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عن فحص القوائم المالية األولية الموجزة 

 إلى السادة مساهمي
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مقدمة

مارس  31)شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"( كما في  - المرفقة للشركة المتحدة للتأمين التعاونيالموجزة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية 

ي والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية ف الموجزةاالولية  في حقوق الملكية التغيرات ،الدخل الشامل ،للدخلالموجزة ، والقوائم األولية م 2022

. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة للقوائم المالية األولية الموجزةذلك التاريخ واإليضاحات 

المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة  " األولي المالي التقرير" 34الدولي رقم 

 .استناداً إلى فحصنا

نطاق الفحص

من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد  ةالمنفذ"فحص المعلومات المالية األولية  2410رقم الدولي إلرتباطات الفحص لقد قمنا بفحصنا وفقاً لمعيار 

ر المالية األشخاص المسؤولين عن األمو على توجيه إستفسارات إلىبشكل رئيسي  في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية األولية

يير المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعاعملية من  نطاقاً بشكل جوهريوالمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. يعد الفحص أقل 

تم تحديدها أن يالتي يمكن الجوهرية لى تأكيد حول جميع األمور من الحصول عوعليه ال يمكننا المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة للالدولية 

 خالل المراجعة. وبناًء عليه ال نبدي رأي مراجعة.

االستنتاج

المرفقة للشركة المتحدة م 2022مارس  31كما في  القوائم المالية األولية الموجزةنعتقد بأن  فلم ينم الى علمنا شئاستنادًا إلى الفحص الذي قمنا به، 

المعتمد في المملكة العربية  ""التقارير المالية األولية 34رقم ، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي غير معدة للتأمين التعاوني 

 السعودية.

أمر آخر 

.
تم فحص القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  31مارس 2021م من قبل مراجع حسابات آخر أبدى استنتاًجا غیر معدل 

بشأنھ عبر تقریره المؤرخ في 24 مایو 2021م  

كي بي ام جي لالستشارات المهنية 

و العظم والسديري وآل الشيخ 

شركاؤهم لالستشارات المهنية 

 عضو كرو الدولية 

سلمان السديري ناصر احمد الشطيري 

  محاسب قانوني

454ترخيص رقم 

  محاسب قانوني

283ترخيص رقم 

 م2022مايو  23

 هـ1443شوال  22

جدة، المملكة العربية السعودية
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معلومات عامة 3

 4030179955الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

تب المسجل للشركة هو مركز المخمل )الطابق األول والرابع(، شارع األمير سعود . عنوان المك2008يونيو  6هـ، الموافق 1429جمادى الثاني  6بتاريخ 

 ، المملكة العربية السعودية.21422، جدة 5019الفيصل، حي الخالدية، ص.ب 

هـ الموافق 1429ربيع الثاني  29التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية. في مزاولة أعمال ي تتمثل أنشطة الشركة ف

"( والذي يسري البنك المركزي السعودي ( من البنك المركزي السعودي )"19/200812(، حصلت الشركة على ترخيص رقم )ان ام تي/ 2008مايو  5)

.2009يناير  1لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة عملياتها في  2024 يوليو 6الموافق  1445ذو الحجة  29حتى 

هـ، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بناًء على طلب الشركة إللغاء رخصة إعادة 1441جمادى الثانية  17الموافق  2020فبراير  11في 

 ، لم تقم الشركة بمزاولة أي أعمال إعادة تأمين.البنك المركزي السعودي التأمين. ومن تاريخ موافقة 

وفقًا للنظام األساسي للشركة، يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين على النحو التالي:

٪90تحويل إلى عمليات المساهمين

٪10 تحويل إلى عمليات تأمين

100٪

الصادرة  من الالئحة التنفيذية 70وفقاً للمادة  إلى عمليات المساهمين.بالكامل في حالة وجود عجز ناتج عن عمليات التأمين، يتم تخصيص كامل العجز وتحويله 

موافقة البنك ع لو تخض كل مرةتوزيع صافي فائض حاملي وثائقها السنوي مباشرة على حاملي وثائق التأمين في  ، تقترح الشركةالبنك المركزي السعودي عن 

 ووفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارتها.المركزي السعودي ، 

أسس اإلعداد 2

االمتثال بيان  (أ)

السعودية والمعايير "التقارير المالية األولية" على النحو المعتمد في المملكة العربية  34أعدت القوائم المالية األولية الموجزة للشركة طبقاً للمعيار الدولي رقم 

 (.واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. )المعروفة سابقًا باسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أسس العرض والقياس (ب)

متاحة كلمحتفظ بها الستثمارات اإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة لتم 

ال يتم عرض قائمة  لمتوقعة.للبيع والتزامات منافع الموظفين المحددة والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان ا

، ودائع ه النقد وما في حكمًما على أنها متداولة: المركز المالي للشركة باستخدام التصنيف المتداول/غير المتداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية عمو

بالصافي، وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، وتكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة، وفائض  -قصيرة األجل، وأقساط التأمين وإعادة التأمين المدينة 

أرصدة معيدي التأمين مستحقة وحاملي وثائق التأمين، ل ومبالغ مستحقة الدفع، خسارة أقساط تأمين مؤجلة، والمصاريف المدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

ها، مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنومطالبات قائمة، وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة، و، وأقساط تأمين غير مكتسبةومطلوبات أخرى،  اتمستحقوالدفع، 

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع. يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام على وأخرى،  احتياطيات فنيةواحتياطي عجز أقساط التأمين، و

 أنها غير متداولة ما لم ينص على خالف ذلك.

الالئحة التنفيذية ربية السعودية ". وفقًا لمتطلبات لوائح التأمين في المملكة العتهاسيولبحسب ترتيب تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي على نطاق واسع 

 "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجودات "، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لـالبنك المركزي السعودي الصادرة عن 

ت الصلة. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من النشاطين في الحسابات ذا

 لمساهمين.المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. تحتفظ الشركة بالحيازة الفعلية وملكية جميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات ا
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 )تتمة( –أسس اإلعداد  2

)تتمة( – )ب(  أسس العرض والقياس

لعمليات  األولية الموجزة والتدفقات النقدية األولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وقوائم الدخلاألولية الموجزة  تم تقديم قائمة المركز المالي

ات المبادئ التوجيهية الصادرة بموجب اللوائح التنفيذية كمعلومات مالية تكميلية ولاللتزام بمتطلب 19التأمين وعمليات المساهمين المعروضة في اإليضاح رقم 

لبنك المركزي . وغير المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية. تتطلب الالئحة التنفيذية اللبنك المركزي السعودي ال

  يرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإل السعودي 

، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دمج أرصدة 34عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على مستوى الشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

تداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها بالكامل أثناء الدمج. ومعامالت عمليات التأمين وعمليات المساهمين. إن األرصدة الم

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

االستمرارية 

، تكبدت الشركة 2022مارس  31(. خالل فترة الثالثة أشهر ٪37: 2021من رأس مالها ) ٪43، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 2022مارس  31 كما في

مليون ريال سعودي( وكان لها تدفق نقدي تشغيلي  28799: 2021مارس  31مليون ريال سعودي ) 21786بمبلغ عائدة لعمليات المساهمين صافي خسارة 

شركة على االستمرار في . أدت هذه الظروف إلى عدم التأكد بشأن قدرة المليون ريال سعودي( 58769: 2021مليون ريال سعودي ) 34704بمبلغ  بالسالب

صحيًا للسوق  دخوالً استراتيجية تضمن  طرقومع ذلك ، فقد أعدت إدارة الشركة خطة عمل تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة واتخذت  أعمالها.

، أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس  2021ويات االحتفاظ بها مع االلتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها. عالوة على ذلك ، خالل ومست

وقف العمليات في  مليون ريال سعودي لدعم خطة نمو الشركة. ليس لدى إدارة الشركة أي نية لتصفية الشركة أو 300المال من خالل طرح أسهم حق قدرها 

أساس مبدأ  المختصرة على األولية المالية  القوائم المالية مناسب. وبناًء عليه ، تم إعداد هذه  القوائمالمستقبل القريب ، وبالتالي فإن أساس االستمرارية إلعداد 

  االستمرارية.

العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(

السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال 

 إلى أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك.

السنة المالية)د(  

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة)هـ(  

لة في التقرير المشمو يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ

 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تقديرات لمصادر الرئيسية للعند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وا

. ومع ذلك، قامت 2021ديسمبر  31منتهية في غير المؤكدة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة ال

. لمزيد المستمرة  19-وفيدالشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة ك

الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات  لهذه القوائم المالية األولية 20من التفاصيل، يرجى مراجعة إيضاح رقم 

 إعداد التقارير المستقبلية.

 موسمية العمليات)و(  

لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين للشركة.
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 السياسات المحاسبية الهامة 1
 

 31ية في المالية السنوية للسنة المنته القوائم مع تلك المستخدمة في إعداد  الموجزة االولية المالية  القوائمتتفق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 

بية التالية . في البيئة ، فإن السياسات المحاس. بناًء على تطبيق التعديالت على المعايير الحالية ومع األخذ في االعتبار الوضع االقتصادي الحالي2021ديسمبر 

 .أو تعدلها أو تضيف إليها 2021المالية السنوية لعام  القوائم، لتحل محل السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في  2022يناير  1قابلة للتطبيق اعتباًرا من 

 
 

 .التعديالت على المعايير  (أ)
 

ات السنوية التي تبدأ ري للفترفيما يلي موجز عن المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة األخرى والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ، والتي تس

 .المالية الشركة قوائمال. لقد اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه التصريحات وليس لها تأثير كبير على 2022يناير  1في أو بعد 

 

 تاريخ السريان  الوصف ات / التعديالت التفسيرر/يياالمع

تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ت اإليجار امتيازا ،، "عقود اإليجار"  16رقم 

تمديد المنفعة  - 19كوفيد المتعلقة بفيروس 

  العملية

، ربما تم منح  19فيروس كوفيد نتيجة لوباء 

،  2020امتيازات اإليجار للمستأجرين. في مايو 

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على 

 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم 

د فيروس كوفياإليجار المتعلق بما إذا كان امتياز 

 هو تعديل لعقد اإليجار.  19

أبريل  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

2021. 

عدد من التعديالت ضيقة النطاق على المعايير 

وبعض  37و  16و  3الدولية للتقارير المالية 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير 

 .16و  41و  9و  1المالية 

دولي إلعداد التقارير التعديالت على المعيار ال

ّث مرجعًا في  اندماج، " 3المالية  األعمال" تُحد 

لإلطار  3المعيار الدولي للتقارير المالية 

المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات 

 األعمال. اندماجالمحاسبية 

 

،  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

" تمنع الشركة "الممتلكات والمنشآت والمعدات

من الخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت 

والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف 

المنتجة بينما تقوم الشركة بإعداد األصل 

لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك ، ستعترف 

الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات 

 الدخل قائمةالصلة في 

 

 

 37معيار المحاسبة الدولي تحدد التعديالت على 

، "المخصصات والمطلوبات الطارئة واألصول 

المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند 

 تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.

 

 

تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على 

،  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لدولية إلعداد التقارير المالية "اعتماد المعايير ا

،  41للمرة األولى" ، ومعيار المحاسبة الدولي 

"الزراعة" واألمثلة المصاحبة للمعيار الدولي 

، "عقود  16إلعداد التقارير المالية رقم 

 اإليجار".

 

يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

2022 
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 سارية بعدالمعايير الصادرة والتي لم تصبح  (ب)

 

سيرات هي من المعايير والتف أدناه المالية األولية الموجزة للشركة مدرجة. القائمة القوائمالمعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار 

 .رية المفعولاالصادرة ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون س
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،  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

عرض البيانات المالية ، على تصنيف 

 المطلوبات

النطاق على معيار المحاسبة  محددةتوضح هذه التعديالت 

، "عرض البيانات المالية" ، أن المطلوبات  1الدولي رقم 

مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة ، اعتمادًا على 

ف يالحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصن

أو األحداث التي تلت تاريخ التقرير )على  الشركة بتوقعات 

سبيل المثال ، استالم تنازل أو خرق للعهد(. يوضح التعديل 

عندما يشير  1أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 

 إلى "تسوية" التزام.

 1مؤجل حتى الفترات المحاسبية التي ال تبدأ قبل 

2024يناير   

النطاق على معيار المحاسبة  محددةتعديالت 

، وبيان ممارسة المعايير الدولية  1الدولي 

، ومعيار المحاسبة  2إلعداد التقارير المالية 

 8الدولي 

هدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية 

ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين 

سياسات والتغييرات في ال التغيرات في التقديرات المحاسبية

 المحاسبية.

يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

2023 

 - 12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات 

 والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة 

على المعامالت التي ، عند االعتراف األولي ، المؤجلة 

تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة 

 للخصم والخاضعة للضريبة.

يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

2023 

 انظر االيضاح ادناه عقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 انظر االيضاح ادناه  األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 المتعلقة باألدوات المالية:. يتناول المعيار الجديد البنود التالية 39، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 

 التصنيف والقياس: (أ
 

منهًجا واحدًا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 ياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم ق

 

 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

  أصل  ألصل الدين والفائدة على مبلغأن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات

 الدين القائم.
 

ع، في و الخسارة عند البييتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ

 حالة استيفاء الشرطين التاليين:
 

 عمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع.االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أ 

 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة 
 

مكن ألي باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، ييتم قياس الموجودات المالية للدين التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

عدم  ى إزالة أو تقليلمنشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي وكل من أدوات الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إل

 تطابق المحاسبة بشكل جوهري.
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 )تتمة( -المحاسبية الهامة السياسات  1
 

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

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

لشامل اآلخر الحقة ضمن الدخل ابالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات ال

 في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل.
 

لتزام المالي العائدة القيمة العادلة لال باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في

امل اآلخر زام في الدخل الشإلى 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.
 

 القيمة:االنخفاض في  (ب)
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ، لم يعد من الضروري حدوث حدث 9. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39المحاسبة الدولي رقم 

قعة في تاريخ كل فترة المتو ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية

 ي.تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئ
 

 محاسبة التحّوط: (ج)
متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد المتطلبات  9قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة القيمة العادلة منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع 

حوط حاليًا ضمن اسبة التلمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات مح

 بير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.. تم منح هذا االستثناء بشكل ك39معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تاريخ السريان
"عقود التأمين":  4. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2018يناير  1كان في  9إن تاريخ نشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، 2016سبتمبر  12"عقود التأمين"، المنشور في  - 4"األدوات المالي مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9لدولي للتقرير المالي رقم تطبيق المعيار ا

بتخفيف بعض  4م الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رق 4غيرت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قبل أن يُصبح معيار عقود التأمين الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، )المعيار الدولي للتقرير  9اآلثار لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 "عقود التأمين"(، ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: 17المالي رقم 
 

 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: 9ؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تطبيق إعفاء م .1
 

 .تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين 
 

  يار ، يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ سريان المع2020مارس  17. في 2021يناير  1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد

 2021يناير  1من  4في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17الدولي للتقرير المالي رقم 

طتها تاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنش. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار م2023يناير  1إلى 

 سابقًا. أو 9في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية والتي قد تحدث 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .2

 ذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.قبل تنفي
 

ً مفصالً اعتباراً من  ( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي 1: )2017يناير  1أجرت الشركة تقييما

( تمت 2دفترية لجميع مطلوباتها؛ و))بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بمجموع القيمة ال 4للتقرير المالي رقم 

الشركة أنها  مات، قررتمقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناًء على هذه التقيي

حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم إدراج  9ير المالي رقم مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقر

 .2021ديسمبر  31اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
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 ة()تتم -السياسات المحاسبية الهامة  1
 

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

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

 تقييم األثر
 768726: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي )  90171 ، بلغ مجموع الموجودات المالية للشركة والموجودات المتعلقة بالتأمين2022مارس  31كما في 

مليون ريال سعودي( على التوالي. تتكون الموجودات المالية المحتفظ   40979: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي )  672718مليون ريال سعودي( و 

  147709: 2021ديسمبر  31ي )مليون ريال سعود 10078 وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ واقساط التأمين النقد وما في حكمهبها حاليًا بالتكلفة المطفأة من 

مليون   250753 :2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 244718مليون ريال سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 

 ريال سعودي(.

 
 

مليون ريال سعودي(  22374: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 216733، تم قياس سندات الدين هذه بالقيمة العادلة بمبلغ 2022مارس  31كما في 

 مليون ريال سعودي(.  16723: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 7706بمبلغ  2022مارس  31لفترة المنتهية امع التغيرات في القيمة العادلة خالل 

 

مع  2022مارس  31مليون ريال سعودي( كما في   27714 :2021ديسمبر  31سعودي ) مليون ريال 27762 تبلغ القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى

 مليون ريال سعودي(. 072: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 0771بمبلغ  2022مارس  31المنتهية لفترة اتغير القيمة العادلة خالل 

 
 

. ويستند ما سبق إلى تقييم تأثير عالي المستوى للمعيار 2021ديسمبر  31و 2022مارس  31لدى الموجودات المالية للشركة مخاطر ائتمانية منخفضة كما في 

أو المعلومات  يد من التحليالت التفصيلية. يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المز9الدولي للتقرير المالي رقم 

اض في القيمة الواردة فاإلضافية المعقولة والداعمة التي يمكن إتاحتها للشركة في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة وجود بعض التأثير لتطبيق متطلبات االنخ

ن جوهريًا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار . ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يكو9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصيلي.

 
 

 "عقود التأمين" 33المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 نظرة عامة
والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي ، وهو يحدد مبادئ اإلثبات 2017مايو  18يتم نشر هذا المعيار في 

 عقود التأمين. - 4رقم 
 

الجهة أيًضا  تصدرينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن 

 . 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

 (.15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9للتقرير المالي رقم يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي 

 
 

 القياس
، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس الموجودة قبل 4على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نماذج القياس المختلفة التالية: 17رقم  ، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي2015يناير 
 

 يعتمد النموذج العام على "اللبنات األساسية" التالية:

 التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل: .أ

 .تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية 

  المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية.تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية 

 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

 

ستقبل. ال في المهامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات  .ب

لتعاقدية سلبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات النقدية عند البدء مباشرة في الربح أو الخسارة. في يمكن أن يكون هامش الخدمة ا

 نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على إنها إجمالي:

 قات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ.التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدف 

 اريخ.تالتزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك ال 
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 )تتمة( -ية الهامة السياسات المحاسب 1
 

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

 )تتمة( -"عقود التأمين  - 33المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 
 )تتمة( - القياس

 

سلبيًا، لذلك يتم  يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقديةيتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال 

ائدة على هامش الخدمة ة الفإثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم أيًضا زياد

معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم  أيالتعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد )

ة في عة للعقود المتبقيإطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استنادًا إلى وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوق

 المجموعة.
 

 

راء هذا التقييم اشرة"(. يتم إجيعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزامًيا لقياس العقود بميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المب

التعديل  قود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافة إلىحول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه الع

 بموجب النموذج العام.
 

 

 ، والقيمة العادلة للبنود األساسية التغييرات في حصة المنشأة من .3

 التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية. .4
 

 

وذج العام أو مباستخدام نهج توزيع أقساط التأمين المبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن الن يُسمح، باإلضافة

ين المستلمة يتوافق مع أقساط التأم إذا كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج توزيع أقساط التأمين، فإن التزام التغطية المتبقية

، ال يُطلب من المنشأة دة. ومع ذلكعند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكب

اريخ لمخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تتعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير ا

 تكبد المطالبات.
 

 

 تاريخ السريان
 

"عقود التأمين". يُسمح  4وسيحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2023يناير  1هو حالًيا  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  سريانتاريخ 

 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ز المالي. المركقائمة الدخل وقائمة ادة التأمين والذي سيؤثر على كل من على قياس واإلفصاح عن التأمين وإعجوهريا "األدوات المالية". تتوقع الشركة تأثيًرا 

 .التطبيق المبكر لهذا المعيارقررت الشركة عدم 

 
 التحول

 

هج بأثر نار إما يجب التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن تخت

 رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.
 

 

 العرض واإلفصاحات
 

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

 

 األثر
 

، لم يتم تقييم األثر االولية الموجزة  وتنفيذه. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية 17رقم تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ن قائمة الدخل لى كل مالمالي لتطبيق المعيار بالكامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة أثًرا جوهريًا على القياس واإلفصاح عن التأمين والتنازل والذي سيؤثر ع

  التطبيق المبكر للمعيار الجديد. . قررت الشركة عدموقائمة المركز المالي
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 وودائع قصيرة األجل النقد وما في حكمه  2
 

 النقد وما في حكمه  2-3
 

 المدرج في قائمة التدفقات النقدية األولية مما يلي: النقد وما في حكمه يتكون 

2222مارس  13   

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

  السعودية

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

    عمليات التأمين

 63,283  02,223 أرصدة بنكية
    

    عمليات المساهمين

 322  823  أرصدة بنكية
    

826,02  المجموع   877769 

 
 

 بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 0
 

 األطراف التالية: تتألف الذمم المدينة من مبالغ مطلوبة من

2222مارس  13   

 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت 

  السعودية

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1737797  221,082 وثائق التأمين حملة

 77255  9,213 الوسطاء والوكالء

 487582  330,000 (14أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 77002  8,282 التأمينذمم مدينة من معيدي 

 632,212   2367636 

(62,332) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها   (807585)  

 1567051  102,322 بالصافي -أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 
 

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

2222مارس  13   

مراجعة()غير    

بآالف الرياالت 

  السعودية

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 897743  62,060 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 --  2,323 محمل المخصص خالل الفترة / السنة

(97158)  -- من المخصص خالل الفترة / السنة محرر  

 807585  62,332 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 استثمارات 8
 

 استثمارات متاحة للبيع

2222مارس  13  

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت

 السعودية

 

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 867401  63,231 (1-6عمليات التأمين )إيضاح 

 1647125  382,333 (2-6عمليات المساهمين )إيضاح 

 222,362  2507526 
 

 عمليات التأمين 8-3

 الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي:

2222مارس  13  

 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1157088  68,223 الرصيد االفتتاحي

(207559)  -- إستبعاد خالل الفترة / السنة  

(848)  -- خسارة محققة من بيع إستثمارات  

(2,926) التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   (77280)  

 867401  63,231 الختاميالرصيد 
 

 867171  63,222 استثمار في صكوك

 230  213 استثمار في صناديق استثمارية

63,231 867401
 

 عمليات المساهمين 8-2

 الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي:

 2222مارس  13

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1737278  382,320 الرصيد االفتتاحي

(3,232) التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   (97153)  

 1647125  382,333 الختاميالرصيد 
 

 67686  3,806 (3-6إيضاح ) -استثمار في أسهم حقوق ملكية 

 1377219  310,292 استثمار في صكوك

 207220  39,981 استثمار في صناديق استثمارية

,333382   1647125
 

 

وفي حالة ، ( من األسهم في شركة نجم لخدمات التأمين، شركة مساهمة سعودية مقفلة مدرجة بالتكلفة٪3785: 2021ديسمبر 31) ٪3785يشمل ذلك  6-3

 لفة.عدم وجود معلومات مالية موثوقة، ترى اإلدارة أنه ال يمكن التحقق من القيم العادلة بشكل موثوق. لذلك، تم إثبات هذا االستثمار بالتك
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 االحتياطيات الفنية .3
 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 3-3
 

 يشتمل صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات على ما يلي:

2222مارس  13   

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

  السعودية

2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 837964  83,926 مطالبات قائمة

 1407599  328,228 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 232,302  2247563 

 257378  20,103 احتياطي عجز أقساط التأمين

 167176  39,983 احتياطيات فنية أخرى

 209,232  2667117 

    ناقصاً:

(28,103) حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة -   (367506)  

(323,331) التأمين من مطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي  -   (1147849)  

 (326,312)   (1517355)  

 1147762  333,122 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات
 

 أقساط تأمين غير مكتسبةالحركة في  3-2
 

 على ما يلي: تأمين غير مكتسبة أقساط تشتمل الحركة في 

 
2222مارس  13في  فترة الثالثة أشهر المنتهية  

 )غير مراجعة(

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية 

 91,283 )93,936( 360,219 الرصيد كما في بداية الفترة

 328,623 )223,803( 126,232 أقساط تأمين مكتتبة / )مسندة( خالل الفترة

 )22,923( 82,003 )323,202( أقساط تأمين مكتسبة خالل الفترة

 300,163 )213,236( 168,209 الرصيد كما في نهاية الفترة
  

2020ديسمبر  31السنة المنتهية في    

 )مراجعة(

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

 بآالف الرياالت السعودية 

(2097598) 3027452 الرصيد كما في بداية السنة  927854 

(2347476) 4097756 السنةأقساط تأمين مكتتبة /)مسندة( خالل   1757280 

(5267769) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة  3527096 (1747673)  

(917978) 1857439 الرصيد كما في نهاية السنة  937461 
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 عقود اإليجار .6
 

 بالصافي –موجودات حق االستخدام  6-3

 مبنى

مارس 13    

2222  

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     التكلفة:

 97608  33,221  في بداية الفترة / السنة

 47768  --  إضافات خالل الفترة/ السنة

(27953)  --  حذف خالل الفترة / السنة  

 117423  33,221  في نهاية الفترة/ السنة

     االستهالك المتراكم:

 27052  2,112  في بداية الفترة / السنة

 37206  328  إضافات خالل الفترة/ السنة

(924)  --  حذف خالل الفترة / السنة  

 47334  0,222  في نهاية الفترة/ السنة

     

 77089  8,161  صافي القيمة الدفترية
 

 

 ود اإليجار عقمطلوبات  6-2

مارس 13     

2222  

 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

2021ديسمبر 31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

 67397  8,363  في بداية الفترة / السنة

 47768  --  إضافات خالل الفترة/ السنة

(17946)  --  حذف خالل الفترة/ السنة  

 257  03  تكلفة تمويل

(37289)  --  مدفوعات خالل الفترة / السنة  

 67187  8,216  في نهاية الفترة/ السنة
 

 الشهرة .9
 

، استحوذت الشركة على عمليات التأمين لشركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب. )"البائع" في المملكة العربية السعودية 2008ديسمبر  31اعتباًرا من 

، 2008عه بالكامل بعد سنة مليون ريال سعودي. مبلغ الشهرة مستحق الدفع للبائع تم دف 7874مليون ريال سعودي بشهرة تبلغ  656795مقابل مبلغ إجمالي قدره 

 .البنك المركزي السعودي بعد الحصول على موافقات 

 

متها تقديًرا قيتقوم الشركة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت 

ة االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة من الموازنات المالية التي أعدتها اإلدارة للسنوات للمبلغ القابل لالسترداد على أساس احتساب قيم

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

 

ل لالسترداد باستخدام التدفقات النقدية المخصومة تنطوي على درجة كبيرة من التقدير من جانب اإلدارة. قد االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى المبلغ القاب

بلية استرداد المبالغ. اتختلف الظروف الفعلية عن االفتراضات وبالتالي قد تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن تلك المتوقعة مع وجود تأثير جوهري محتمل على ق

، 2022مارس  31أي انخفاض في القيمة. عالوة على ذلك، استنادًا إلى نتائج الفترة المنتهية في م   2021ديسمبر 31ن أحدث تقييم أجرته اإلدارة في لم ينتج ع

تم ترجيح  م2021مبر ديس 31تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مراجعة مطلوبة في الميزانية المالية المستخدمة لتقييم انخفاض قيمة الشهرة الذي تم إجراؤه في 

 على التوالي. ٪2و ٪15االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد حسابات القيمة قيد االستخدام متوسط تكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األجل المقدرة بـ 

 

ز االفتراضات المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في تجاو بناًء على تقييم اإلدارة للقيمة المستخدمة، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من

 القيمة الدفترية بشكل جوهري المبلغ القابل لالسترداد في تاريخ التقرير.
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 وديعة نظامية   .32
 

مارس 13    

2222  

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

    

 607000  607000 نظاميةوديعة 

 

مليون ريال سعودي  60من رأس مالها المدفوع بمبلغ  ٪15، أودعت الشركة نسبة البنك المركزي السعودي من اللوائح التنفيذية الصادرة عن  58طبقا للمادة 

ستحقة ، كما أن العمولة المالبنك المركزي السعودي "(. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة البنك المركزي السعودي لدى بنك تم اختياره من قبل )"

 .المركزي السعودي  للبنكالوديعة مستحقة الدفع  هذهعلى 

 

مولة مستحقة على وديعة نظامية ، فإن الشركة أفصحت عن ع2016مارس  1طبقا للتعميم الصادر في  البنك المركزي السعودي وفقا للتعليمات الواردة من 

 كأصل والتزام في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

 ومطلوبات محتملةالتزامات  .11

2222مارس  13   

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

    

 227096  22,298 خطابات ضمان صادرة لمصلحة الهيئة

 300  122 خطابات ضمان صادرة لمصلحة عمالء غير حكوميين

 227396  22,198 المجموع

 

مليون ريال سعودي( فيما   1979: 2021ديسمبر 31مليون ريال سعودي ) 1974 تبلغ 2022 مارس 31لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة كما في  .أ

 يتعلق بمشروع تطوير البرمجيات.

مليون ريال  073: 2021مليون ريال سعودي ) 073 ، قدمت البنوك التابعة للشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بمبلغ 2022 مارس 31كما في  .ب

مليون ريال سعودي(  22709 م :2021ريال سعودي. ) مليون 22709بمبلغ  الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك   سعودي( فيما يتعلق بتأمين المركبات و

 ( المودع لدى أحد البنوك ويتم تضمينه في المصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى.15تعلق بأمر الربط المتنازع عليه )انظر أيًضا إيضاح فيما ي

 على وضع الربوط الزكوية والضريبية القائمة. لالطالع 15راجع اإليضاح  .ج

 

 القيم العادلة لألدوات المالية .32

 

لذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة القيمة العادلة هي السعر ا

 على افتراض بأن العملية تتم إما:

 في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو -

 المتاحة للموجودات أو المطلوباتفي حال عدم وجود سوق أساسية، في أفضل األسواق األخرى  -
 

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة.
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 )تتمة( –القيم العادلة لألدوات المالية  32

 

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

 

 : هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.1المستوى 
 

النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة : األسعار المدرجة في األسواق المالية 2المستوى 

 للمالحظة في السوق.
 

 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.3المستوى 
 

بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة. وال  يوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية،

القيمة  يمة العادلة.شكل معقول للقيتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة ب

 العادلة هي أيضا القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.

 

  )غير مراجعة( 2222مارس  13

3المستوى   2المستوى   1المستوى    المجموع 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     بالقيمة العادلة موجودات مالية مقاسة

     أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة

 213 -- -- 213 عمليات التأمين -

 20,896 -- 39,981 0,310 عمليات المساهمين -

      سندات دين

 63,222 -- 63,222 -- عمليات التأمين -

 310,292 -- 310,292 -- عمليات المساهمين -

 0,988 218,290 -- 222,283 

     

 

  )مراجعة( 2021 ديسمبر 31

1المستوى   2المستوى   3المستوى    المجموع 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

     استثمارية مشتركةأسهم حقوق الملكية وصناديق 

 230 -- -- 230 عمليات التأمين -

 247983 -- 207220 47763 عمليات المساهمين -

     

      سندات دين

 867171 -- 867171 -- عمليات التأمين -

 1377219 -- 1377219 -- عمليات المساهمين -

 47993 2437610 - 2487603 
 

مليون ريال سعودي( بالتكلفة ألنه ال يمكن قياس قيمته العادلة بشكل  179: 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 179 يتم إدراج االستثمار المتاح للبيع بمبلغ

 .3والمستوى  2والمستوى  1مليون ريال سعودي لم يتم أخذها في االعتبار في المستوى  179وعليه ، فإن  موثوق.
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 القطاعات التشغيلية .31
 

ذ تشغيل خالقطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفتها كمتيتم تحديد 

  القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.
 

ام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم إبالغ مجلس اإلدارة بها بطريقة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحك

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

 .  2021 ديسمبر 31و خسائر القطاع منذ ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو أساس القياس ألرباح أ
 

ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى واستثمارات وممتلكات  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةوصافي النقد وما في حكمه ال تشمل الموجودات القطاعية 

في الموجودات غير المخصصة. ال تشمل المطلوبات القطاعية ومعدات وموجودات غير ملموسة وموجودات حق االستخدام والشهرة. وبالتالي، يتم تضمينها 

وزكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع والفائض من عمليات التأمين  عقود اإليجارمعيدي تأمين دائنة ومطلوبات  رصيدالمبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع و

 يتم تضمينها في المطلوبات غير المخصصة. ومستحقات ومطلوبات أخرى والتزامات منافع الموظفين المحددة. وبالتالي،

 

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

 مركزي.

 

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

 31و 2022 مارس 31إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة كما في 

 مبينة كما يلي: 2021 مارس 31و . 2022 مارس 31لها لفترتّي الثالثة أشهر المنتهيتين في ومجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخ ,  2021ديسمبر
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 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  31
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222مارس  13كما في 

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

عمليات مجموع 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين

   الموجودات

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 

 213,236  --  213,236  22,008 320,822 22,131 16,023 -- المكتسبة

 28,103  --  28,103  32,838 1,336 -- 8,223 2,318 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

التأمين من مطالبات متكبدة وغير حصة معيدي 

 323,331  --  323,331  20,068 28,162 22,839 3,233 333 مبلغ عنها

 26,323  --  26,323  3,226 32,226 -- 32,236 2,611 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

992,032       موجودات غير مصنفة   129,983  662,903 

 3,292,292  129,983  962,120        مجموع الموجودات

            

   --         المطلوبات

 168,209  --  168,209  23,128 328,629 22,622 326,180 09,339 أقساط تأمين غير مكتسبة

 22,166  --  22,166  1,210 26,392 -- 6,983 -- عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 83,926  --  83,926  33,230 1,620 -- 20,323 22,223 مطالبات قائمة

198,0 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  36,236 21,238 23,632 322,03   328,228  --  328,228 

 20,103  --  20,103  2,393 -- 232 30,296 3,366 احتياطي عجز أقساط التأمين

 39,983  --  39,983  3,001 3,221 033 30,389 639 احتياطيات فنية أخرى

مطلوبات غير مخصصة واحتياطي عمليات 

121,92  102,239       التأمين   2138,22  

121,92  3,216,096       مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين   33,282,02  
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 2021ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين

   الموجودات

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 

 917978  --  917978  217314 547912 -- 157752 -- المكتسبة

 367506  --  367506  227197 57901 -- 77613 795 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير 

 1147849  --  1147849  447311 397928 227066 87480 64 مبلغ عنها

 107571  --  107571  17501 17513 -- 37602 37955 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 7247501  3097845  4147656       موجودات غير مصنفة

 9787405  3097845  6687560       مجموع الموجودات 

            

            المطلوبات

 1857439  --  1857439  267264 557946 -- 527521 507708 أقساط تأمين غير مكتسبة

 157683  --  157683  37954 87722 -- 37007 -- عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 837964  --  837964  267290 67905 -- 287884 217885 مطالبات قائمة

 1407599  --  1407599  507390 417270 227452 237624 27863 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 257378  --  257378  579 -- -- 187974 57825 احتياطي عجز أقساط التأمين

 167176  --  167176  17639 17118 561 127168 690 احتياطيات فنية أخرى

 2587117  227411  2357706       مطلوبات غير مخصصة واحتياطي عمليات التأمين

 7257356  227411  7027945       مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين
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 )غير مراجعة( 2222مارس 13فترة 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
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 23,339  03 -- -- 23,838 28 أفراد -

 32,229  198 -- -- 3,201 8,822 منشآت متناهية الصغر -

 29,316  0,328 10 -- 9,962 32,233 منشآت صغيرة -

 30,823  918 8,121 -- 3,263 8,623 شركات متوسطة -

 223,909  0,383 326,286 21,101 82,660 1,668 منشآت كبيرة -

 13,192 323,223 21,101 332,228 32,282  126,232 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

(32,323) -- محلية -  -- (9,920)  (698)   (23,022)  

(10) أجنبية -  (23,222)  (22,823)  (321,363)  (9,112)   (333,303)  

 (10)  (12,323)  (22,823)  (331,868)  (32,212)   (396,809)  

         فائض الخسارة مصروفات

(208) محلية -  (302)  -- -- (321)   (001)  

(3,222) أجنبية -  (323)  -- -- (892)   (2,219)  

 (3,236)  (663)  -- -- (611)   (2,992)  

 328,623  3,399 382 328 32,219 12,233 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير 

(6,233)  بالصافي –المكتسبة   (01,292)  (223)  (312)  222  (922,83)  

322,92  3,199 826 139 22,929 23,828 صافي أقساط التأمين المكتسبة  

 6,906  3,626 2,022 222 2,368 -- عموالت إعادة التأمين المكتسبة

302,0 319 21,310 23,828 مجموع اإليرادات  1,223  901,60  

        

        االكتتاب و مصروفاتتكاليف 

 89,062  32,203 381 -- 13,629 22,083 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

(610) مدفوعة  (33,263)  -- (000)  (6,183)   (22,622)  

 26,322  2,262 226 -- 28,322 39,328 صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات القائمة، 

(3,239) بالصافي  (2,096)  -- (133)  (3,301)   (0,663)  

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير 

(1,916) 2,239  بالصافي -مبلغ عنها   33 92 09  (3,293)  

(33) 33 22,368 22,968 صافي المطالبات المتكبدة  192  23,008 

(1,638) 3,981 احتياطي عجز أقساط التأمين  232 -- 3,836  (23)  

(63) 320 38 1,823 312 أخرىاحتياطيات فنية    1,360 

 8,929  292 3,820 -- 2,922 3,632 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 636  06 320 233 321 100 اكتتاب أخرى مصروفات

 ومصروفاتمجموع تكاليف 

 01,323  2,289 3,606 036 22,996 20,122 االكتتاب

(1,896) صافي نتائج االكتتاب  313 223 21,29  306  233  
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 )غير مراجعة( 2222مارس 13فترة 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

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

تشغيلية  ايرادات ( / مصروفات)

        أخرى

(22,228)       عمومية وإدارية مصروفات  

مخصص ذمم مدينة مشكوك في 

(2,323)       تحصيلها  

(023)       مكافآت مجلس اإلدارة  

 2,316       االستثمارات ايرادات

 122       أخرى ايرادات

 –تشغيلية أخرى  مصروفاتمجموع 

(22,038)        بالصافي  
        

(682,39)       الخسارة للفترة  
        

للفترة العائدة إلى  الربحصافي 

 --       عمليات التأمين
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

المساهمين قبل الزكاة وضريبة 

(682,39)       الدخل  
        

(3,922)       الزكاة  

(322)       ضريبة الدخل  

       (2222)  

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(682,23)       المساهمين  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

45 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  31

 

 معلومات إضافية 31-3

 

 

 

 
  

 )غير مراجعة( 2222مارس  13فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 المجموع  الحماية واالدخار الممتلكات والحوادث سيارات طبية

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 23,339  -- 03 23,838 28  أفراد -

 32,229  -- 198 3,201 8,822  منشآت متناهية الصغر -

 29,316  -- 0,323 9,962 32,233  منشآت صغيرة -

 30,823  -- 3,239 3,263 8,623  شركات متوسطة -

 223,909  -- 303,366 82,660 1,668  منشآت كبيرة -

  13,192 323,223 332,283 --  126,232 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

49 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .31

 

 

 

 )غير مراجعة( 2021مارس  31فترة 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

بآالف الرياالت 
 السعودية

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 17267  -  - 17267 - أفراد -

 147839  37146 - - 57133 67560 منشآت متناهية الصغر -

 307477  57726 99 829 107042 137781 منشآت صغيرة -

 347865  67201 37835 - 157376 97453 شركات متوسطة -

 347692  67927 27166 247631 284 684 منشآت كبيرة -

 307478 327102 257460 67100 227000  1167140 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

(54) محلية -  (37291)  - (568)  (27025)   (57938)  

(261) أجنبية -  (67185)  (257028)  (47652)  (177019)   (537145)  

 (315)  (97476)  (257028)  (57220)  (197044)   (597083)  

         فائض الخسارة مصروفات

(107) - محلية -  - - (105)   (212)  

(608) - أجنبية -  - - (749)   (17357)  

 - (715)  - - (854)   (17569)  

        

 557488  27102 880 432 217911 307163 صافي أقساط التأمين المكتتبة

سبة غير المكتالتغيرات في أقساط التأمين 

(197759)  بالصافي –  167865 (319)  270 (17532)   (47475)  

 517013  570 17150 113 387776 107404 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 127002  27731 57484 425 37362 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 637015  37301 67634 538 427138 107404 مجموع اإليرادات

        

        االكتتاب و مصروفاتتكاليف 

 837194  47771 521 - 667455 117447 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

(57960) مدفوعة  (197419)  - (306)  (37729)   (297414)  

 537780  17042 215 - 477036 57487  صافي المطالبات المدفوعة

(88) - 36 47205 المطالبات القائمة، بالصافيالتغيرات في   (582)   37571 

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

(858) 570  بالصافي -عنها   - (232)  (23)   (543)  

(105) - 467214 107262 صافي المطالبات المتكبدة  437  567808 

(794) 260 احتياطي عجز أقساط التأمين  344 - (57)   (247)  

(16) 7 - 27503 92 احتياطيات فنية أخرى   27586 

 67136  939 872 - 37199 17126 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 850  92 153 127 248 230 اكتتاب أخرى مصروفات

 667133  17395 927 471 517370 117970 االكتتاب ومصروفاتمجموع تكاليف 

(17566) صافي نتائج االكتتاب  (97232)  67 57707 17906  (37118)  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

10 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  31

 

 

 )غير مراجعة( 2021مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

        تشغيلية أخرى ايرادات( / مصروفات)

(237414)       عمومية وإدارية مصروفات  

مخصص ذمم مدينة مشكوك في 

(27788)       تحصيلها  

(393)       مكافآت مجلس اإلدارة  

 27305       االستثمارات ايرادات

 418       أخرى ايرادات

 -مجموع مصاريف تشغيلية أخرى 

(237872)        بالصافي  
        

 )267990(       الخسارة للفترة
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

 -       عمليات التأمين
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(267990)       وضريبة الدخلالمساهمين قبل الزكاة   
        

(17900)       الزكاة  

(100)       ضريبة الدخل  
        

       (27000)  
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(287990)       المساهمين  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

13 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  31

 

 معلومات إضافية 31-3
 

 

 

 

 

 
  

 )غير مراجعة( 2022 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة 

 
 

 الممتلكات والحوادث سيارات طبية
 الحماية واالدخار

 المجموع 

 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 17267  - - 17267 -  أفراد -

 147839  - 37146 57133 67560  منشآت متناهية الصغر -

 307477  - 67654 107042 137781  منشآت صغيرة -

 347865  - 107036 157376 97453  شركات متوسطة -

 347692  - 337724 284 684  منشآت كبيرة -

  307478 327102 537560 -  1167140 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

14 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة .32
 

سيين فيها، ين الرئيتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات تعتبر المساهمين بالشركة المالك

أو بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف أثراً هاماً. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة 

 من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 32-3
 

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

 طبيعة المعامالت 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

مارس 13  

  2222 2021 

  

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    المساهمون الرئيسيون

    

 27205 1,363 أقساط التأمين المكتتبة حاج حسين علي رضا

(37062) (3,281) مدفوعةمدفوعات مستلمة ومطالبات    

 37338 313,336 أقساط التأمين المكتتبة مجموعة بن الدن السعودية

(87687) (32,939) مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   

 57480 67965 أقساط التأمين المكتتبة شركة منتجات البناء

(17180) (27853) مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   

للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو الشركات الخاضعة 

    التي تمارس عليها األطراف ذات العالقة نفوذاً جوهريا

    

 - -- أقساط التأمين المكتتبة مكتب المحامي حسان محاسني

(142) -- مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   

(13) (3) مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة مجموعة الشرق األوسط  

    
 

  أرصدة األطراف ذات العالقة 32-2

/ )دائنة( كما في أرصدة مدينة   

 

مارس 13   

2222  

  )غير مراجعة(

ديسمبر 31  

1202  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

  أقساط تأمين مدينة

 47833  8,903 حاج حسين علي رضا

 397872  382,833 مجموعة بن الدن السعودية

 37818  3,929 شركة منتجات البناء

 55  00 مكتب المحامي حسان محاسني

 330,002  487578 

    أرصدة أخرى

 4  1 الوكاالت التجارية المتحدة

 330,000  487582 
 

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



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

11 

 

 

 )تتمة( –معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  32
 

تضم موظفي وكبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر 

 ي للشركة.اإلدارة التنفيذية العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المال

 

مارس  31و 2022مارس  31يبين الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها كبار موظفي اإلدارة للفترة المنتهية في 

2021: 
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
مارس 13  

 2222  2021 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 17454 3,233 رواتب وبدالت أخرى   

 121 62 تعويضات نهاية الخدمة

 17555 17575 

   
 393 501 تعويضات المكلفين بالحوكمة

 

 الزكاة وضريبة الدخل .30
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل أ.
 

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

 :الدفع فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل مستحقة

 

مارس 13  

2222 

  )غير مراجعة(

ديسمبر 31  

1202  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 22,602  31,028 الرصيد في بداية الفترة / السنة
ل للسنة الحالية  3,822  3,922 الُمحمَّ

(32,922)  -- المسدد خالل الفترة/ السنة  

 31,028  30,228 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

 فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل مستحقة الدفع:

 

مارس 13  

2222  

  )غير مراجعة( 

ديسمبر 31  

2020 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 900  3,122 السنةالرصيد في بداية الفترة / 

 400  322 المحمل على الفترة / السنة

 17300  3,222 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    

 147846  38,628 المجموع

 

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

عودية ة العربية الستم احتساب وعاء الزكاة بناًء على فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تخضع لوائح الزكاة في المملك

 ة.عن اإلقرارات المقدمة من الشركالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  لتفسيرات مختلفة، وقد تختلف التقديرات التي سترفعها 

 

 ب. وضع الربوط الزكوية
 

 من المساهمين. ٪1من المساهمين وضريبة الدخل على  ٪99تطبق الزكاة على 
 

 وحصلت على شهادات الزكاة والضريبة المقيدة. 2020وحتى  2009ديسمبر من  31قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

12 

 

 

 )تتمة( –الزكاة وضريبة الدخل . 30
 

 

 2226و 2223و 2228و 2220سنوات الربوط 
 

فيما يتعلق بعمليات التأمين المحولة الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  من  2008حتى  2005، تسلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من 2017خالل سنة 

مليون ريال  16709مليون ريال سعودي والتزام ضريبة استقطاع بمبلغ  6701طالب بالتزام زكاة بمبلغ من شركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب.، والتي ت

 نكيًا لصالحسعودي. قدمت اإلدارة اعتراًضا على الربوط المذكورة أعاله وهي واثقة من تلقي حكم إيجابي في صالحها. ومع ذلك، أصدرت الشركة ضمانًا ب

(. تعتقد اإلدارة أن أي التزام إضافي 11مليون ريال سعودي( مقابل هذه الربوط )انظر اإليضاح  22709: 2021ل سعودي )مليون ريا 22709الهيئة بمبلغ 

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

 

 2231و 2232سنوات الربوط 
 

مليون  15784تطالب بالتزام زكاة وضريبة دخل إضافية بمبلغ  2013و 2012تقييماً للسنتين الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ، أصدرت 2018خالل سنة 

 لمن أجل تحديد جلسة استماع وستمضي قدًما في التسوية النهائية مع لجنة ح بتصعيد القضية إلى االمانة العامة للجان الضريبية  ستقوم الشركة ريال سعودي.

 مليون ريال سعودي. 7705النزاعات وتتوقع تسوية حوالي 

 
 

 2222و  2239 سنوات الربوط 
 

مليون ريال سعودي ورصيد دائن لعام  1746بمبلغ  2019نتج عنه التزام زكوي إضافي لعام  2020و  2019تقييًما نهائيًا لعامي  الهيئة تخالل العام ، أصدر

ريبة الهيئة الزكاة والضمليون ريال سعودي بسبب رد الزكاة على بعض البنود. . قدمت الشركة اعتراًضا للسنوات المذكورة ضد تعديالت  17732قدره  2020

 .الهيئة العامة للزكاة والدخلوانتظار مناقشة جمارك  وال

 
 

 ربط ضريبة القيمة المضافة
مليون ريال  12728لدفع ضريبة القيمة المضافة األساسية اإلضافية البالغة الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ، تلقت الشركة ربًطا من 2020أغسطس  25في 

مليون ريال سعودي عن تلك السنوات من أجل تجنب تكبد غرامات إضافية،  20725غرامات إضافية قدرها  باإلضافة إلى 2019و 2018سعودي للسنتين 

، 2021فبراير  20دون المساس بموقفها واعترضت على البنود الصادرة للتقييم. في  2020أكتوبر  28دفعت الشركة ضريبة القيمة المضافة األساسية في 

ود الذي تثق اإلدارة في تحقيقه بنتيجة إيجابية. البنالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  نة العامة للجان الضريبية ضد قرار قدمت الشركة استئناًفا إلى األما

 المعترض عليها هي موارد ذات تصنيف صفري، والفواتير الذاتية، وعمولة إعادة التأمين.
 

ً  2019و 2018تي مليون ريال لسن 20725أما الغرامات المفروضة على الربوط بمبلغ  إلغاؤها، حيث استفادت الشركة من مبادرة الهيئة لتحقيق  فقد تم الحقا

 االستقرار في االقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

 

الخاضعة لنسبة الصفر. فيما يتعلق بالعناصر األخرى المعترض عليها ، فإن المشتريات مخصص مقابل ضريبة القيمة المضافة على  بإثباتقامت الشركة 

 .تحقيق مكاسب مستشار الضرائب للشركة واثق من 

 

 رأس المال .38
 

ريال سعودي، مقسم إلى  40070007000، تم تقسيم رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع 2021ديسمبر  31و 2022مارس  31كما في 

 ريال سعودي لكل سهم. 10سهم بقيمة  4070007000

 

 إدارة رأس المال .33
 

 توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة تسعى الفائدة للمساهمين.
 

ال إجراء تعديالت على مستويات رأس المتدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم 

كة رالحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد تقوم الش

 بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.
 

مالها لضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية بخصوص متطلبات تقوم الشركة بإدارة رأس

 يةحقوق الملك السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من

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

 
 

 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم .36
 

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



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

17 

 

 معلومات إضافية .39

 

، فيما يلي قائمة المركز المالي األولية، وقائمة الدخل األولية، وقائمة الدخل الشامل األولية، وقائمة لبنك المركزي السعودي وفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية ال

 التدفقات النقدية األولية والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين:

 

 قائمة المركز المالي األولية (أ
 

 
2222مارس  13  

 )غير مراجعة(

2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 

       الموجودات

 877769 702 877067 02,826 823 02,223 النقد وما في حكمه 

 1567051 -- 1567051 102,322 -- 102,322 بالصافي -أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 917978 -- 917978 213,236 -- 213,236 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 367506 -- 367506 28,103 -- 28,103 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

 1147849 -- 1147849 323,331 -- 323,331 التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي 

 107571 -- 107571 26,323 -- 26,323 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 2507526 1647125 867401 222,362 382,333 63,231 استثمارات

 377315 -- 377315 09,220 -- 09,220 المستحق من عمليات التأمين

 607335 17222 597113 88,802 2,821 82,213 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصروفات

 97122 -- 97122 9,269 -- 9,269 بالصافي –ممتلكات ومعدات 

 97813 -- 97813 33,291 -- 33,291 موجودات غير ملموسة

 77089 -- 77089 8,161 -- 8,161 بالصافي -موجودات حق االستخدام 

 787400 787400 -- 36,222 36,222 -- الشهرة

 607000 607000 -- 82,222 82,222 -- وديعة نظامية

 57396 57396 -- 0,828 0,828 -- إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية

 3,223,012 129,983 3,103,293 7057875 3097845 170157720 

       

(09,220) ناقًصا: االستبعاد بين العمليات  -- (09,220)  (377315)  -- (377315)  

       

 9787405 3097845 6687560 3,292,692 129,983 962,120 مجموع الموجودات
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 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( -معلومات تكميلية  39

 

 )تتمة( –قائمة المركز المالي األولية  أ(
 

 
2222مارس  13  

 )غير مراجعة(

1202ديسمبر  31  

 )مراجعة(

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 

       المطلوبات

 247100 -- 247100 13,823 -- 13,823 لحملة وثائق التأمين ارصدة دائنة 

2333,32 مستحقات ومطلوبات أخرى  3,203 0339,33  667816 27169 687985 

 957067 -- 957067 309,219 -- 309,219 أرصدة معيدي تأمين دائنة

 1857439 -- 1857439 168,209 -- 168,209 أقساط تأمين غير مكتسبة

 157683 -- 157683 22,166 -- 22,166 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 837964 -- 837964 83,926 -- 83,926 مطالبات قائمة

 1407599 -- 1407599 328,228 -- 328,228 مبلغ عنها مطالبات متكبدة وغير

 257378 -- 257378 20,103 -- 20,103 احتياطي عجز أقساط التأمين

 167176 -- 167176 39,983 -- 39,983 احتياطيات فنية أخرى

 377315 377315 -- 09,220 09,220 -- إلى عمليات المساهمين المستحق

 107029 -- 107029 9,236 -- 9,236 المحددةالتزامات منافع الموظفين 

 67187 -- 67187 8,216 -- 8,216 مطلوبات عقود اإليجار

 377053 -- 377053 13,201 -- 13,201 فائض عمليات التأمين

 147846 147846 -- 38,628 38,628 -- زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

دخل عمولة مستحقة من وديعة نظامية 

 57396 57396 -- 0,828 0,828 -- مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي 

 232,223,3  326,61  23,312,22  7067491 597726 7667217 

(09,220) -- ناقًصا: االستبعاد بين العمليات         (09,220)  -- (377315)  (377315)  

       
 232,223,3  21,921 990,3,232  7067491 227411 7287902 

 عمليات -احتياطي القيمة العادلة الستثمارات 

(6,232) التأمين  -- (6,232)  (37546)  -- (37546)  

096,216,3 مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين         21,921 33,282,02  7027945 227411 7257356 

       

       حقوق الملكية

 4007000 4007000 -- 222,222 222,222 -- رأس المال

(838,333) -- خسائر متراكمة  (838,333)  -- (1497752)  (1497752)  

(3,023) -- احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات  (3,023)  -- (133)  (133)  

احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

 27934 -- 27934 2,912 - 2,912 المحددة

       

613,228 2,912 مجموع حقوق الملكية  3229,33  27934 2507115 2537049 

مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين        

012,223,3 وحقوق الملكية  382,202  3,292,292 7057879 2727526 9787405 
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 )تتمة( -معلومات تكميلية  39

 

 األوليةقائمة الدخل  (ب
 

مارس )غير مراجعة( 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2222 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2021 

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات

       

 1167140 -- 1167140 126,232 -- 126,232 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

       

       أقساط إعادة تأمين مسندة

(217502) محلية -  -- (217502)  (57938)  -- (57938)  
(1777157) أجنبية -  -- (1777157)  (537145)  -- (537145)  

 (1987659)  -- (1987659)  (597083)  -- (597083)  
       فائض الخسارة مصروفات

(553) محلية -  -- (553)  (212)  -- (212)  

(27439) أجنبية -  -- (27439)  (17357)  -- (17357)  

 (2,992)  -- (2,992)  (17569)  -- (17569)  

       

 557488 -- 557488 328,623 -- 328,623 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 –التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

(920761)  بالصافي  -- (920761)  (47475)  -- (47475)  

322,92 صافي أقساط التأمين المكتسبة  -- 322,92  517013 -- 517013 

 127002 -- 127002 87958 -- 87958 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

901,60 مجموع اإليرادات  -- 901,60  637015 -- 637015 

       

       االكتتاب ومصروفاتتكاليف 

 837194 -- 837194 697584 -- 697584 إجمالي المطالبات المدفوعة

(207844) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  -- (207844)  (297414)  -- (297414)  

 537780 -- 537780 26,322 -- 26,322 صافي المطالبات

(57887) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  -- (57887)  37571 -- 37571 

مطالبات متكبدة وغير مبلغ التغيرات في 

(17297)  بالصافي -عنها   -- (17297)  (543)  -- (543)  

 567808 -- 567808 23,008 -- 23,008 صافي المطالبات المتكبدة

(   21) احتياطي عجز أقساط التأمين  -- (21   )  (247)  -- (247)  

 27586 -- 27586 37785 -- 37785 احتياطيات فنية أخرى

 67136 -- 67136 67949 -- 67949 اقتناء وثائق التأمينتكاليف 

 850 -- 850 878 -- 878 اكتتاب أخرى مصروفات

 667133 -- 667133 01,323 -- 01,323 االكتتاب ومصروفاتمجموع تكاليف 

       

271 صافي نتائج االكتتاب  -- 233  (37118)  -- (37118)  

       
 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

15 

 

 )تتمة( -تكميلية معلومات  39

 

 )تتمة( –قائمة الدخل األولية   ب(
 

مارس )غير مراجعة( 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2222  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2021 

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       تشغيلية أخرى ايرادات( / مصروفات)

(39,826) عمومية وإداريةمصروفات   (636)  (22,228)  (227629)  (785)  (237414)  

(2,323) مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها  -- (2,323)  (27788)  -- (27788)  

(501) -- مكافآت مجلس اإلدارة  (023)  -- (393)  (393)  
 27305 17191 17114 2,316 3,216 922 االستثمارات ايرادات
 418 -- 418 122 -- 122 أخرى ايرادات

 -( دخل تشغيلية أخرى مصروفاتمجموع )

(22,290)  بالصافي  (63)  (22,038)  (237885)  13 (237872)  

       

(361,39) الفترة ربح)خسارة( /   (63)  (682,39)  (277003)  13 (267990)  

       

139,36 (للربحتحمل المساهمين للخسارة / )  (361,39)  -- 277003 (277003)  -- 

       

صافي الخسارة في الفترة بعد مخصصات 

(682,39) -- المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل  (682,39)  -- (267990)  (267990)  

       

(17900) -- 3,922 3,922 -- الزكاة  (17900)  

(100) -- 322 322 -- ضريبة الدخل  (100)  

       
 -- (2,222)  (2,222)  -- (27000)  (27000)  
       

(682,23) -- للفترةالشاملة صافي الخسارة   (682,23)  -- (287990)  (287990)  

       

       خسارة السهم )بالريال السعودي للسهم(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

  407000   22,222  (االسهم  )باآلالف

       

خسارة السهم األساسية والمخّفضة للفترة )بالريال 

(2500)  (لكل سهم  السعودي    (0772)   
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( -معلومات تكميلية  39

 

 قائمة الدخل الشامل األولية (ج

 
 

 

مارس )غير مراجعة( 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2222 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2021 

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       

(682,23) -- صافي الخسارة للفترة  (682,23)  -- (287990)  (287990)  

       

       )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

       

خل قائمة الدبنود يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى 
       األولية في الفترات الالحقة

       استثمارات متاحة للبيع:

(2,926) صافي التغير في القيمة العادلة -  (232,3)  (122,8)  (57485)  (27454)  (77939)  

(2,926) للفترة ةمجموع الخسارة الشامل  (236,21)  (228,26)  (57485)  (317444)  (367929)  

       

       



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2222مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( -معلومات تكميلية  .39

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية د(
 

مارس )غير مراجعة( 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2222 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2021 

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 

(682,39) -- صافي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل  (682,39)  -- (267990)  (267990)  

       تعديالت لبنود غير نقدية:

 928 -- 928 3,239 -- 3,239 استهالك ممتلكات ومعدات

 798 -- 798 328 -- 328 استهالك موجودات حق االستخدام

 62 -- 62 03 -- 03 تكاليف تمويل لموجودات حق االستخدام

 27788 -- 27788 2,323 -- 2,323 مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

 672 -- 672 -- -- -- مخصص التزام المنافع المحددة للموظفين

 -- -- -- (22) -- (22) أرباح من بيع موجودات ثابتة

 1,923 (682,39)  (921,30)  57248 (267990)  (217742)  

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(347039) (396,338) -- (396,338) أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  -- (347039)  

(319,322) حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة  -- (319,322)  157248 -- 157248 

 47935 -- 47935 32,329 -- 32,329 التأمين من مطالبات قائمةحصة معيدي 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

(8,922) عنها  -- (8,922)  17148 -- 17148 

(33,008) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  -- (33,008)  (17472)  -- (17472)  

(2,936) مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصروفات  (3,223)  (8,139)  355 (17436)  (17081)  

(212) -- عمولة مستحقة من وديعة نظامية  (212)  -- (293)  (293)  

 57209 -- 57209 3,023 -- 3,023 حملة الوثائق والذمم الدائنة

202,93 مستحقات ومطلوبات أخرى  (322)  202,39  127003 616 127619 

(137682) 81,932 -- 637972 أرصدة معيدي تأمين دائنة  -- (137682)  

(107773) 223,222 -- 223,222 أقساط تأمين غير مكتسبة  -- (107773)  

(57135) 22,320 -- 22,320 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة  -- (57135)  

(38,218) مطالبات قائمة  -- (38,218)  (17364)  -- (17364)  

(17692) 0,823 -- 0,823 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  -- (17692)  

(23) احتياطي عجز أقساط التأمين  -- (23)  (247)  -- (247)  

 27585 -- 27585 37785 -- 37785 احتياطيات فنية أخرى

عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى 

 293 293 -- 212 212 -- البنك المركزي السعودي 

(692,23) إلى عمليات المساهمين المستحق   -- (692,23)  (307659)  -- (307659)  

223,69 -- من عمليات التأمين المستحق  692,23  -- 307659 307659 

 (993,12)  (90)  (11,268) (527332)  27849 (497483)  

(903) التزامات منافع الموظفين المحددة المدفوعة         -- (903)  (17220)  -- (17220)  

(77366) -- -- -- -- مدفوعةزكاة وضريبة دخل   (77366)  
       

(90) (11,922) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  (12,213) (537552)  (47517)  (587069)  
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23 

 

 )تتمة( -معلومات تكميلية  39

 

 )تتمة( –قائمة التدفقات النقدية األولية  و(
 

مارس )غير مراجعة( 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

2222  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

1202  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 227656 -- 227656 -- -- -- استحقاق ودائع قصيرة األجل

(3,862) ملموسةشراء موجودات غير   -- (3,862)  (17042)  -- (17042)  

(3,228) شراء ممتلكات ومعدات  -- (3,228)  -- -- -- 

(824) 22 -- 22 محصل من بيع ممتلكات ومعدات   -- (824)  

األنشطة  من الناتج)المستخدم في( /  صافي النقد

 االستثمارية
(1,322)  -- (1,322)  207790 -- 207790 

       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(320)    مطلوبات عقود االيجار المدفوعة   - (320)  

صافي النقد المستخدم في الناتج من األنشطة 

(320)    التمويلية  - (320)  

       

(228,13) النقد وما في حكمه صافي التغيرات في   (90)  (323,13)  (337082)  (47517)  (377599)  

 617735 107379 517356 63,389 322 63,283 في بداية الفترة النقد وما في حكمه 

223,02 في نهاية الفترة النقد وما في حكمه   823 826,02  187274 57862 247136 

       

       معلومات غير نقدية

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 

(2,926) للبيع  (232,3)  (8,121)  (57485)  (27454)  (77939)  
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في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية  ( 19-جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيداستجابة النتشار 

مدار العامين ، تواصل اإلدارة تقييمات آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وجه الخصوص ، تراقب الشركة عن كثب تيار في في تلك األسواق على 

 سارية المفعول بما في ذلك إنشاء فرق 2020ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في أبريل انتشار متحور جديد ) اوميكرون (  و  حاالت بسبب

ال تزال صحة الموظف  ارية عملياتها. وعمليات إدارة األزمات المستمرة ، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسع وكذلك لضمان استمر

وظفي الشركة بشكل يم غالبية متشكل مجااًل رئيسيًا للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تطع

 (. 19) كوفيد  ـب ع المبادرات الحكومية المتعلقة كامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع الحقن المعزز بما يتماشى م

 

  األساسي لمنتجات التأمين الخاصة بالشركة والتوقعات. تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب

 

 2022مارس  31أي تأثير مادي على النتائج المالية المعلنة للشركة للفترة المنتهية في  ام يكن لهل 19-جائحة كوفيد هذه العوامل ، تعتقد اإلدارة أن بناًء على 

 .بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

 

الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير  المتحور تواصل الشركة مراقبة الطفرة في 

 .أو بعد ذلك 2022الوباء على عمليات الشركة خالل عام 
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يتضمن موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة خطاب من البنك المركزي السعودي  ، أعلنت الشركة عن استالم 2022مارس  31بعد الفترة المنتهية في 

مليون ريال سعودي من خالل طرح حق االكتتاب مع مراعاة تلبية جميع متطلبات الجهات الرسمية  700إلى  ريال سعودي مليون 400 رأس مال الشركة من 

 .األخرى

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة   .22
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