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 2021سبتمبر  14
 

 مجلس اإلدارة
 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

 5019ص. ب. 
 21422جدة 

 المملكة العربية السعودية 
 

 تحية طيبة وبعد، 
 

 المتراكمة ع الخسائر تقرير النتائج الفعلية فيما يتعلق بالتعديل المقترح لالحتياطي النظامي م
 

 . 2021 سبتمبر 12 تم إصدار هذا التقرير وفقاً لشروط اتفاقنــا المؤرخ في
 

الخسائر المتراكمة من خالل االحتياطي النظامي   تحملاقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )"الشركة"(  
عن ذلك وعن إعداد وحفظ جميع السجالت    ن دون غيرهمرتها مسؤوليالحالي للشركة. يظل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدا

 لسجالت الداعمة. ا نم المحاسبية وغيرها
 

بال يتعلق  فيما  أدناه  والمدرجة  معكم  عليها  المتفق  اإلجراءات  بتنفيذ  قمنا  خالل    تحمللقد  من  المتراكمة  للخسائر  المقترح 
ت "ارتباطات لتنفيذ اإلجراءا  4400خدمات ذات العالقة رقم  ر الدولي للفقًا للمعيااالحتياطيات النظامية للشركة. تم تنفيذ عملنا و

مد في المملكة العربية السعودية. تم تنفيذ اإلجراءات فقط لمساعدة الشركة فيما  عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية"، المعت  فقتمال
لديتعلق بتسجيل هذا االستيعاب للخسائر من خالل االحتياطيات   التالنظامية  السعودية. قمنا  ى وزارة  العربية  المملكة  جارة في 

    :ةليتاباإلجراءات ال
 

 . 2021مارس  31تحققنا من مبالغ االحتياطي النظامي والخسائر المتراكمة من دفتر األستاذ العام للشركة كما في  .1

 
واطل .2 اإلدارة  من  بتاريخ  حصلنا  اإلدارة  قرار مجلس  على  بال  2021يونيو    2عنا  مقابل  الم  تحمل المتعلق  للخسائر  قترح 

 . 2021رس  ما 31كما في االحتياطي النظامي للشركة 
 

العادية بتاريخ  حصلنا من اإلدارة واطل .3 العامة  الجمعية    2021أغسطس    18عنا على قرار الشركاء الصادر في اجتماع 
 ي للشركة. المقترح للخسائر مقابل االحتياطي النظام تحملالمتعلق بالموافقة على ال

 

اليومية   .4 دفتر  على  اإلدارة  من  ا  2021أغسطس    19  بتاريخحصلنا  لالحتيالتعديل  لتسجيل  مقابل لمقترح  النظامي  اطي 
 . ة الخسائر المتراكمة للشرك

 

في   .5 كما  للشركة  العام  األستاذ  دفتر  على  اإلدارة  من  للتعديل   2021أغسطس    19حصلنا  اليومية  دفتر  أن  من  وتأكدنا 
 المعنية.ذ العام ار األستسائر المتراكمة قد تم تسجيله بشكل مناسب في حسابات دفتي مقابل الخياطي النظامالمقترح لالحت

 
التعديل المقترح وبعد  قبل    2021مارس    31ا في  كم  ةغير المدقق  الموجزةالمركز المالي    قائمةمن اإلدارة على    صلناح .6

النظاملالحت الخياطي  مقابل  المتراكمة  ي  اإلسائر  في  مذكور  هو  كما  و  5و    4جراء  للشركة  دقته    ناتحققأعاله  من 
 . الرياضية

 
 ناه: نشير إلى نتائجنا أد

 
ألف لاير سعودي والخسائر المتراكمة البالغة    31,944، تحققنا من مبالغ االحتياطي النظامي البالغة  1فيما يتعلق باإلجراء   .1

   . 2021ارس م 31العام للشركة كما في تر األستاذ سعودي من دفألف لاير  137,015
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باإلج .2 يتعلق  ح2اء  رفيما  من،  واطلاإل  صلنا  على  دارة  اإلدارة  قرار  عنا  بال  2021يونيو    2بتاريخ  مجلس   تحملالمتعلق 

 استثناءات. ةلم يتم مالحظة أي المقترح للخسائر مقابل االحتياطي النظامي للشركة. 
 

ة العادية بتاريخ كاء الصادر في اجتماع الجمعية العاملشرقرار ا  عنا علىواطل، حصلنا من اإلدارة  3فيما يتعلق باإلجراء   .3

  ة لم يتم مالحظة أي  المقترح للخسائر مقابل االحتياطي النظامي للشركة.  تحملال  تعلق بالموافقة على الم  2021أغسطس    18

 استثناءات. 
 

باإلجراء   .4 يتعلق  بتاريخ  5و  4فيما  اليومية  دفتر  على  اإلدارة  من  المقترح  يجتسل  2021  سأغسط  19، حصلنا  التعديل  ل 

 لي: وحصلنا على دفتر األستاذ العام لتسجيل ما ي لشركةاطي النظامي مقابل الخسائر المتراكمة للالحتي

 

الخسائر  تحملقبل    التعديل  

 تحملبعد 

 الخسائر 

( الرياالت السعودية )باآلالف   

 - )31,944(  31,944 2021مارس  31االحتياطيات النظامية كما في 

( 105,071) 31,944 )137,015(  2021مارس  31في  مامتراكمة كال الخسائر  

 
قبل وبعد   ،2021مارس    31كما في    ةغير المدقق  الموجزةالمركز المالي    ةقائم، حصلنا على  6راء رقم  لق باإلجتعا يفيم .5

  ه تدق.  ، والمقدم في الملحق أ لهذا التقرير وتحققنا منللشركةاكمة  سائر المتري مقابل الخياطي النظاملالحت التعديل المقترح  

 ت. استثناءا  ةلم يتم مالحظة أيالرياضية.  

 
مراجعة أو فحص وفقاً لمعايير المراجعة   إن اإلجراءات التي قمنا بها والمنصوص عليها في االتفاق المبرم بيننا لم تشّكل عملية

أكيد  منها التعبير عن التلهدف  ا  لتي سيكونوا  لمعتمدة في المملكة العربية السعودية،الدولية أو المعايير الدولية لمهام الفحص، ا
الشركة. نحن ال نعبر عن مثل هذا التأكيد. لو قمنا بإجراءات إضافية أو قمنا بإجراء تدقيق   على الزيادة المقترحة في رأس مال

بما لفت ة، لرديبية السعولعرلمعايير الدولية لمهام الفحص، المعتمدة في المملكة اأو مراجعة وفقًا للمعايير المراجعة الدولية أو ا
تقريرنا. يتعلق هذا التقرير فقط بتسجيل االستيعاب المقترح للخسائر في دفاتر ور أخرى كنّا من الممكن أن ندرجها في  انتباهنا أم

 حسابات الشركة وال يمتد أثره إلى أي قوائم مالية للشركة ككل.
 

كما يحظر نسخ أو توزيع أي من   .التفاق المبرم بيننارد باو  عاله وكماأ   هيحظر استخدام هذا التقرير في غير الغرض المشار إلي
 ه على أي أطراف أخرى بخالف ما يسمح به اتفاقنا؛ وال نتحمل أدنى التزام أو مسؤولية تجاه الغير.محتويات

 
شركة أو بأي  عي الاجبصفتنا مر(  اإن التزاماتنا بخصوص هذا التقرير تعتبر مستقلة تماماً عن أي مهام قد نقوم بها )أو قد قمنا به

تغير بأي حال من األحوال بسبب هذه المهام. ليس في هذا التقرير، وال أي شيء ، كما أن مسؤولياتنا والتزاماتنا لن تىصفة أخر
اجعين  مرلقد تم نقله شفهياً أو تم تنفيذه في سياق الخدمات أو ما يتصل بها، ما يتضمن أي مسؤولية واجبة تترتب علينا بصفتنا ا

 مالية للشركة. وائم ق ألي
 

 وترهاوس كوبرز  سبراي
 
 
 
 

 ن العتيبي علي عبدالرحم
 379ص رقم ترخي
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 ق أ ملح  التعاوني الشركة المتحدة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي األولية 
 2021مارس  31كما في 

  

 

 2021مارس  31

( قبل  ة)غير مدقق 

التعديل المقترح  

  النظاميلالحتياطي 

مع الخسائر  

 المتراكمة 

 2021مارس  31

( بعد  ة)غير مدقق 

التعديل المقترح  

  النظاميلالحتياطي 

مع الخسائر  

 المتراكمة 

دية لسعو بآالف الرياالت ا    

  الموجودات 
 

 24,136 24,136 نقد وما يماثله 

 270,857 270,857 بالصافي   – أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

 194,350 194,350 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 

 36,785 36,785 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

 125,116 125,116 وغير مبلغ عنها  كبدةحصة معيدي التأمين من مطالبات مت

 14,117 14,117 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 280,427 280,427 استثمارات 

 69,568 69,568 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 10,242 10,242 بالصافي  –ممتلكات ومعدات 

 5,640 5,640 موجودات غير ملموسة 

 6,700 6,700 افي بالص  –موجودات حق االستخدام 

 78,400 78,400 الشهرة 

 60,000 60,000 وديعة نظامية 

 5,197 5,197 عمولة مستحقة من وديعة نظامية دخل 

 1,181,535 1,181,535 مجموع الموجودات 

 
  المطلوبات 

 
 10,605 10,605 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين 

359,23 59,233 مستحقات ومطلوبات أخرى   

 142,758 142,758 دائنة   معيدي تأمينرصدة أ

 291,679 291,679 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 29,859 29,859 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

 61,557 61,557 مطالبات قائمة 

 168,057 168,057 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 25,501 25,501 احتياطي عجز أقساط التأمين 

6315,9 15,963 أخرىنية احتياطيات ف  

 9,740 9,740 التزامات منافع الموظفين المحددة 

 6,081 6,081 عقود اإليجار مطلوبات 

 37,053 37,053 الفائض من عمليات التأمين

 16,384 16,384 زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 

 5,197 5,197 الدفع إلى ساماعمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة دخل 

67879,6 المطلوبات  جموع م  879,667 

( 1,751) عمليات التأمين  -احتياطي القيمة العادلة الستثمارات      (1,751 )  
   

 877,916 877,916 مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين 

   

   حقوق الملكية 

 400,000 400,000 رأس المال 

 - 31,944 احتياطي نظامي 

( 15137,0) خسائر متراكمة   (105,071 )  

 6,566 6,566 طي القيمة العادلة لالستثمارات احتيا 

 2,124 2,124 احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة 

 303,619 303,619 مجموع حقوق الملكية 

   

 1,181,535 1,181,535 واحتياطي عمليات التأمين وحقوق الملكية مجموع المطلوبات  

 


