
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية األولية الموجزة 

 )غير المراجعة( مراجعي الحسابات المستقلينوتقرير فحص 

 

 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في التسعةأشهر و لفترة الثالثة

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
 م0302سبتمبر  03الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

 صفحة الفهرس

  
 2 تقرير فحص القوائم المالية األولية الموجزة

  

 4 - 3 الموجزة  قائمة المركز المالي األولية

  

 6 - 5 الموجزة  قائمة الدخل األولية

  

 7 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية

  
 8 الموجزة حقوق الملكية األولية قائمة التغيرات في

  

 01 - 9 الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية

  

 51- 00 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Crowe
r"-ilS.r.,ng Cq-.i,Jt .Ji9,<rsrJlg,cA:Jl

ofeg,G u+"+lr.f .rr* Lro
;,r9rJl ;lr.r.

I 'o' t +l di.r.i-
ltttfo,,:alJJll

-4Jr 
_Jl +!l {SLJI

rFEEI
c+'J_alt ntJL,i:d)U eA e! 6 rS

Jt*}J.1ty-1 s-
grJ.L -rs.!l gJLl

oo.VA u.ga
y l or, ,\,

atr -Jt +!t iSIJl
u-tijt q5."r"jt Jslt

r.g^at .,, J1 ilLJl ,=Jl

ql-rlJt 4.LlJ ;'-r Jl aS-.;J:Jl

(+.-r* i^aU- iS;;
a;l_*Jl Lll ,iSlJt

L$"
t-ii-r'ilx("as''ill";-+'.--i-al*as;,.l 

;rl,.:Jl ,.;*i,iJJ;'-';Jl .is-,-j,u{ii!l ij+J^ll llryl JlJl jsJ,^Jl 4-jl-6 li. -i ji.,4rlrYl 4rlul eldlr c;;EJl eJJi ,,r ,:+!+:i.lt ,Oi Fll ,*;i ar>::r *r,iit &tirx  -si_, .-6;-rldt 4Jryl eldt_r 6ey. \ I'6i+dl +lrYl ilrill ;ra cjv= c''Lr" :Yl, 6*rul o::. a-lrii":r ,*i ,IJ,,r.$.t"ur dJuiesrr a+sLr dA os drr-$,tr 6j+r-,\ 1' ^tl tt clyt*Jat j.-r;;tt':(ri) i-r;rii*-ur lu-Jo-, Gr" ,r.Irvf 4+rur irrp]r "* 
-,_*, 

rrrcr ;c alsj* iJrryr ar.rr' -i,rJc' ,r+ i,Fy'r4Jryrd,rlJ irril ;;;; \;i: crqr"+ 
-r*r_r-d'or 

._+r.r .*JrLrJras*I c

cl4rilldt-Lj
'-!ii:*ll 

olJsjl Fl-* cJ'! cr "ril^lt '+JYl llul dJr-!*ll,u i" ,(y {, l .) iJ u.silr c.l,l ,r u-LJr JJJI Jr{*JliilJ ri. ^-i iiP oJr'*Jl ,rJJ crlrt ,,;'r*1 .*-, + q-Li ;;_r-,-.ilrvi uur ),,_rrr' .r^, Ja^! .a+ *Jr +JJr isL.Jr j **11 rr;i,ri^il'Jl L-lJ,.ll iiLo & r/F .Jsx'. GutdEi .ir r* Jl ,r-i "i.,'r"r *lJ i!-r orpr-+,l d#Lir as-LvJr3 urJr Jr.yr& '+ tr sr- tjj! crl'--6Li,Jc Jr*ll ; *" v *., !ut, ,iir-,tr+yrrxur; r"-iJrL-rj,"r 4+rrJr *.r-Jr u,_.r r,.L=tJ- gir .9.+ y Liil.i 6+c. ;r_i,, ,a.*t;t ,1ti',i+ e!*"ffi L[ *.r, !]ar+ll _.r_.:r 
yt d-ir<,.

aEjt*yl
,=r=lJill e*.+ u. ta.lhcl 

a_," C oil_*.ff ij+,Jl _r,JJyl 4+lul el:rll  L $ii,i tit-iJ ,.i Ot f.:^t Jl ._,,; C ,o+ t-.,^n qg.:.tl li. _i.& ;r+.a;.r .-Jl4JUJ|lsL.lt,,r.uiuJl "jrVt CUt ,rUr,,lri; *r-;,,i,Lr-.lt _.rt.*l 13g3 ri;-.p3Jl

-,.1 +.ilJfil ilrnll tlrYl 4+lul tlrilr, tY ' Y ' r^-r'r Yl 'QnJl :.:*Llqt-rlJt .r:.LIJ;r-.rJr is ,iir 4.,lllr ilrill u6!r L+,J....,.jGJq i,rul -;-.ltiill ora cJ3,' r-;''ro x ,gjr,sr.t 6st-,;r e,-**& i ,t , y . J+.j+* r. # tdr^rr -di L*nr_, J*.ii ,j),:rr.Jlll,,J. r.Y.Y. J+4rrj I . : iy.iir.ru rt

6i+Cl i+lsYl Ut-lt e.lsilt cjs. odfi.dt drlr.r*all ef+llo oesi Jfil

#':t ' - ,41L'
lYo alr,_E.I._JJ

eY.yl l+^s3ll
-al t if , jlill p , i

L'.J
a;.r *Jl .ir.!l .L(LJI .;rs

4sts,xis &*ill qJi3 dJrr-JtJ i.E Jl

a#riE,-t_rr-l_X-l g3A_1*

rcojlS;,f 6*.iitt .1i9 'i.;r.lrJt9 
plr.rJt

.1*pfrG .r9r+ t >a_, .19*.1*e

}-ffi,): A li":?i
i1l Azem, Al Sudairy, Al Shaikh & Partners

j)
g;U;:T-=l;*u

to t i:,_-*i>

\. lertifred Public Accountant R
'i -'-.:::
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 معلومات عامة -2
 

 4131079955السجل التجاري رقم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 

. عنوان المكتب المسجل للشركة هو مركز المخمل )الطابق األول والرابع(، شارع األمير سعود م2118يونيو  6هـ، الموافق 0429جمادى الثاني  6بتاريخ 

 ، المملكة العربية السعودية.20422، جدة 5109الفيصل، حي الخالدية، ص.ب 
 

 

هـ الموافق 0429ربيع الثاني  29التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية. في مزاولة أعمال تتمثل أنشطة الشركة في 

ذو الحجة  31والذي يسري حتى  )"ساما"( ( من البنك المركزي السعودي09/211802ترخيص رقم )ان ام تي/ (، حصلت الشركة على م2118مايو  5)

 .م2119يناير  0لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة عملياتها في  م2120أغسطس  9هـ الموافق 0442
 

 

هـ، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي بناًء على طلب الشركة إللغاء رخصة إعادة 0440جمادى الثانية  07الموافق  م2121فبراير  00في 

 ، 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:
 

 ٪91 ويل إلى عمليات المساهمينتح

 ٪01 تحويل إلى عمليات تأمين

 011٪ 
 

 

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

 

ض حاملي ، توزيع صافي فائالبنك المركزي السعودي، تقترح الشركة، رهناً بموافقة البنك المركزي السعوديالصادرة عن  من الالئحة التنفيذية 71وفقاً للمادة 

 باشرة على حاملي وثائق التأمين في كل مرة ووفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارتها.وثائقها السنوي م
 

 

 أسس اإلعداد -0
 

 

 بيان االلتزام (أ)
 

ر والمعايي " على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية"التقرير المالي األولي (34)أعدت 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 كها ستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية با

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

 

تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي على نطاق واسع  ،بدال من ذلك المتداول/غير المتداولال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام التصنيف 

ين ، ودائع قصيرة األجل، وأقساط التأمين وإعادة التأمفي حكمهومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية عموًما على أنها متداولة: نقد وما  بحسب ترتيب سيولتها. 

معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، وتكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة، وفائض خسارة أقساط تأمين مؤجلة، والمصاريف  بالصافي، وحصة -المدينة 

 ومطلوبات أخرى، مصاريف مستحقةمعيدي التأمين مستحقة الدفع،  وذممحاملي وثائق التأمين، ل ومبالغ مستحقة الدفعالمدفوعة مقدًما وموجودات أخرى، 

اط التأمين، احتياطي عجز أقسومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، و، تحت التسويةمطالبات وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة، و، أمين غير مكتسبةوأقساط ت

ما لم ينص  غير متداولةالزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع. يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام على أنها واحتياطيات فنية أخرى، و

 على خالف ذلك.
 

 ابية منفصلة لـ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسالبنك المركزي السعوديالصادرة عن وفقًا لمتطلبات لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية "الالئحة التنفيذية 

لمطلوبات واإليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من النشاطين في "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجودات وا

علية وملكية يازة الفالحسابات ذات الصلة. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. تحتفظ الشركة بالح

 يات المساهمين.جميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمل

 

كمعلومات  09م اإليضاح رق تم تقديم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المعروضة في

ية للتقرير المركزي السعودي. وغير المطلوبة بموجب المعايير الدولمالية اضافية ولاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة بموجب اللوائح التنفيذية للبنك 

واإليرادات  اتالمالي المعتمد في المملكة العربية السعودية. تتطلب الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوب

  والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.

 

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

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

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

 التعاونيالشركة المتحدة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة الثالثة أشهر و
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 )تتمة( –أسس اإلعداد  -0
 

 )تتمة( –)ب(  أسس العرض والقياس 

 

، تكبدت الشركة م2120 سبتمبر 31 المنتهية في أشهر التسعةخالل فترة  .ن رأس مالهام ٪34المتراكمة للشركة  بلغت الخسائرم، 2120 سبتمبر 31كما في 

تتطلب هذة الظروف من الشركة اتخاذ اجراءات معينة من الشركة لتجنب وكان لها تدفق نقدي تشغيلي بالسالب. دي مليون ريال سعو 6776 بمبلغصافي خسارة 

 الشكوك المتعلقة بقدرتها على االستمرار في اعمالها كمنشأة مستمرة. 
 

والتي على الرغم يعود إلى النتائج المعاكسة في مجال أعمال تأمين السيارات،  م2120 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةإن السبب الرئيسي للخسارة لفترة 

تي تشمل، من بين ألداء والمن تعافيها، عند مقارنتها بفترة المقارنة وكذلك األرباع السابقة. لقد قامت اإلدارة بالفعل بصياغة وتنفيذ العديد من تدابير تحسين ا

ائج الطرف الثالث للسيارات. ومن المتوقع أن تنعكس نت أمور أخرى، استراتيجيات تسعير أفضل، وتنويع محفظة التأمين، وإدخال مزايا جديدة واستبدال مسؤول

، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه اإليجابي نتيجة لتدابير تحسين األداء، شريطة استمرار تحقيق م2120من عام  الربع الالحقهذه التدابير بشكل إيجابي في 

في مراقبة مؤشرات األداء وظروف السوق السائدة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  التوقعات األساسية لألعمال والظروف االقتصادية. ستستمر اإلدارة

 .وتعديل خطة عملها، إذا لزم األمر
 

عداد هذه إإن اإلدارة على قناعة أن عمليات الشركة ستستمر في المستقبل المنظور في إطار سير العمل العادي وهي مقتنعة بأن أساس االستمرارية في وعليه، 

 القوائم المالية األولية الموجزة مناسبة.
 

من  ٪22، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م2121سبتمبر  31 كما فيهـ، أعلنت الشركة في تداول أنه 0442ربيع األول  22الموافق  م2121نوفمبر  8في 

 سبتمبر 31 المنتهية في أشهر التسعة(. خالل فترة ٪27: 2121من رأس مالها ) ٪34، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م2120 سبتمبر 31رأس مالها. كما في

مليون ريال سعودي( وكان  2377: م2121 سبتمبر 31مليون ريال سعودي ) 5779 ، تكبدت الشركة صافي خسارة عائدة لعمليات المساهمين بمبلغم2120

كد بشأن قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها. ومع ذلك، فقد أعدت إدارة الشركة خطة عمل لها تدفق نقدي تشغيلي بالسالب. أدت هذه الظروف إلى عدم التأ

وهي مقتنعة بأن  يوهي واثقة من حصولها على نتيجة إيجابية لالستراتيجية وتعتقد أن عمليات الشركة ستستمر في المستقبل المنظور في إطار سير العمل العاد

 القوائم المالية األولية الموجزة مناسبة. وبناًء عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. أساس االستمرارية في إعداد هذه
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(
 

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

 بالريال السعودي إلى أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك.
 

 السنة المالية)د(  
 

 ديسمبر. 30تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 
 

 ية مؤثرةأحكام وتقديرات وافتراضات محاسب)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 م2121ديسمبر  30منتهية في غير المؤكدة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة ال

. لمزيد من 09-وفيدالشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة ك

ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد  لهذه القوائم المالية األولية الموجزة. 21التفاصيل، يرجى مراجعة إيضاح رقم 

 التقارير المستقبلية.
 

 موسمية العمليات)و(  
 

 لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين للشركة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -0
 

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

الدولية للتقرير المالي المعدلة الجديدة اء المعايير بإستثن م2121ديسمبر  30وتتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

)أ( والتي لم يكن لها أثر جوهري على المركز المالي أو 3والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي كما هو مذكور في اإليضاح 

  األداء المالي للشركة.
 

 تتضمن ال هي نفسها المطبقة في جميع السنوات المعروضة ما لم يذكر خالف ذلك.األولية الموجزة داد القوائم المالية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في اع

شركة نوية للوائم المالية السالقوائم المالية الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية بالكامل، ويجب ان تقرا جنباً الى جنب مع الق

 .)" آخر قوائم مالية سنوية"( م2121ديسمبر  30كما في 
 
 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

20 

 

 

 

 )تتمة( -السياسات المحاسبية الهامة  -0
 

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

حيز التطبيق على فترة التقرير الحالية. لم يكن على الشركة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي التي دخلت عدد من المعايير المعدلة  يوجد

 نتيجة لتطبيق هذه المعايير المعدلة.
 

 تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم  (ب)
 

حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. وتتضمن هذه القائمة المعايير فيذ تدخل حيز التنفيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة التي لم 

 والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة تطبيقها في تاريخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
 

 التفسير المعيار/

 

 الوصف
  

  عقود التأمين 07للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 

 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة 0معيار المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير  0معيار المحاسبة الدولي رقم 

 افصاح السياسات المحاسبية   2المالي بيان الممارسة رقم 

 تعريف التقديرات المحاسبية 8معيار المحاسبة الدولي رقم 

 عقود مرهقة: كلفة الوفاء بالعقد  37معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستعمال المنشود  06معيار المحاسبة الدولي رقم 

 االشارة إلى االطار المفاهيمي  3المالي رقم المعيار الدولي للتقرير 

ومعيار المحاسبة  01المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 بيع أو المساهمة في االصول بين المستثمر وشركته الزميلة والمشروع المشترك   28الدولي رقم 

  م2121 – م2108تحسينات سنوية على المعايير الدولي للتقرير المالي  التحسينات السنوية 
 

 األدوات المالية - 8المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:39، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم م2104يوليو  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  9للتقرير المالي رقم يستخدم المعيار الدولي 

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

 

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

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

 الدين القائم.
 

، في عالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البييتم قياس األصل الم

 حالة استيفاء الشرطين التاليين:
 

 ة وللبيع.االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي 

 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة 
 

دئي، يمكن ألي د اإلثبات المبيتم قياس الموجودات المالية للدين التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عن

م دار لتصنيف أصل مالي وكل من أدوات الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عمنشأة استخدام الخي

 تطابق المحاسبة بشكل جوهري.
 

اآلخر  بعرض التغيرات الالحقة ضمن الدخل الشامل بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء

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

المالي العائدة  ات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزامباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثب

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

 ته.إلى وجود عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زياد
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 )تتمة( -السياسات المحاسبية الهامة  -0
 

 )تتمة( -معايير صادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب)
 

 )تتمة( -"األدوات المالية"  8المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 االنخفاض في القيمة: (ب

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

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

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

 تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.
 

 محاسبة التحّوط: (ج

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

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

ةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا ضمن لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عاد

 . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.39معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 لسريانتاريخ ا
"عقود التأمين":  4. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م2108يناير  0كان في  9إن تاريخ نشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، م2106سبتمبر  02"عقود التأمين"، المنشور في  - 4مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ة"األدوات المالي - 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

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

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

 "عقود التأمين"(، ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: 07المالي رقم 
 

 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .0
 

 

 أوان المعيار الجديد لعقود التأمينتاريخ سري ، 
 

  يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار م2121مارس  07. في م2120يناير  0فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد ،

 2120يناير  0من  4في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9للتقرير المالي رقم واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي  07الدولي للتقرير المالي رقم 

 . إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها2123يناير  0إلى 

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

 

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

 ك إفصاحات إضافية مطلوبة.تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هنا
 
 
 

 

( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي 0: )م2107يناير  0أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 

( تمت 2عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و))بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من  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  9جيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأ

 .م2121ديسمبر  30اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 

 تقييم األثر
 883782: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 79076، بلغ مجموع الموجودات المالية للشركة والموجودات المتعلقة بالتأمين م2120 سبتمبر 31كما في 

ية المحتفظ مليون ريال سعودي( على التوالي. تتكون الموجودات المال 641780: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 56972و  مليون ريال سعودي(

مليون ريال  016789: م2121ديسمبر  30ريال سعودي ) مليون 65797وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ  في حكمهبها حاليًا بالتكلفة المطفأة من النقد وما 

مليون ريال  280779: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 257726سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 

 سعودي(.
 

مليون ريال سعودي( مع  260: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 25372، تم قياس سندات الدين هذه بالقيمة العادلة بمبلغ م2120 سبتمبر 31كما في

مليون ريال سعودي(. تبلغ  4749: م2121ديسمبر  30ودي )مليون ريال سع 7750بمبلغ  م2120 سبتمبر 31في المنتهية  الفترةفي القيمة العادلة خالل  تغير

مع  م2120 سبتمبر 31مليون ريال سعودي( كما في  27735: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 27715القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى 

 مليون ريال سعودي(. 1662.:م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 0750بمبلغ  الفترةتغير القيمة العادلة خالل 
 

. ويستند ما سبق إلى تقييم تأثير عالي المستوى م2121ديسمبر  30و م2120 سبتمبر 31ركة مخاطر ائتمانية منخفضة كما في لدى الموجودات المالية للش

ا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو . يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حاليً 9للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بات االنخفاض في لالمعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يمكن إتاحتها للشركة في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة وجود بعض التأثير لتطبيق متط

. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يكون جوهريًا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق 9قم القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ر

 هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصيلي.
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 )تتمة( -السياسات المحاسبية الهامة  -0
 

 )تتمة( -معايير صادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب)
 

 "عقود التأمين" 71المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 نظرة عامة
، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي م0327مايو  28يتم نشر هذا المعيار في 

 عقود التأمين. - 4رقم 
 

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

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

 (.25والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 

 القياس
لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس الموجودة قبل  ، والذي سمح4على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نماذج القياس المختلفة التالية: 27، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م0325يناير 
 

 يعتمد النموذج العام على "اللبنات األساسية" التالية:
 

 تشمل:التدفقات النقدية المستوفاة، والتي  .أ

 .تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية 

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

 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في المستقبل. ال هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة  .ب
ربح أو الخسارة. في ليمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات النقدية عند البدء مباشرة في ا

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

 التاريخ ذلك في ةللمجموع التعاقدية الخدمة وهامش المستقبلية بالخدمات المتعلقة المستوفاة النقدية التدفقات يشمل والذي المتبقية، التغطية التزام. 

 ذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.التزام المطالبات المتكبدة، وال 
 

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

غير في معدالت الخصم يتم االفصاح عن اثر التإثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. 

 اما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر، حسب ما يتم تحديده بالسياسة المحاسبية.
 

إجراء هذا التقييم  يتمالرسوم المتغيرة نموذًجا إلزامًيا لقياس العقود بميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المباشرة"(. يعد نهج 

ة إلى التعديل ديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافحول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تع

 بموجب النموذج العام.
 

 التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. .2

 التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية. .0
 
 

 

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

لتأمين المستلمة ساط اع أقإذا كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج توزيع أقساط التأمين، فإن التزام التغطية المتبقية يتوافق م

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

من تاريخ  ة إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقلتعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالي

 تكبد المطالبات.
 

 

 تاريخ السريان
 

وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب  2109 يونيوخالل  07أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مسودة تعديالت التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي  ىلحة. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي حالياً بإعادة النظر في القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة علالمص

رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي، سيتبع مجلس معايير المحاسبة الدولي إجراءاته النظامية المعتادة لوضع المعايير. إن تاريخ سريان 07للتقرير المالي رقم 

حاليا. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم  2123يناير  0هو  4المؤقت  في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9وتأجيل إعفاء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  07

األدوات المالية. تنوي الشركة تطبيق  - 9العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي اإليرادات من العقود مع  - 05تطبيق كال من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المعيار في تاريخ سريانه.
 

 

 التحول
 

هج بأثر ار إما نيجب 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.



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

26 

 

 )تتمة( -السياسات المحاسبية الهامة  -0
 

 )تتمة( -معايير صادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب)
 

 "عقود التأمين" )تتمة( 24المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 العرض واإلفصاحات
 

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

 

 األثر
 

يق عد تقييم األثر المالي لتطب، لم يتم باألولية الموجزة ، اعتباراً من تاريخ نشر هذه القوائم المالية07اكملت الشركة تصميم متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 وات، والمناطق الرئيسية للفجوات كاآلتي:جالفالمعيار بشكل كامل من قبل الشركة. قامت الشركة باستخدام تحليل 

 

 ملخص األثر نطاق التأثير

 ال زالت الشركة تعمل على تقييم األثر المالي  األثر المالي 

إن التصميم المفاهيمي لجدول الحسابات الجديدة تم تطويره من أجل طريقة   أثر البيانات / أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

 توزيع األقساط المبسطة / نموذج القياس العام

  تم تطوير متطلبات البيانات اإلكتوارية والمحاسبية بشكل أكثر دقة 

 وعة من العقود إن معدالت الخصومات سيكون بحاجة لتخزين مجم

 ومراقبتها لحساب معدل الفائدة المتزايد تحت نموذج القياس العام

  حساب تعديالت المخاطر المضمنة في البرنامج االكتواري. على أن يتم

 تحديد مصدر أرقام فواصل الثقة لتعديل المخاطر

  تم تطوير التصميم المفاهيمي لتحديد مصادر االدخال الرئيسية إلختبار

العقود الباهظة ومن اجل تحديد "الحقائق و التبعات" لعقود توزيع األقساط 

 المبسطة 

 التصميم المفاهيمي لحساب ومراقبة هامش عقود الخدمات 

تاب ية، االكتوارية، االكتتم بناء التصميم المفاهيمي لسير العمليات المال  أثر سير العملية 

( 07وتكنولوجيا المعلومات بشكل مالئم للمعيار الدولي للتقرير المالي )

تماشياً مع مجموعة من إطار عمل الحوكمة. سيتم تطوير ضوابط جديدة 

 ( خالل مرحلة التنفيذ07للتعامل مع المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ة انات المحاسبية, و االكتواريوضع عمليات تسوية جديدة بين مصادر البي

 واالكتتاب

  تم تحديد تصميم مفاهيمي للسياسات المحاسبية الجديدة المتامشية مع كل

 من نموذج القياس والقرارات الفنية لكل مجال

 مراقبة األحكام والشروط المرتبطة بعقود التأمين 

  ,تم وضع تصميم مفاهيمي لعملية توزيع المصاريف, تكاليف االقتناء

اليف تسوية المطالبات و تكاليف االكتتاب الجديدة لتحديد الربحية على تك

 مستوى العقود

 تم وضع برنامج لمراقبة فترة التغطية للمنتجات المستقبلية 

 (07تم إنشاء لجنة توجيهية جديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي )  األثر على السياسات و إطار الرقابة

  للتصميم والتنفيذ على مستوى األنشطةتم تجهيز خطة المشروع 

 

( للبنك المركزي 07لمالي )ا بدأت الشركة بعملية التنفيذ وشكلت لجنة للتنفيذ. سلمت الشركة تقرير خطة التنفيذ للمرحلة الثالثة الخاصة بـ المعيار الدولي للتقرير

. أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات إلى الشركة للبدء بخطة التنفيذ للمرحلة لتتماشى مع المتطلبات التنظيمية لمرحلة التصميم م2120السعودي في مايو 

 .م2120نوفمبر  31حيث يجب تقديم نتائج التشغيل األول بحلول  م2120يوليو  4الرابعة في 

  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

27 

 

 وودائع قصيرة األجل في حكمهنقد وما  -7
 

 في حكمهنقد وما  7-2
 

 مما يلي: الموجزة المدرج في قائمة التدفقات النقدية األولية في حكمهيتكون النقد وما 
 

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت السعودية

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

    عمليات التأمين

 507356  39897 أرصدة بنكية
 

   

    عمليات المساهمين

 017379  29225  أرصدة بنكية
    

 607735  99388  المجموع

 

 ودائع قصيرة األجل 7-0
 

 

م0302 سبتمبر 03  

 )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت السعودية

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

    عمليات التأمين

 227656  - ودائع قصيرة األجل
 

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

 تاريخ االستحواذ.
 

 .(٪2635: م2121ديسمبر  30) م2120 سبتمبر 31تحقق هذه الودائع عمولة بمعدل ال شيء كما في  .ب
 

 بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة -5
 

 الذمم المدينة من مبالغ مطلوبة من األطراف التالية:تتألف 

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت السعودية

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 0627637  2809950 وثائق التأمين حملة

 37501  59085 الوسطاء والوكالء

 0567398  2039554 (2-04أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 67814  209220 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 0029824  3297349 

(897743)    (959575) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  

 2397616  0739040 بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
 

 

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

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت السعودية

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 837921  989470 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 57823  (79289) السنة خالل الفترة /( / مخصص )عكس

 897743  959575 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

28 

 

 استثمارات -3
 

 استثمارات متاحة للبيع

م0302 سبتمبر 03  

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 0057188  809340 (0-6عمليات التأمين )إيضاح 

 0737278  2309585 (2-6عمليات المساهمين )إيضاح 

 0549034  2887366 
 

 عمليات التأمين 3-2
 

 الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي:

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 227  2259399 الرصيد االفتتاحي

 0007042  (229957) خالل الفترة / السنة مشتريات)استبعادات( / 

 -  (083) من استثمارات ةمحقق خسارة

 37709  (89033) التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 0057188  809340 الرصيد الختامي
 

 0047859  809770 استثمار في صكوك

 229  003 استثمار في صناديق استثمارية

809340 0057188
 

 عمليات المساهمين 3-0
 

 الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي:

 

م0302 سبتمبر 03  

 )غير مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

الرياالت السعوديةبآالف   

 0917720  2409049 الرصيد االفتتاحي

 387759  - خالل الفترة / السنة مشتريات

(607830)  - االستبعادات خالل الفترة/ السنة  

 47246  - ربح محقق من استثمارات

 07383  (89390) التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 0737278  2309585 الرصيد الختامي
 

 67581  39420 (3-6 إيضاح) –استثمار في أسهم حقوق ملكية 

 0467049  2039593 استثمار في صكوك

 217549  03,083 استثمار في صناديق استثمارية

230,585  0737278
 

 

حالة وفي ، ( من األسهم في شركة نجم لخدمات التأمين، شركة مساهمة سعودية مقفلة مدرجة بالتكلفة٪3685: م2121ديسمبر  30) ٪3685يشمل 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



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

29 

 

 االحتياطيات الفنية -4
 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 4-2
 

 واالحتياطيات على ما يلي: تحت التسويةيشتمل صافي المطالبات 
 

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت السعودية

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

 627920  409053 تحت التسويةمطالبات 

 0697749  2509032 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 0059754  2327671 

 257748  29,890 التأميناحتياطي عجز أقساط 

 037378  249440 احتياطيات فنية أخرى

 0309020  2707796 

    ناقصاً:

(407721)  (049039) تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات  -  

(0267264)  (2289043) مبلغ عنهاالمطالبات المتكبدة وغير الحصة معيدي التأمين من  -  

 (2539309)  (0677984)  

 0137802  2359547 واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات 
 

 مكتسبةالتأمين غير الأقساط الحركة في  4-0
 

 على ما يلي: مكتسبةالتأمين غير الأقساط الحركة في  تتمثل
 

 
م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة لفترة  

 )غير مراجعة(

التأمين معيدي اإلجمالي   الصافي 

 بآالف الرياالت السعودية 

 809957 (0389589) 0309750 الرصيد كما في بداية الفترة

 2079970 (2989059) 0279032 / )مسندة( خالل الفترة أقساط تأمين مكتتبة

 (2049299) 0709988 (0929394) خالل الفترة أقساط تأمين مكتسبة

 939538 (2559354) 0059533 الرصيد كما في نهاية الفترة
  

م2121ديسمبر  30المنتهية في  للسنة   

 )مراجعة(

التأمين معيدي اإلجمالي   الصافي 

 بآالف الرياالت السعودية 

(0377904) 0637193 الرصيد كما في بداية السنة  257079 

(4067754) 6067860 أقساط تأمين مكتتبة /)مسندة( خالل السنة  2117017 

(4777512) السنةأقساط تأمين مكتسبة خالل   3457171 (0327432)  

(2197598) 3127452 الرصيد كما في نهاية السنة  927854 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

03 

 

 عقود اإليجار -9
 

 بالصافي –حق االستخدام  اصول 9-2
 

 مبنى

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

     التكلفة:

 -  89339  في بداية الفترة / السنة

 97618  -  إضافات خالل الفترة/ السنة

 -  (93)  خالل الفترة / السنة استبعادات

 97618  89500  في نهاية الفترة/ السنة
     

     االستهالك المتراكم:

 -  09350  في بداية الفترة / السنة

 27152  09095  الفترة/ السنةإضافات خالل 

 -  (09)  خالل الفترة / السنة استبعادات

 27152  79738  في نهاية الفترة/ السنة
     

 77556  59220  صافي القيمة الدفترية
 

 

 ود اإليجار عق التزامات 9-0
 

م0302 سبتمبر 03    

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 -  39084  في بداية الفترة / السنة

 97618  -  إضافات خالل الفترة/ السنة

 -  (59)  خالل الفترة/ السنة استبعادات

 087  230  تكلفة تمويل

(37398)  (2,795)  مدفوعات خالل الفترة / السنة  

 67397  59323  في نهاية الفترة/ السنة
 

 

 

 الشهرة -8
 

 

ية لسعودفي المملكة العربية ا ()"البائع"و سي إيه للتأمين البحرين بي اس سي ، استحوذت الشركة على عمليات التأمين لشركة يم2118ديسمبر  30اعتباًرا من 

، م2118مليون ريال سعودي. مبلغ الشهرة مستحق الدفع للبائع تم دفعه بالكامل بعد سنة  7864مليون ريال سعودي بشهرة تبلغ  65669مقابل مبلغ إجمالي قدره 

 .البنك المركزي السعوديبعد الحصول على موافقات 
 

يًرا ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها تقد تقوم الشركة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب تحديد

ارة للسنوات دتها اإلدللمبلغ القابل لالسترداد على أساس احتساب قيمة االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة من الموازنات المالية التي أع

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

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

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

، م2120 سبتمبر 31أي انخفاض في القيمة. عالوة على ذلك، استنادًا إلى نتائج الفترة المنتهية في  م2121ديسمبر  30لم ينتج عن أحدث تقييم أجرته اإلدارة في 

. تم ترجيح م2121ديسمبر  30تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مراجعة مطلوبة في الميزانية المالية المستخدمة لتقييم انخفاض قيمة الشهرة الذي تم إجراؤه في 

 على التوالي. ٪2و ٪04قدرة بـ االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد حسابات القيمة قيد االستخدام متوسط تكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األجل الم
 

في تجاوز  أنه أن يتسبببناًء على تقييم اإلدارة للقيمة المستخدمة، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات المذكورة أعاله من ش

 القيمة الدفترية بشكل جوهري المبلغ القابل لالسترداد في تاريخ التقرير.

 

 
 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

02 

 

 وديعة نظامية -23
 

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 617111  339333 وديعة نظامية

 

ودي مليون ريال سع 61مالها المدفوع بمبلغ من رأس  ٪05، أودعت الشركة نسبة البنك المركزي السعودي منمن اللوائح التنفيذية الصادرة  58طبقا للمادة 

ة على ، كما أن العمولة المستحقالبنك المركزي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة البنك المركزي السعوديلدى بنك تم اختياره من قبل 

 .للبنك المركزي السعوديهذا الوديعة مستحقة الدفع 
 

، فإن الشركة أفصحت عن عمولة مستحقة على وديعة نظامية م2106مارس  0طبقا للتعميم الصادر في  البنك المركزي السعوديوفقا للتعليمات الواردة من 

 كأصل والتزام في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -22
 

م0302 سبتمبر 03   

 )غير مراجعة(

الرياالت  بآالف

 السعودية

 

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

    

 227196  009383 هيئة الزكاة والضريبة والجماركخطابات ضمان صادرة لمصلحة 

 07411  29733 خطابات ضمان صادرة لمصلحة عمالء غير حكوميين

 237496  009783 المجموع

 

مليون ريال  09667: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 216996تبلغ  م2120 سبتمبر 31لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة كما في  .أ

 سعودي( فيما يتعلق بمشروع تطوير البرمجيات.
 

مليون  0641: م2121مليون ريال سعودي ) 0641، قدمت البنوك التابعة للشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بمبلغ م2120 سبتمبر 31كما في  .ب

مليون ريال سعودي(  2260: م2121ريال سعودي. )مليون  2260بمبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وريال سعودي( فيما يتعلق بتأمين المركبات 

 ه في المصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى.( المودع لدى أحد البنوك ويتم تضمين05فيما يتعلق بأمر الربط المتنازع عليه )انظر أيًضا إيضاح 
 

 القائمة. وضريبة الدخلعلى وضع الربوط الزكوية  لالطالع 05 إيضاح .ج

 

 القيم العادلة لألدوات المالية -20

 

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

 على افتراض بأن العملية تتم إما:

 في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو -

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

كل جوهري عن قيمها الدفترية المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة.ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بش



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

00 

 

 )تتمة( –القيم العادلة لألدوات المالية  -20

 

 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.0المستوى 
 

قابلة  اتن: األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيا2المستوى 

 للمالحظة في السوق.
 

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

بالقيمة العادلة. وال  ات الماليةيوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدو

يمة العادلة. القيمة 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.

 

  مراجعة( )غير م0302 سبتمبر 03

2المستوى   0المستوى   0المستوى    المجموع 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

     أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة

 809340 - 809340 - التأمينعمليات  -

 059393 - 039083 79483 عمليات المساهمين -

      سندات دين

 - - - - عمليات التأمين -

 2039593 - 2039593 - عمليات المساهمين -

 79483 0539557 - 0559077 

 

  )مراجعة( م2121ديسمبر  30

0المستوى   2المستوى   3المستوى    المجموع 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

     أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة

 229 - - 229 عمليات التأمين -

 257216 - - 257216 عمليات المساهمين -
     

      سندات دين

 0047859 - - 0047859 عمليات التأمين -

 0467049 - 0167194 417155 عمليات المساهمين -

 0817349 0167194 - 2867443 
  

 

يمكن مليون ريال سعودي( بالتكلفة ألنه ال  069: م2121ديسمبر  30مليون ريال سعودي ) 069بمبلغ في الجدول أعاله يتم إدراج االستثمار المتاح للبيع لم 

 قياس قيمته العادلة بشكل موثوق.

 

خالل الفترة / السنة. 3والمستوى  2، والمستوى 0لم يكن هناك تحويالت بين المستوى   
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 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

00 

 

 القطاعات التشغيلية -20
 

فتها كصانع القرار لوظييتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة 

  الموارد على القطاعات وتقييم أدائها. تخصيصمن أجل  التشغيلي
 

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

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

 .م2121ديسمبر  30رباح أو خسائر القطاع منذ ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو أساس القياس أل
 

ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةوالودائع قصيرة األجل وصافي  في حكمهال تشمل الموجودات القطاعية النقد وما 

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

وزكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع والفائض من  عقود اإليجار والتزاماتمعيدي تأمين دائنة  وذممالمطلوبات القطاعية المبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع 

 ات أخرى والتزامات منافع الموظفين المحددة. وبالتالي، يتم تضمينها في المطلوبات غير المخصصة.ومطلوب ومصاريف مستحقةعمليات التأمين 

 

 في القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها على أساس مركزي.التشغيلي ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة إلى صانع القرار 

 

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

 م2120 سبتمبر 31ت ومطلوبات الشركة كما في إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودا

مبينة كما  م2121 سبتمبر 31وفي  م2120 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترة ومجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها  م2121ديسمبر  30و

 يلي:
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 م0302 سبتمبر 03كما في 

 )غير مراجعة(

 الرياالت السعوديةبآالف 

  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين

   الموجودات

 2559354  -  2559354  009779 909323 059888 209242 708 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 049039  -  049039  079797 5,339 - 79429 09759 التسويةتحت مطالبات الحصة معيدي التأمين من 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

 2289043  -  2289043  779890 739257 009300 229773 255 عنها

 229240  -  229240  29508 29895 - 79230 09794 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 4089290  0229230  7099348       موجودات غير مصنفة

 293309353  0229230  4539874        مجموع الموجودات

            

            المطلوبات

 0059533  -  0059533  099500 979938 03,750 739583 759282 أقساط تأمين غير مكتسبة

 039832  -  039832  59234 209922 - 09890 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 409053  -  409053  089044 39725 - 289028 299275 تحت التسويةمطالبات 

 2509032  -  2509032  539973 729370 009309 009732 09003 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 299890  -  29,890  052 - 388 279354 0,945 احتياطي عجز أقساط التأمين

 249440  -  249440  29394 2,202 543 209292 09039 فنية أخرىاحتياطيات 

 0459874  039073  0559432       مطلوبات غير مصنفة واحتياطي عمليات التأمين

 4879303  039073  4479093       مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين
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 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

05 

 
 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20

 

 

 

 

 

 

 م2121ديسمبر  30 كما في

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين

   الموجودات

 2197598  -  2197598  277510 0417588 - 307837 97672 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 407721  -  407721  267674 57549 - 37844 57653 تحت التسويةمطالبات الحصة معيدي التأمين من 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

 0267264  -  0267264  447777 397762 207396 087679 07651 عنها

 027645  -  027645  07698 37730 - 57641 07576 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 8467654  3277999  5087655       موجودات غير مصنفة

 072367880  3277999  9187882        مجموع الموجودات

            

            المطلوبات

 3127452  -  3127452  327246 0427871 - 0167034 207212 أقساط تأمين غير مكتسبة

 347994  -  347994  47174 237418 - 77502 - مكتسبةعمولة إعادة تأمين غير 

 627920  -  627920  297345 67487 - 067801 017279 تحت التسويةمطالبات 

 0697749  -  0697749  517811 407949 207770 517693 47536 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 257748  -  257748  384 - - 227631 27734 احتياطي عجز أقساط التأمين

 037378  -  037378  07637 07031 544 87242 07825 احتياطيات فنية أخرى

 2927576  277735  2647840       مطلوبات غير مصنفة واحتياطي عمليات التأمين

 9107808  277735  8747183       مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(
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06 
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 )غير مراجعة( م0302 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في فترة ل 

 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

 79233  - - - 79233 - أفراد -

 49308  483 - - 09983 09878 منشآت متناهية الصغر -

 059930  340 047 - 49303 249003 منشآت صغيرة -

 289034  79593 79553 - 09337 49232 شركات متوسطة -

 539307  49375 299323 079257 20 934 منشآت كبيرة -

 089270 249430 079257 009973 209387  2339808 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

 (209735)  (779) (229248) - (29442) (4) محلية -

 (78,333)  (229725) (229339) (009409) (09752) (57) أجنبية -

 (32) (5,000) (009409) (009294) (229930)  (309342) 

         مصاريف فائض الخسارة

 (048)  (235) - - (234) (234) محلية -

 (29334)  (479) - - (339) (022) أجنبية -

 (749) (425) - - (950)  (09373) 

        

 729900  049 358 723 229435 099337 صافي أقساط التأمين المكتتبة

في أقساط التأمين غير التغيرات 

 (902)  047 073   09 89838 (229080)  بالصافي –المكتسبة 

 739882  350 988 757 029347 249020 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 239033  09942 79307 093 09002 -                عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 529284  09500 59500 907 009885 249020 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 349742  99005 200 - 759439 209003 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 (079858)  (49992) (42) - (20,435) (09030) مدفوعة

 709520  057 32 - 009330 239307 صافي المطالبات المدفوعة

، ةتحت التسويالتغيرات في المطالبات 

 39004  29833 (78) - (29284) 59324 بالصافي

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير 

 (39530)  (55) (052) 00 (39395) (287)  بالصافي -مبلغ عنها 

 709094       0,035 (008) 00 079492 259754 صافي المطالبات المتكبدة

 (2,077)  279 (09424) (77) 374 300 التأميناحتياطي عجز أقساط 

 29032  38 22 00 804 022 احتياطيات فنية أخرى

 5,802  353 424 - 09308 29505 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 935  49 209 202 238 038 مصاريف اكتتاب أخرى

 789373  09023 (0,233) 200 089540 29,007 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 09254  020 49300 432 (59549) (820) صافي نتائج االكتتاب



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

07 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20
 

 )غير مراجعة( م0302 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في فترة ل 

 المجموع  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت  بآالف
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

        تشغيلية أخرى إيرادات)مصاريف( / 

 (299903)       مصاريف عمومية وإدارية

مخصص ذمم مدينة مشكوك في 

 (09033)       تحصيلها

 (504)       مكافآت مجلس اإلدارة

 09703       إيراد عموالت من استثمارات 

 (083)       ستثماراتمن ا ةحققخسارة م

 –مجموع مصاريف تشغيلية أخرى 

 (03,580)        بالصافي
        

 (299703)       الخسارة للفترة
        

للفترة العائدة إلى عمليات  الدخلصافي 

 -       التأمين
        

للفترة العائدة إلى صافي الخسارة 

 (29,703)       المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل
        

 (09333)       الزكاة

 -       ضريبة الدخل
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

 (03,703)       المساهمين



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

08 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20
 

 

 

 )غير مراجعة( م2121 سبتمبر 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة ل 

 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

 497593  45 - - 497548 - أفراد -

 87845  07485 073 - 37117 47081 منشآت متناهية الصغر -

 087049  37755 820 - 67175 77498 منشآت صغيرة -

 007585  47336 580 - 07534 57034 شركات متوسطة -

(0) منشآت كبيرة -  06 297212 37556 77815  417578 

 067800 617081 297212 57030 077426  0287751 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

(07421) محلية -  (37119)  - (387)  (487)   (57313)  

(67357) ةأجنبي -  (047998)  (287699)  (37919)  (047639)   (687612)  

 (77777)  (087117)  (287699)  (47296)  (057026)   (737915)  

         فائض الخسارةمصاريف 

(79) - محلية -  - - (92)   (070)  

(446) - ةأجنبي -  - - (522)   (968)  

 - (525)  - - (604)   (07039)  
        

 537716  07686 835 513 407648 97134 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير 

(47014)  بالصافي –المكتسبة   (017285)  62 468 (072)   (047130)  

31370 565 307363 47931 صافي أقساط التأمين المكتسبة  07504  397675 

 017359  37090 47172 459 27637 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

12470 347111 47931 مجموع اإليرادات  57375 47715  517134 

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 457499  27615 27551 - 357528 47806 المطالبات المدفوعةإجمالي 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

(27481) مدفوعة  (007154)  - (07956)  (27259)   (077749)  

 277751  346 594 - 247474 27336  صافي المطالبات المدفوعة

تحت التغيرات في المطالبات 

(27832) 07604 ، بالصافيالتسوية  - (387)  (285)   (07891)  

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير 

(254) 2 47785 392  بالصافي -مبلغ عنها   (57)   47868 

(47) 2 267427 47342 صافي المطالبات المتكبدة  4  317728 

 57220  614 - 23 47412 092 احتياطي عجز أقساط التأمين

(64) - 07551 015 احتياطيات فنية أخرى  (34)   07557 

 47294  837 635 - 27278 544 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 740  97 008 046 213 077 مصاريف اكتتاب أخرى

 427540  07518 642 070 347861 57361 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

(431) صافي نتائج االكتتاب  (861)  853 47733 37097  77493 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

09 

 

 )تتمة( -التشغيلية  القطاعات -20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )غير مراجعة( م2121 سبتمبر 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة ل 

 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 أخرى ايردات)مصاريف( / 

(237485       مصاريف عمومية وإدارية ) 

مخصص ذمم مدينة مشكوك في 

(895)       تحصيلها  

(514)       مكافآت مجلس اإلدارة  

 27540       ستثماراتعمولة من اإيراد 

 07652       إيرادات اخرى 

 -تشغيلية أخرى مجموع مصاريف 

(217690)        بالصافي  
        

(037098)       الخسارة للفترة  
        

للفترة العائدة إلى عمليات  الدخلصافي 

 -       التأمين
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(037098)       المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل  
        

(07911)       الزكاة  

(011)       ضريبة الدخل  
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(057098)       المساهمين  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

03 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20
 

 

  

 )غير مراجعة( م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل 

 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

 49084  - - - 49084 - أفراد -

 099037  59320 434 - 99839 209323 الصغرمنشآت متناهية  -

 399004  89205 302 908 289930 049808 منشآت صغيرة -

 989020  039479 239230 - 089774 299823 شركات متوسطة -

 2029333  029074 029930 409808 020 79458 منشآت كبيرة -

 459003 359909 409439 009070 339200  0279032 

        تأمين مسندةأقساط إعادة 

 (009005)  (09032) (209037) - (39395) (95) محلية -

 (2339897)  (539925) (299749) (409537) (209475) (770) أجنبية -

 (504) (289703) (409537) (039390) (339343)  (2909028) 

         مصاريف فائض الخسارة

 (29204)  (025) - - (002) (532) محلية -

 (59330)  (09073) - - (29907) (800) أجنبية -

 (29700) (09275) - - (09532)  (39208) 
        

 2079970  09783 09533 29037 779050 409043 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير 

 209075  (003) 790 (750) 759949 (009000)  بالصافي –المكتسبة 

 2049299  09233 09370 922 839202 739304 أقساط التأمين المكتسبة صافي

 079380  99874 279833 29295 89332 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 2429092  209220 299330 29883 889200 739304 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 0009033  209342 29308 - 2389094 099338 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 (439478)  (209237) (849) - (789940) (209405) مدفوعة

 2739524  29534 332 - 2289725 079807 صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 

 279499  09385 (202) - 29430 229332 بالصافي

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

 (239355)  (239) (388) 00 (239333) 283  بالصافي -عنها 

 2539353  09707 (238) 00 2229249 039295 صافي المطالبات المتكبدة

 (39433)  (00) - 389 (99540) 29272 احتياطي عجز أقساط التأمين

 79083  53 (9) 00 09809 097 احتياطيات فنية أخرى

 299354  09020 09099 - 89793 09944 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 09502  042 723 038 358 933 مصاريف اكتتاب أخرى

 2399959  39307 09304 29202 2239390 709080 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 09700  39348 259043 945 (249552) (09053) صافي نتائج االكتتاب



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

02 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20
 

 )غير مراجعة( م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل 

 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 أخرى إيرادات)مصاريف( / 

 (379034)       مصاريف عمومية وإدارية

مخصص ذمم مدينة مشكوك في  عكس

 79289       تحصيلها

 (29733)       مكافآت مجلس اإلدارة

 49207       إيراد عموالت من استثمارات

 (083)       من استثمارات خسارة محققة

 729       إيرادات اخرى 

 –مجموع مصاريف تشغيلية أخرى 

 (579048)        بالصافي
        

 (529853)       الخسارة للفترة
        

للفترة العائدة إلى عمليات  الدخلصافي 

        التأمين
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

 (529853)       المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل
        

 (59933)       الزكاة

 (033)       ضريبة الدخل
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

 (549853)       المساهمين



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

00 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20
 

 معلومات إضافية  20-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )غير مراجعة( م0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل 

 سيارات طبية 

ممتلكات 
 المجموع  وحوادث

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      اإليرادات

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 49084  - 49084 - أفراد -

 099037  59403 99839 209323 منشآت متناهية الصغر -

 399004  239595 289930 049808 منشآت صغيرة -

 989020  739953 089774 299823 شركات متوسطة -

 2029333  2259899 020 79458 منشآت كبيرة -

 459003 359909 2409270  0279032 

 م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سيارات طبية 

ممتلكات 
 المجموع  وحوادث

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      اإليرادات

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 79233  - 79233 - أفراد -

 49308  483 09983 09878 منشآت متناهية الصغر -

 059930  874 49303 249003 منشآت صغيرة -

 289034  89270 09337 49232 شركات متوسطة -

 539307  789025 20 934 منشآت كبيرة -

 089270 249430 339387  2339808 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

00 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20

 

 

 

 )غير مراجعة( م2121 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل 

 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

        المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

 0337140  201 - - 0327830 - أفراد -

 257409  87166 976 - 87619 77768 منشآت متناهية الصغر -

 587983  027607 57143 - 247049 077074 منشآت صغيرة -

 0687006  417412 877688 - 317952 97174 شركات متوسطة -

 0327348  257410 017125 927337 47408 067 منشآت كبيرة -

 347083 2117959 927337 0137732 867696  5077917 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

(27877) محلية -  (017148)  - (47950)  (47003)   (207989)  

(027966) أجنبية -  (517105)  (917747)  (947560)  (727554)   (3217843)  

 (057843)  (617163)  (917747)  (997502)  (767667)   (3427832) 

         مصاريف فائض الخسارة

(237) - محلية -  - - (276)   (503)  

(07338) - أجنبية -  - - (07566)   (27914)  

 - (07575)  - - (07842)   (37407) 
        

 0707658  87087 47221 07591 0397320 087341 صافي أقساط التأمين المكتتبة

تسبة المكالتغيرات في أقساط التأمين غير 

(67017)  بالصافي –  (797622)  (565)  (671)  (07606)   (887581)  

 837178  67570 37551 07125 597699 027233 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 277363  97598 97765 07307 67683 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 0017440  067069 037305 27342 667382 027233 مجموع اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب

 827244  67168 27757 - 587307 057012 إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

(77821) مدفوعة  (097163)  - (27037)  (47407)   (337437)  

 487817  07650 621 - 397254 77282  صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 

(37733) 07292 بالصافي  - 387 (025)   (27079)  

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

(47551)  بالصافي -عنها   27314 6 (367)  379  (27228)  

 447411  07915 641 6 377825 47124 صافي المطالبات المتكبدة

(57161) احتياطي عجز أقساط التأمين  97897 443 - 27488  77768 

(27380) احتياطيات فنية أخرى  57258 - 2 (37)   27842 

 017065  27446 07568 - 57100 07041 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 07944  307 294 462 415 466 مصاريف اكتتاب أخرى

(07800) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  587396 900 27514 77009  677009 

 437322  97151 017800 07430 77986 047144 صافي نتائج االكتتاب
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 )غير مراجعة( م2121 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل 

 المجموع  أخرى الهندسي الطاقة سيارات طبية 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

        تشغيلية أخرى إيرادات)مصاريف( / 

(647438)       مصاريف عمومية وإدارية  

مخصص ذمم مدينة مشكوك في 

(017382)       تحصيلها  

(979)       اإلدارةمكافآت مجلس   

 77725        استثماراتعمولة من ايراد 

 47246       ربح محقق من االستثمارات 

 27813       ايرادات أخرى

 -مجموع مصاريف تشغيلية أخرى 

(607125)        بالصافي  
        

(077713)       الخسارة للفترة  
        

للفترة العائدة إلى عمليات  الدخلصافي 

 -       التأمين
        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(077713)       المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل  
        

(57711)       الزكاة  

(311)       ضريبة الدخل  
        

        

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى 

(237713)       المساهمين  
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05 

 

 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -20
 

 معلومات إضافية  20-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م )غير مراجعة(2121سبتمبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سيارات طبية 

ممتلكات 
 المجموع  وحوادث

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      اإليرادات

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 497593  45 497548 - أفراد -

 87845  07658 37117 47081 منشآت متناهية الصغر -

 087049  47576 67175 77498 منشآت صغيرة -

 007585  47907 07534 57034 شركات متوسطة -

(0) منشآت كبيرة -  06 417563  417578 

 067800 617081 507759  0287751 

 )غير مراجعة( م2121 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل 

 سيارات طبية 

ممتلكات 
 المجموع  وحوادث

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      اإليرادات

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 0337140  201 0327830 - أفراد -

 257409  97142 87619 77768 منشآت متناهية الصغر -

 587983  077661 247049 077074 منشآت صغيرة -

 0687006  0287191 317952 97174 شركات متوسطة -

 0327348  0277763 47408 067 منشآت كبيرة -

 347083 2117959 2827765  5077917 
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06 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -27
 

ا، المالكين الرئيسيين فيهوتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات المساهمين بالشركة 

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

 من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 27-2
 

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

 طبيعة المعامالت 
أشهر المنتهية في الثالثةفترة   

سبتمبر 03  
أشهر المنتهية في  التسعةفترة 

سبتمبر 03  

م0302   م2121  م0302  م2121   

  

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

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

      المساهمون الرئيسيون

      

 حاج حسين علي رضا

 57773 79479 07008 832 أقساط التأمين المكتتبة

مدفوعات مستلمة 

(624) (240) ومطالبات مدفوعة  (59507) (37889)  

 مجموعة بن الدن السعودية

 0097951 059930 037185 59784 أقساط التأمين المكتتبة

مدفوعات مستلمة 

(697922) (049025) ومطالبات مدفوعة  (779700) (937594)  

 منتجات البناء  شركة

 77130 39807 - 50 أقساط التأمين المكتتبة

مدفوعات مستلمة 

(07676) (24) ومطالبات مدفوعة  (009052) (37863)  

الشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو 

    التي تمارس عليها األطراف ذات العالقة نفوذاً جوهريا

  

 الوكاالت التجارية المتحدة

مدفوعات بالنيابة عن 

(051) - - - الشركة   

 مكتب المحامي حسان محاسني

 684 - 9 - أقساط التأمين المكتتبة

مدفوعات مستلمة 

(053) - ومطالبات مدفوعة  (270) (513)  

 مجموعة الشرق األوسط
 22 - - - أقساط التأمين المكتتبة

مدفوعات مستلمة 

(02) (23) - - ومطالبات مدفوعة  
 

  أرصدة األطراف ذات العالقة 27-0

/ )دائنة( كما في أرصدة مدينة   

 

سبتمبر 03   

م0302  

  )غير مراجعة(

ديسمبر 30  

م2121  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

  أقساط تأمين مدينة

 87087  49732 حسين علي رضاحاج 

 0277375  2399935 مجموعة بن الدن السعودية

 217623  79083 شركة منتجات البناء 

 097  55 مكتب المحامي حسان محاسني

 06  - مجموعة الشرق األوسط

 2039554  0567398 

    أرصدة أخرى

 697  384 الوكاالت التجارية المتحدة
    

 

.يتم إدراج األرصدة األخرى في المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وحملة الوثائق مستحقة الدفع ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
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07 
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ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر وتضم موظفي كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه 

 اإلدارة التنفيذية العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة.
 

 سبتمبر 31و م2120 رسبتمب 31يبين الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها كبار موظفي اإلدارة للفترة المنتهية في 

 :م2121
 

 

أشهر المنتهية في التسعةفترة   
سبتمبر 03  

م2121 0302م   

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 37910 79079 رواتب وبدالت أخرى   

 061 055 تعويضات نهاية الخدمة

 79330 47160 

   
 979 29733 المكلفين بالحوكمةتعويضات 

 

 الزكاة وضريبة الدخل -25
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل أ.
 

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

 :الدفع فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل مستحقة

 

سبتمبر 03  

م0302  

  )غير مراجعة(

ديسمبر 30  

م2121  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 287036  039953 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 77911  59933 الحالية للفترة / للسنةل المحم

 217111  - السابقة عن السنواتالمحّمل 

(357086)  (279837) المسدد خالل الفترة/ السنة  

 217851  229473 نهاية الفترة / السنة الرصيد في
 

 فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل مستحقة الدفع:

 

سبتمبر 03  

م0302  

  )غير مراجعة(

ديسمبر 30  

م2121  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 811  833 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 011  033 المحمل على الفترة / السنة

 911  29233 نهاية الفترة / السنةالرصيد في 
    

 207751  209973 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

عن اإلقرارات المقدمة من الشركة. هيئة الزكاة والضريبة والجماركلتفسيرات مختلفة، وقد تختلف التقديرات التي سترفعها 
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08 

 

 )تتمة( –الزكاة وضريبة الدخل  -25
 

 وضع الربوط الزكويةب. 
 

 30قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل للسنوات المنتهية في  من المساهمين. ٪0من المساهمين وضريبة الدخل على  ٪99تطبق الزكاة على 

 وحصلت على شهادات الزكاة والضريبة المقيدة. م2109وحتى  م2119ديسمبر من 

 

 م:5002م, 5001م, 5002م, 5002السنوات 
 

فيما يتعلق بعمليات التأمين  الضريبة والجماركلزكاة وامن هيئة  م0338إلى  م0335الزكوية لألعوام من  ات، استلمت الشركة الربوطم0327خالل عام 
مليون  26039مليون ريال سعودي والتزام ضريبة استقطاع بمبلغ  6032زكاة مبلغ البحرين ش.م.ب. مطالبة ب -التعاونيالشركة المتحدة للتأمين المحولة من 

ًيا ضمانًا بنكريال سعودي. قدمت اإلدارة اعتراًضا على التقييمات المذكورة أعاله وهي واثقة من تلقي نتيجة إيجابية. عالوة على ذلك ، أصدرت الشركة 
مليون ريال سعودي( مقابل هذه الربوطات )انظر إيضاح  00039: م0329مليون ريال سعودي ) 00039بمبلغ لزكاة والضريبة والجمارك هيئة الصالح 

 .رين ش.م.بالبح -الشركة المتحدة للتأمين التعاونيترى اإلدارة أن أي مسؤولية إضافية نتيجة لهذه التقييمات سيتم تحميلها في النهاية على مساهمي . (22

 

 م0322 – م0338السنوات 
 

 ات الزكوية / الضريبية الالزمة.وحصلت على الشهاد م2100إلى  م2119ديسمبر  30/ الضريبية للسنوات المنتهية في  الزكويةقدمت الشركة إقراراتها 

ستقطاع بمبلغ الأصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط المعدل بناء على قرار لجنة االعتراضات االبتدائية وطالبت بزكاة وضريبة إضافية وضريبة ا

 تقطاعبضريبة االستعلقة ريال سعودي. قامت الشركة بتسوية الخالفات المذكورة. كما أن الشركة تعتزم تسوية غرامة التأخير الم 27،196،613إجمالي قدره 

 ريال سعودي. 2،384،673بمبلغ 

 

 :م0320و  م0320السنوات 
 

صدرت أ الزكوية / الضريبية الالزمة. وحصلت على الشهادات م2103و  م2102ديسمبر  30قدمت الشركة إقراراتها الزكوية / الضريبية للسنوات المنتهية في 

ريال سعودي.  0568416158وطالبت بضريبة و زكاة إضافية وضريبة االستقطاع بمبلغ  م2103و  م2102للعامين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييماً 

 .ريال سعودي 7،146،592ستمضي الشركة في التسوية النهائية مع لجنة تسوية المنازعات وتتوقع تسوية حوالي 

 

 :م0329إلى  م0327السنوات 
 

 ت الزكوية / الضريبية الالزمة.وحصلت على الشهادا م2108إلى  م2104ديسمبر  30الضريبية للسنوات المنتهية في قدمت الشركة إقراراتها الزكوية / 

وطالبت بمبلغ زكوي إضافي وضريبة استقطاع باإلضافة إلى غرامة  م2108و  م2105و  م2104أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييماً للسنوات 

 لزكاة والضرائب وضريبة االستقطاع عن السنوات المذكورة.التأخير. أنهت الشركة ا

 

 -: م0324و  م0323 السنوات
 

ً للمطالبة بزكاة إضافية وضريبة وغرامة مبالغ  بتسوية الشركة. قامت م2107و  م2106تأخير عن عامي  أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييما

 الزكاة والضرائب وضريبة االستقطاع عن السنوات المذكورة.

 

 -: م0303و  م0328 السنوات 
 

ً مبد. وحصلت على الشهادة الالزمة م2121 – م2109قدمت الشركة اإلقرار الزكوي للسنوات  ً اصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيما للسنوات  ئيا

ريال سعودي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على هذة التقيمات  27784ريال سعودي و  075467235ة اضافي بقيمة المذكورة وطالبت بمبلغ زكاة وضريب

 المبدئية. 
 

 رأس المال -23
 

ريال سعودي، مقسم إلى  41161116111رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع  إن، م2121ديسمبر  30و م2120 سبتمبر 31كما في 

 ريال سعودي لكل سهم. 01سهم بقيمة  4161116111

 

ماع مليون ريال سعودي الى الخسائر المتراكمة حيث تمت الموافقة على هذا التحويل من قبل اجت 32قامت الشركة بتحويل مبلغ االحتياطي النظامي البالغ 

 م. 2120اغسطس  08الجمعية العمومية بتاريخ 

 

 

سبتمبر 03  

م0302  

  )غير مراجعة(

ديسمبر 30  

م2121  

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 307944  02,877 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 -  (029877) المحول الى الخسائر المتراكمة

 307944  - الرصيد في نهاية الفترة / السنة
    



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

09 

 

 إدارة رأس المال -24
 

 للمساهمين. وزيادة القيمة العائدةتوضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة 
 

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

أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد تقوم المتعقلة ب الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر

 لغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.الشركة بتعديل مب
 

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

ستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق الملكية السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل اال

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

 

 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم -29
 

 المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة. بقسمة صافي الخسارة للفترة على المتوسطتم احتساب خسارة السهم للفترة 
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 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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لدخل الشامل مة اوقائالموجزة  ، وقائمة الدخل األوليةالموجزة ، فيما يلي قائمة المركز المالي األوليةللبنك المركزي السعوديوفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية 

 والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين: الموجزة ، وقائمة التدفقات النقدية األوليةالموجزة  األولية

 

 الموجزة قائمة المركز المالي األولية (أ
 

 
م0302 سبتمبر 03  

 )غير مراجعة(

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 

       الموجودات

 607735 017379 507356 99388 29225 39897 في حكمهنقد وما 

 227656 - 227656 - - - ودائع قصيرة األجل

 2397616 - 2397616 0739040 - 0739040 بالصافي -أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 2197598 - 2197598 2559354 - 2559354 معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبةحصة 

 407721 - 407721 049039 - 049039 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 0267264 - 0267264 2289043 - 2289043 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 027645 - 027645 229240 - 229240 وثائق تأمين مؤجلة تكاليف اقتناء

 2887366 0737278 0057188 0549034 2309585 809340 استثمارات

 327675 327675 - 059553 - 059553 المستحق الى / من عمليات التأمين

 687487 07138 677449 339747 09584 549944 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 017346 - 017346 239737 - 239737 بالصافي –ممتلكات ومعدات 

 47598 - 47598 49354 - 49354 موجودات غير ملموسة 

 77556 - 77556 59220 - 59220 بالصافي -اصول حق االستخدام 

 787411 787411 - 499733 499733 - الشهرة

 617111 617111 - 339333 339333 - وديعة نظامية

 47914 47914 - 59083 59083 - عمولة مستحقة على وديعة نظاميةإيراد 

 443,530 022,230 293949333 9187882 3617674 072697556 
       

(327675) - (059553) - (059553) ناقًصا: حذف العمليات المتداخلة  (327675)  
       

 072367880 3277999 9187882 293309353 0229230 4539874 مجموع الموجودات
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 )تتمة( – الموجزة قائمة المركز المالي األولية أ(
 

 
م0302 سبتمبر 03  

 )غير مراجعة(

م2121ديسمبر  30  

 )مراجعة(

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين المجموع المساهمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

الرياالت السعوديةبآالف    

       المطلوبات

 57396 - 57396 039303 - 039303 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين

 467604 07180 457533 429303 09337 389303 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 0567441 - 0567441 2209758 - 2209758 ذمم معيدي تأمين دائنة

 3127452 - 3127452 0059533 - 0059533 أقساط تأمين غير مكتسبة

 347994 - 347994 039832 - 039832 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 627920 - 627920 409053 - 409053 مطالبات تحت التسوية

 0697749 - 0697749 2509032 - 2509032 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 257748 - 257748 299890 - 299890 احتياطي عجز أقساط التأمين

 037378 - 037378 249440 - 249440 احتياطيات فنية أخرى

 327675 - 327675 059553 059553 - مطلوب إلى / من عمليات المساهمين

 017288 - 017288 239378 - 239378 التزامات منافع الموظفين المحددة

 67397 - 67397 59323 - 59323 التزامات عقود اإليجار

 377153 - 377153 049350 - 049350 فائض عمليات التأمين

 207751 207751 - 209973 209973 - زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

إيراد عمولة مستحقة على وديعة نظامية 

 47914 47914 - 59083 59083 - إلى البنك المركزي السعودي

 448,820 75,930 9059427 9137124 277735 9317759 

(327675) (059553) (059553) - ناقًصا: حذف العمليات المتداخلة         - (327675)  

       
 4489820 039073 9339259 8717349 277735 8987184 

 -احتياطي القيمة العادلة الستثمارات 

 37734 - 37734 (59500) - (59500) عمليات التأمين

عمليات مجموع المطلوبات واحتياطي        

 9107808 277735 8747183 4879303 039073 4479093 التأمين

       

       حقوق الملكية

 4117111 4117111 - 7339333 7339333 - رأس المال

 307944 307944 - - - - احتياطي نظامي

(0187125) - (2079304) (2079304) - خسائر متراكمة  (0187125)  

 97121 97121 - (330) (330) - لالستثماراتاحتياطي القيمة العادلة 

احتياطي إعادة قياس التزامات منافع 

 27024 - 27024 09207 - 09207 الموظفين المحددة

       
 3357163 3327939 27024 0349707 0359033 09207 مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات        

 072367880 3617674 8767217 293309353 0959573 4439537 التأمين وحقوق الملكية
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 الموجزة قائمة الدخل األولية (ب
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03 الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات

       

 0287751 - 0287751 2339808 - 2339808 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
       

       أقساط إعادة تأمين مسندة

(57313) (209735) - (209735) محلية -  - (57313)  

(687612) (789333) - (789333) أجنبية -  - (687612)  

 (309342) - (309342) (737915)  - (737915)  

       مصاريف فائض الخسارة

(070) (048) - (048) محلية -  - (070)  

(968) (29334) - (29334) أجنبية -  - (968)  

 (09373) - (09373) (07039)  - (07039)  
       

 537716 - 537716 729900 - 729900 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 –التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

(047130) (902) - (902)  بالصافي  - (047130)  

 397675 - 397675 739882 - 739882 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 017359 - 017359 239033 - 239033 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 517134 - 517134 529284 - 529284 مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب

 457499 - 457499 349742 - 349742 إجمالي المطالبات المدفوعة

(077749) (079858) - (079858) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  - (077749)  

 277751 - 277751 709520 - 709520 صافي المطالبات

المطالبات تحت التسوية، التغيرات في 

(07891) 39004 - 39004 بالصافي  - (07891)  

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

 47868 - 47868 (39530) - (39530)  بالصافي -عنها 

 317728 - 317728 709094 - 709094 صافي المطالبات المتكبدة

 57220 - 57220 (29077) - (29077) احتياطي عجز أقساط التأمين

 07557 - 07557 29032 - 29032 احتياطيات فنية أخرى

 47294 - 47294 59802 - 59802 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 740 - 740 935 - 935 مصاريف اكتتاب أخرى

 427540 - 427540 789373 - 789373 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

       

 77493 - 77493 09254 - 09254 صافي نتائج االكتتاب
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 )تتمة( – الموجزة قائمة الدخل األولية ب(
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03 الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       تشغيلية أخرى تإيراد)مصاريف( / 

(237099) (29,903) (804) (249990) مصاريف عمومية وإدارية  (286)  (237485)  

(895) (09033) - (09033) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها مخصص  - (895)  

(514) - (504) (504) - مكافآت مجلس اإلدارة  (514)  

 27540 07264 07277 0,703 29299 29000 إيراد عموالت من استثمارات

 - - - (083) - (083) استثمارات  خسارة محققة من

 07652 - 07652 - - - إيرادات أخرى

مجموع )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

(207065) (039580) (093) (039034)  بالصافي -  474 (217690)  

       

(037672) (299703) (093) (299253) )خسارة( / دخل الفترة  474 (037098)  

       

(037672) 037672 - (299253) 299253 تحمل المساهمين للخسارة / )للدخل(  - 
       

صافي الخسارة للفترة بعد مخصصات 

(037098) - (299703) (299703) - المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل  (037098)  

       

(07911) - (09333) (09333) - الزكاة  (07911)  

(011) - - - - ضريبة الدخل  (011)  

   02    
) - (039703) (039703) - صافي الخسارة للفترة 709805 ) ( 709805 ) 

       

       خسارة السهم )بالريال السعودي للسهم(

القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  417111   739333  )باآلف األسهم(

       

خسارة السهم األساسية والمخّفضة للفترة 

(1738)   (3952)  )بالريال السعودي للسهم(   
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 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية (ج
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03 الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       

(057098) - (039703) (039703) - صافي الخسارة للفترة  (057098)  
       

       الشاملة اآلخرى الخسارة
       

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

       استثمارات متاحة للبيع:

(032) 27691 (229777) (39330) (79492) صافي التغير في القيمة العادلة -  27558 

(057331) 27691 (029993) (049388) (79492) مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  (027641)  
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 الموجزة قائمة الدخل األولية (د
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات

       

 5077917 - 5077917 0279032 - 0279032 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
       

       أقساط إعادة تأمين مسندة

(207989) (009005) - (009005) محلية -  - (207989)  

(3217843) (2339897) - (2339897) أجنبية -  - (3217843)  

 (2909028) - (2909028) (3427832)  - (3427832)  

       مصاريف فائض الخسارة

(503) (29204) - (29204) محلية -  - (503)  

(27914) 59330) - (59330) أجنبية -  - (27914)  

 (39208) - (39208) (37407)  - (37407)  
       

 0707658 - 0707658 2079970 - 2079970 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 –التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

(887581) 209075 - 209075  بالصافي  - (887581)  

 837178 - 837178 2049299 - 2049299 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 277363 - 277363 079380 - 079380 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 0017440 - 0017440 2429092 - 2429092 اإليراداتمجموع 

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب

 827244 - 827244 0009033 - 0009033 إجمالي المطالبات المدفوعة

(337437) (439478) - (439478) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  - (337437)  

 487817 - 487817 2739524 - 2739524 صافي المطالبات

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 

(27079) 279499 - 279499 بالصافي  - (27079)  

التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

(27228) (239355) - (239355)  بالصافي -عنها   - (27228)  

 447411 - 447411 2539353 - 2539353 صافي المطالبات المتكبدة

 77768 - 77768 (39433) - (39433) عجز أقساط التأميناحتياطي 

 27842 - 27842 79083 - 79083 احتياطيات فنية أخرى

 017065 - 017065 299354 - 299354 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 07944 - 07944 09502 - 09502 مصاريف اكتتاب أخرى

 677009 - 677009 2399959 - 2399959 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

       

 437322 - 437322 09700 - 09700 صافي نتائج االكتتاب
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 )تتمة( –الموجزة قائمة الدخل األولية  د(
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       تشغيلية أخرى إيرادات)مصاريف( / 

(637087) (379034) (09334) (329033) مصاريف عمومية وإدارية  (07250)  (647438)  

عكس / )مخصص( الذمم المدينة المشكوك في 

(017382) 79289 - 79289 تحصيلها  - (017382)  

(979) - (29733) (29733) - مكافآت مجلس اإلدارة  (979)  

 77725 47537 37088 49207 09340 09732 إيراد عموالت من استثمارات

 47246 47246 - (083)  (083) محقق من استثمارات  )خسارة( / ربح

 27813 - 27813 729 - 729 إيرادات أخرى

 -إيرادات تشغيلية أخرى  مجموع )مصاريف(

(677578) (579048) (933) (509528)  بالصافي  67553 (607125)  
       

(247256) (529853) (933) (529383) )خسارة( / دخل الفترة  67553 (077713)  
       

(247256) 247256 - (529383) 529383 تحمل المساهمين للخسارة / )للدخل(  - 
       

الخسارة في الفترة بعد مخصصات صافي 

(077713) - (529853) (529853) - المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل  (077713)  

       

(57711) - (59933) (59933) - الزكاة  (57711)  

(311) - (033) (033) - ضريبة الدخل  (311)  

       
 - (3333) (39333) - (67111)  (67111)  
       

(237713) - (549853) (549853) - الخسارة للفترةصافي   (237713)  

       

       خسارة السهم )بالريال السعودي للسهم(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

  417111   739333  )باآلف االسهم(

       

خسارة السهم األساسية والمخّفضة للفترة 

(1759)   (2.75)  )بالريال السعودي للسهم(   
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 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية     هـ(
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       

       صافي الخسارة للفترة
       

 (237713) (237713) - (549853) (549853) - الشاملة اآلخرى الخسارة

       

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

       للبيع:استثمارات متاحة 

 017581 27073 87417 (299878) (89390) (89033) صافي التغير في القيمة العادلة -

 (037023) (207531) 87417 (439835) (349308) (89033) مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
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 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 )تتمة( - اضافيةمعلومات  -28

 

 الموجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية و(  
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(077713) - (529853) (529853) - قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الخسارة للفترة  (077713)  

       تعديالت لبنود غير نقدية:

استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات غير 

 27148 - 27148 09808 - 09808 ملموسة 

 07085 - 07085 09095 - 09095 استهالك اصول حق االستخدام

 000 - 000 230 - 230 ايجارتكاليف تمويل على التزامات 

)عكس( / مخصص الذمم المدينة المشكوك في 

 017382 - 017382 (79289) - (79289) تحصيلها

(47246) - 083 - 083 ربح محقق من استثمارات  (47246)  

 07477 - 07477 29544 - 29544 مخصص التزام المنافع المحددة للموظفين

 09232 (529853) (799485) 057213 (207949)  (67746) 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(0167319) (09539) - (09539) أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  - (0167319)  

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 

(0287408) 579572 - 579572 المكتسبة  - (0287408)  

 97418 - 97418 79750 - 79750 مطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير 

(067330) 39987 - 39987 مبلغ عنها  - (067330)  

(67403) 29740 - 29740 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - (67403)  

(017943) 99320 (29558) 89540 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  (07452)  (027395)  

(07181) - (780) (780) - عمولة مستحقة على وديعة نظامية  (07181)  

(97070) 029007 - 029007 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين   - (97070)  

(227052) 079723 800 009780 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  (067)  (227309)  

 667298 - 667298 (709892) - (709892) دائنةذمم معيدي تأمين 

 2067998 - 2067998 (339993) - (339993) أقساط تأمين غير مكتسبة

 027682 - 027682 (279380) - (279380) عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

(007588) 239005 - 239005 مطالبات تحت التسوية  - (007588)  

 047014 - 047014 (249579) - (249579) عنهامطالبات متكبدة وغير مبلغ 

 77769 - 77769 (39433) - (39433) احتياطي عجز أقساط التأمين

 27840 - 27840 79085 - 79085 احتياطيات فنية أخرى

إيراد عمولة مستحقة على وديعة نظامية الى البنك 

 07181 07181 - 780 780 - المركزي السعودي

 017415 - 017415 (599000) - (599000) المساهمينمطلوب إلى عمليات 

(017415) - 599000 599000 - مطلوب من عمليات التأمين  (017415)  

 (389505) 59373 (309995) 447383 (337973) 017401 

(27549) (29923) - (29923) التزامات منافع الموظفين المحددة المدفوعة         - (27549)  

(227634) - (279837) (279837) - دخل مدفوعةزكاة وضريبة   (227634)  
       

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة 

(047773) (567617) 407834 (939335) (89037) (429072) التشغيلية  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م0302سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( – الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية    و(
 

)غير مراجعة( سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م0302  

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

م2121  

 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(0007042) - - - شراء استثمارات  (387758)  (0497911)  

 607830 607830 - 229957 - 229957 المتحصل من بيع استثمارات

 - - - 009353 - 009353 وديعة قصيرة األجل

(67676) (39353) - (39353) شراء ممتلكات ومعدات  - (67676)  

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 

 األنشطة االستثمارية
099757 - 099757 (0077808)  237173 (947745)  

       

       التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 

(07791) (29795) - (29795) دفعات التزامات ايجار   - (07791)  

صافي النقد المستخدم في األنشطة 

(07791) (29795) - (29795) التمويلية   - (07791)  

    
   

(777774) (509303) (89037) )779040( وما في حكمه صافي التغيرات في النقد  (337534)  (0007318)  

 2577653 407454 2067099 329405 239048 529053 نقد وما حكمه في بداية الفترة

 0467345 77921 0387425 99388 29225 39897 نقد وما حكمه في نهاية الفترة

       

       معلومات غير نقدية

في القيمة العادلة لالستثمارات  صافي التغير

 017581 27073 87417 (299878) (89390) (89033) المتاحة للبيع

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(
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 (28-أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد -03
 

ة م، وإعالن منظالعربية السعوديةفي ذلك المملكة ، وانتشاره في الصين ثم الى جميع أنحاء العالم بما م2121أدى تفشي فيروس كورونا الجديد منذ أوائل عام 

يع ؛ أدى إلى اضطرابات كبيرة في صناعات البودًا على السفر على مستوى العالم، إلى فرض السلطات الحكومية حجًرا صحيًا وقيالصحة العالمية عن هذا الوباء

عرض وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب في ت بالتجزئة والسفر والضيافة والتجارة العالمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي

 :(09-فيروس كورونا )كوفيداألسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. أخذت الشركة في االعتبار ما يلي أثناء تقييم تأثير تفشي 

 

 األصول المالية •

 

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد األصول المالية أو  09-كوفيدوباء  تفشي أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب

ول ، واحتمال دخاد أو التأخر في السداد، والتخلف عن السدة الكبيرة للُمصدرين أو المدينين، الصعوبات الماليصول المالية. وتشمل هذه العواملمجموعة األ

 ، أجرى تقييًما لتحديد ما إذا كانلمصنفة ضمن األسهم المتاحة للبيع، وما إلى ذلك. في حالة األسهم اإعادة هيكلة مالية أخرى فالس أوالُمصدر أو المدين إلى اإل

ار جوهرية على ث، تعتقد إدارة الشركة أن الوباء لم يكن له أي آها. بناًء على هذه التقييماتهناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لألصول المالية إلى ما دون تكلفت

 .. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثبم2120 سبتمبر 31المنتهية في  أشهر التسعة لفترةنتائج الشركة المبلغ عنها 

 

 إدارة مخاطر االئتمان •

 

ة. وتشمل هذه مراجعة تركيزات عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان للتعامل مع المخاطر سريعة التغير والتطور التي تفرضها الظروف الحالي

، ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء. بناًء على المراجعة، حددت ى مستوى القطاع االقتصادي المحبب، والمنطقةاالئتمان عل

 :الشركة القطاعات التالية التي تأثرت بشكل كبير بالوباء وانخفاض أسعار النفط

 

 األطعمة •

 ط الجويةالخطو •

 شركات الشحن •

 الفنادق •

 بيع بالتجزئة •

 بناء •

 ترفيه •

 السياحة •

 

 مخاطر السيولة •

 

اء بأكمله. تقوم إلى الوبتدرك الشركة الحاجة إلى التركيز عن كثب على إدارة السيولة خالل هذه الفترة وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة 

 .توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة الفردي باإلضافة إلى التطور المستمر للعوامل االقتصادية الخارجيةالشركة بانتظام بمراجعة وتحديث 

 

 احداث الحقة  -02
 

م، أعلنت الشركة زيادة رأس مالها وفقاً لتوصية مجلس االدارة من خالل طرح اسهم اكتتاب. تخضع زيادة راس 2120سبتمبر  31الحقاً للفترة المنتهية في 

 لمال للوائح وموافقة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة. ا

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -00
 

 .هـ0443 ربيع األول 27الموافق  م2120 نوفمبر 2 تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ




