        األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من
) ٣٢٠(  مدفوعة ال االيجار ودعقمطلوبات   - )٣٢٠ (  - - - 

) ٣٢٠(  التمويليةصافي النقد المستخدم في الناتج من األنشطة   - )٣٢٠ (  - - - 

       
) ٣٣٬٠٨٢(  صافي التغيرات في النقد وما يماثله  )٤٬٥١٧ (  )٣٧٬٥٩٩ (  )١٣٦٬٤٣٧ (  )٣٩٬٨٦٧ (  )١٧٦٬٣٠٤ (  

 ٢٥٧٬٦٥٣ ٤١٬٤٥٤ ٢١٦٬١٩٩ ٦١٬٧٣٥ ١٠٬٣٧٩ ٥١٬٣٥٦  يماثله في بداية الفترةنقد وما 

 ٨١٬٣٤٩ ١٬٥٨٧ ٧٩٬٧٦٢ ٢٤٬١٣٦ ٥٬٨٦٢ ١٨٬٢٧٤  نقد وما يماثله في نهاية الفترة
       

        معلومات غير نقدية
) ٥٬٤٨٥(  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  )٢٬٤٥٤ (  )٧٬٩٣٩ (  ٥٥٨٬١  ١٠٬٥٩٥ ٢٬٤٤٠ 

       

 
 



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٤٣  

 
  )١٩-(كوفيد المستجد كورونا فيروس أثر   .٢٠

 

" من العدوى ثالثة/) تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية١٩-المستجد (كوفيدتواصل جائحة فيروس كورونا 
ل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد على الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خال

ارمة. ومع ذلك، تمّكنت حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في االجتماعي الص
الدولي بصورة خذتها الحكومة، وبعد ذلك بدأت الحكومة بتوزيع اللقاح وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية لعودة السفر المقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي ات

  طبيعية واستئناف العمرة.  
 

وتراقب عن  ، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت، ١٩-ال تزال الشركة مدركة لكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيد
   بولة وضمان سالمة ورفاهية موظفيها.كثب عملياتها على مستوى دقيق، مع الحفاظ على مستويات الخدمة واألنشطة التشغيلية المق

 
  ظل مركز السيولة والمالءة المالية للشركة قويًا كما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   

 

  بيةاالحتياطيات الفنية الط
إلى مقدمي الرعاية الصحية والطلب على الرعاية ، انخفض الوصول ٢٠٢٠، أي من مارس إلى يونيو ١٩-خالل فترة الذروة للموجة األولى لجائحة كوفيد

والتي بدأت   ٢٠٢٠  ى مايوحت  ٢٠٢٠الصحية مؤقتًا بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية. أدى ذلك إلى انخفاض كبير في المطالبات المتكبدة من أبريل  
. في هذه المرحلة، ال تزال الشركة تتوقع عودة جزء كبير ٢٠٢٠من  بنهاية الربع الثاني ١٩-في التعافي في يونيو لتصل إلى مستويات المطالبات قبل كوفيد

  بلية المتوقعة.لبات المستقمن الظروف الصحية غير المعالجة كأنماط الرعاية الصحية تدريجيًا وبالتالي تتوقع ارتفاًعا في المطا
 

 االرتفاع في بوضوح النظر تم. بها المرتبط والعالج التشخيصي الفحص وأنواع الطبية الحالة طبيعة على التأجيل إلى المطالبات من معين نوع ميل يعتمد
  .٢٠٢١ مارس ٣١ في كما لتأمينا أقساط عجز احتياطي تقدير في السارية التأمين بعقود المتعلقة المستقبلية المطالبات في المتوقع

  
 إضافيعجز أقساط تأمين    باحتياطييتعين على شركات التأمين االحتفاظ    ، ٢٠١٩  يناير  ١٦  بتاريخ  ١٧٣  رقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  تعميم  إلى  باإلشارة

بشكل كاٍف  للوفاءات المتوقعة المقابلة. لكي تكون كافية ذي الصلة مقابل المطالبات والمصروف المكتسبة غير التأمين أقساطفي حالة عدم كفاية احتياطي 
، اعترفت الشركة بمخصص " احتياطي ٨٩٥والتعميم الصادر برقم    ١٩-بالتزامات التأمين المستقبلية للمخاطر غير المنتهية وبعد النظر في تأثيرجائحة كوفيد

 مليون لایر سعودي)  ٢٫٧٣: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١لایر سعودي كما في  مليون ٢٫٩٩عجز أقساط" بمقدار 
 

 تعويضات لمقدمي الخدمات الحكومية
   ("CCHI") ١٧/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  ٨٩٥مؤخًرا التعميم رقم  

من قانون التأمين الصحي  ١١بشأن تطبيق المادة  ٢٠٢٠ديسمبر  ١٧بتاريخ  ٨٩٥مؤخًرا التعميم رقم  ("CCHI") أصدر مجلس التأمين الصحي التعاوني
، أن يشمل التأمين جميع مقدمي الرعاية الطبية الحكومية المعتمدين في أطر  ٢٠٢١يناير ١اعتباًرا من    لتعاوني ، والذي يطلب من شركات التأمين الطبيا

  .تعويض المالي المعتمدعملهم مع االمتثال لهيكل ال
تقبلية مع األخذ في االعتبار األسعار والبروتوكوالت اإللزامية التي تنظم العالقة بين من المتوقع أن يكون لهذا التعميم تأثير مادي على المطالبات الطبية المس

، تواصل اإلدارة مراقبة الوضع   ٨٩٥لتعميم الفعلي وتطبيق التعميم  نظًرا للعديد من أوجه عدم اليقين التي تحيط با  .المرافق الصحية الحكومية وشركات التأمين
  ." يث تقديراتها وأحكامها على أساس منتظمعن كثب ، مع إعادة تقييم وتحد

 
  

 

  االحتياطيات الفنية للسيارات 
لجميع شركات التأمين في المملكة  ٢٠٢٠مايو  ٨بتاريخ ("التعميم")  ١٨٩، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم ١٩-لمواجهة جائحة كوفيد

ركات التأمين لتمديد فترة سريان جميع وثائق تأمين سيارات األفراد الحالية لمدة شهرين إضافيين العربية السعودية. من بين أمور أخرى، وّجه التعميم ش
  رات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التعميم.باإلضافة إلى توفير شهرين من التغطية اإلضافية لجميع وثائق تأمين سيا

 

ير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثائق التأمين ناقشت اإلدارة باالشتراك مع الخب
  بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة لمدة شهرين.التأمين ياطي عجز أقساط الخاصة بالسيارات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احت

 

شهًرا وفقًا للسياسة المحاسبية للشركة. ال يوجد أثر  ١٤ديدة لالكتتاب وفًقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية، أي بالنسبة للسياسات الج
خالل ين التأموهرية من أقساط ، حيث لم يتم االكتتاب على أي مبالغ ج٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المكتسبة كما في التأمين جوهري للتمديد لمدة شهرين على أقساط 

  فترة شهر واحد.
 

توى إجمالي لخط أعمال أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها على مس
  مليون لایر سعودي).  ٩٫٩٢:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢١مارس    ٣١دي كما في  مليون لایر سعو  ٩٫٨السيارات وسجلت احتياطي نقص في قسط التأمين بمبلغ  



  عاونيالشركة المتحدة للتأمين الت
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)  –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٤٤  

 
  ) (تتمة)١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ٢٠

 

  األثر على الموجودات المالية
 

المعامالت معينة نشطة أو غير نشطة، وما إذا كانت  إن تحديد القيمة العادلة يأخذ في االعتبار معلومات السوق التي يمكن رصدها، وتحديد ما إذا كانت أسواق  
  ا الشركة.في األسواق غير النشطة تعتبر غير منظمة (أي قسري أو متعثر)، مع عدم وجود أي إشارة لمحفظة االستثمارات المتاحة للبيع التي تحتفظ به

 
ات المالية. خالل الفترة، طبقت لموجودات المالية أو مجموعة من الموجودواصلت الشركة تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أحد ا

ين المدينة، تراقب الشركة الشركة السياسة المحاسبية لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية بما يتوافق مع السنة السابقة. فيما يتعلق بذمم التأمين وإعادة التأم
ض في القيمة كلما كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة ادة التأمين وتقوم بتحديث مخصص االنخفاعن كثب جودة االئتمان لعمالئها وشركات إع

  االئتمان.
 

  اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  ٢١
 

  هـ.١٤٤٢رمضان  ٢٧الموافق  ٢٠٢١مايو  ٩تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


