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 . التنظيم واألنشطة الرئيسية 1
 

مين التعاوني )"الشركة"  و " سي "( هي شركة مساهمة سعودية تاسست في المملكة العربية إن المجمو ة المتحدة للتا
م. المكتب 2007 غسطس  22هـ، الموافق 1428شعبان  9بتاري   1010417178السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

  بد العزيز، الرياا.المسجل للشركة يقع في حي حطين، طريق األمير تركي بن 
 

 بريزل  4ل  نشطة الشركة في إجراء  مليات التامين التعاوني واألنشزطة ذات الصزلة فزي المملكزة العربيزة السزعودية. فزي تتمال
م، حصلت الشركة  لى ترخيص مزن البنز  المركززي السزعودي )"سزاما"( لثنخزراط فزي التزامين فزي المملكزة العربيزة 2009

السزعودية )تزداول( فزي  يم. تزم إدراج الشزركة فزي السزوق المزال2009ليزو يو 1السعودية. بد ت الشركة  مليات ا التجارية في 
 م.2007 غسطس  27

 

 فاصيل ا كما يلي:وتللشركة فروع مسجلة الثالة  يوجد
 

 

 
 
 

 
 

 . أسس اإلعداد 2
 

 بيان اإللتزامأ( 
 

المنت ية في  ش ر  ش ر والتسعة الالثالة  وللفترتي م2021سبتمبر 30 شركة كما فيتم إ داد القوائم المالية األولية الموجزة لل
ً ل، م2021 سبتمبر 30 المعتمد في المملكة العربية السعودية ـ التقارير المالية األولية"  34معـيار المحاسـبة الدولي "وفقا

 .للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة  ن ال يئة السعودية 
 

المالية السنوية ويجب قراءت ا  القوائمالموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في  األوليةالمالية  القوائمال تتضمن 
 .م2020ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنت ية في  القوائمباالقتران مع 

 
 

االسزتالمارات المتاحزة ء باستالنا، يخيةرلتاالتکلفة د  امبويزة رارالستمد  امبس سا   لزىداد القوائم المالية األولية المزوجزة  م إيت
، مكافاة ن اية الخدمة للموظفين والتي يتم اال تراف ب ا بالقيمزة الحاليزة لثلتززام المسزتقبلي لةدلعاابالقيمة  يتم قياس ا لتيا للبيع

 للشززركة باسززتخدام تصززنيف االوليززةالمركززز المززالي  قائمززةال يززتم  ززرا  باسززتخدام التكلفززة المتوقعززة بطريقززة وحززدة االئتمززان.
، ودائزع ألجزل ، نقزـد ومزا فزي حكمزه  رصدة متداولزة :اكدة التالية تم تصنيف األرص حيث. ةمتداولالغير وة المتداول االرصدة

صزافي ، حصزة معيزدي التزامين فزي  قسزاط تزامين غيزر مكتسزبة ، حصزة معيزدي  -ذمزم  قسزاط تزامين و معيزدي التزامين مدينزة 
والزائق تزامين  اكتتابتكاليف حصة معيدي التامين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا ، التامين من مطالبات تحت التسوية ، 

مطالبزات حملزة الوالزائق دائنزة ،  مدفو زة مقدمزة و رصزدة مدينزة  خزرى ، مصزاريفمؤجلة ، مستحق من طرف ذي  ثقزة ، 
، مطالبات مطالبات تحت التسوية   دخل  موالت غير مكتسبة، مستحقات و رصدة دائنة  خرى ،  قساط تامين غير مكتسبة ،

ي فز. الفائا من  مليات التزامين ، زكزاة وضزريبة دخزل مسزتحقة مستحقات ،  ات فنية  خرىاحتياط، متكبدة وغير مبلغ  ن ا
اسزتالمارات متاحزة ، مكافزاة ن ايزة الخدمزة للمزوظفينغيزر متداولزة: ارصزدة صنف األرصدة التالية بصفة  امة  لى  ن ا تحين 
وموجززودات غيززر ملموسززة و صززول حززق  ممتلكززات ومعززدات مولززة مسززتحقة مززن الوديعززة النظاميززة و، وديعززة نظاميززة، للبيززع

 .االستخدام
 

لمتطلبزات نظزام التزامين فزي المملكزة  وفقزاتقوم الشركة بعرا قائمة المركزز المزالي األوليزة بالترتيزب حسزب درجزة السزيولة. 
ئم وتعزرا القزوا العربية السعودية، تحتفظ الشركة بسجثت محاسبية منفصلة لكزل مزن  مليزات التزامين و مليزات المسزاهمين

. تسززجل الموجززودات والمطلوبززات واإليززرادات والمصززاريف العاديززة بشززكل واضززح ألي مززن (18الماليززة وفقززاً لززذل  )إيضززاح 
تم تحديززده مززن قبززل اإلدارة يززمززن العمليززات المشززتركة  مصززاريفالنشززاطين فززي دفززاتر حسززاب النشززاط المعنززي.  سززاس توزيززع ال

 .ومجلس اإلدارة
 

ة الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وقائمة التدفق إن قائمة المركز المالي االولي
من القوائم المالية األولية الموجزة تم تقديم ا  18النقدي األولية الموجزة لعمليات التامين و مليات المساهمين في إيضاح 

السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير  البن  المركزيذية الصادرة من مالية إضافية لثلتزام بمتطلبات اللوائح التنفي كقوائم
السعودي، فصل الموجودات والمطلوبات،  البن  المركزيالدولية للتقارير المالية. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة من 

لمالي األولية الموجزة، قائمة اإليرادات والمصاريف لعمليات التامين و مليات المساهمين. و لى ذل  فإن قائمة المركز ا
الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل االولية الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لعمليات التامين 

والدخل  و الخسارة  مصاريفو مليات المساهمين كما يشار إلي ا   ثه تعكس فقط الموجودات والمطلوبات، اإليرادات وال
 لة للعمليات المعنية.الشام

 

ً وفقو ند إ داد القوائم المالية االولية  لى مستوى الشركة  يتم دم   رصدة ومعامثت  ،للتقرير الماليللمعايير الدولية  ا
األرصدة المتداخلة والمعامثت واألرباح والخسائر  استبعاد مليات التامين مع  رصدة ومعامثت  مليات المساهمين. يتم 

يتم ة )إن وجدت( بالكامل  الناء الدم . إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التامين و مليات المساهمين غير المحقق
 بالنسبة للمعامثت واألحداث المشاب ة في ظروف ممااللة. ا تبارها  مليات موحدة

 تاريخ اإلصدار  اإلصدارمكان   رقم السجل التجاري  الفرع

 هـ1439رمضان  12  الخبر  2051043671  فرع الشركة

 هـ1439رمضان  12  خميس مشيط  5855035150  فرع الشركة

 هـ1439رمضان  12  جدة  4030204059  فرع الشركة
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 . أسس اإلعداد )تتمة( 2
 

 أ( بيان اإللتزام )تتمة(
 

ات التامين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي االولية وقوائم الدخل إن إدراج معلومات منفصلة لعملي
األولية والدخل الشامل األولية والتدفقات النقدية األولية وكذل  بعا االيضاحات ذات الصلة تمالل معلومات مالية تكميلية 

 إضافية مطلوبة كما هو مطلوب بموجب الثئحة التنفيذية.
 

 :يلي كماذية لشركات التامين ييع فائا  مليات التامين حسب نص الثئحة التنفيتم توز
 

   
 ٪90  محول إلى  مليات المساهمين

 ٪10  المحول إلى  مليات حملة والائق التامين

  100٪ 
 
 

 .عجز باكمله إلى  مليات المساهمينإذا كان نات   مليات التامين  جز، يتم تحويل ال
 

 فية وعملة العرضب( العملة الوظي
 

للشركة وقد تم تقريب االرقام إلى  قرب  الوظيفيةتم  را القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي بإ تباره العملة 
  لف، ما لم يذكر خثف ذل . 

 

 ج( السنة المالية
 

 ديسمبر. 31ي وتنت ي فيناير  1، تبد  في التقويم الميثديتتوافق مع لشركة السنة المالية لإن 
 

 ( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامةد
 

يقتضي  لى اإلدارة  ند إ داد القوائم المالية االولية للشركة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤالر  لى 
 تلف  ن هذه التقديرات.والموجودات والمطلوبات. النتائ  الفعلية قد تخ مصاريفالسياسات المحاسبية ومبالغ اإليرادات وال

 

 ند إ داد القوائم االولية الموجزة، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات هامة تطبيقا للسياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية 
 31لتقدير  دم اليقين تتضمن سياسات إدارة المخاطر التي تم تطبيق ا في إ داد القوائم المالية للسنة المالية المنت ية في 

ومع ذل ، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات الشكو  التي تم الكشف  ن ا في القوائم  .م2020يسمبر د
ل ذه القوائم المالية  21. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة إيضاح 19-وباء كوفيد المالية السنوية األخيرة  لى خلفية

 الوضع، وإظ ار  ي تغييرات مطلوبة في فترات إ داد التقارير المستقبلية.األولية الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم 
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 . أسس اإلعداد )تتمة( 2
 

 )تتمة( ( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامةد
 

 على االحتياطات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية  19-كوفيد تأثير 
 

 المالية موجوداتال
ً المالية للشركة ،  جرت الشركة تقييم موجودات لى ال 19-كوفيد ، قد يكون لوباءةلتلبية  ي تااليرات محتمل ً وفق ا لسياست ا  ا

المالية التي انخفضت قيمت ا.  موجوداتالمحاسبية لتحديد ما إذا كان هنا  دليل موضو ي  لى وجود  صل مالي  و مجمو ة ال
الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين  و المدينين والتخلف  ن السداد المالية للديون، تشمل هذه  وامل مالل  موجوداتبالنسبة لل

 و التاخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر  و المدين إلى اإلفثس  و إ ادة هيكلة مالية  خرى ، إل . في حالة األس م 
ان هنا  انخفاا كبير  و طويل األمد البيع ، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا ك -المتاحة  موجوداتالمصنفة ضمن ال

 .المالية إلى ما دون تكلفت ا موجوداتفي القيمة العادلة لل
 

مبلغ  ن ا لفترتي لم يكن ل ا  ي آالار مادية  لى نتائ  الشركة ال 19-كوفيد وباء، تعتقد إدارة الشركة  ن بناًء  لى هذه التقييمات
 . تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع  ن كالب.م2021 سبتمبر 30الالثالة والتسعة  ش ر المنت ية في 

 

 إدارة مخاطر االئتمان
 ززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواج ة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسر ة التي تفرض ا الظروف الحالية. 

ظرف، واتخاذ اإلجراءات المناسبة  ند وتشمل هذه مراجعة التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى ال
ران وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع الطية مالل المقاوالت الحكومية وإلى المراجعة، حددت الشركة قطا ات معين اً اللزوم. استناد

 .فيروس كورونا بوباءالضيافة با تبارها متاالرة بشكل كبير 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة3
 

قديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إ داد القوائم المالية االولية الموجزة مع تل  المتبعة في تتوافق السياسات والت
، باستالناء المعايير الجديدة وا تماد التعديثت  لى م2020ديسمبر  31إ داد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنت ية في 

يل  و لم يكن ل ا  ي تاالير مالي  لى القوائم المالية األولية الموجزة للشركة في الفترة المعايير الحالية التي كان ل ا تاالير ضئ
 الحالية  و الفترات السابقة، ومن المتوقع  ن يكون ل ا تاالير ضئيل في الفترة المستقبلية.

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعدأ. 
ديدة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول للسنة المحاسبية اختارت الشركة  دم التطبيق المبكر للمعايير الج

ً وتقوم حالي م2021يناير  1للشركة التي تبد  في   بتقييم تااليرها. ا
 

 "عقود التأمين" – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 نظرة عامة
 

القياس والعرا واالفصاح  ن  قود التامين ويحل محل م، ويحدد مبادئ االالبات و2017مايو  18تم نشر هذا المعيار في 
  قود التامين.  4المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

ينطبق المعيار الجديد  لى  قود التامين الصادرة، و لى جميع  قود إ ادة التامين و قود االستالمار مع مثمح المشاركة 
ً تقديرية بشرط  ن تصدر الج ة  يض  :لب فصل المكونات التالية  ن  قود التامين قود التامين. يتط ا

 ؛مشتقات متضمنة، إذا استوفت معايير محددة معينة ( 
 و ؛مكونات استالمارية مميزة (ب
 . ي تع د بنقل سلع مميزة  و خدمات غير تامينية (ج

والمعيار الدولي  9يجب  ن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .(15للتقرير المالي 

 

 القياس
، الذي سمح لشركات التامين بمواصلة استخدام السياسات 4 لى العكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

نماذج القياس  17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 2015المحاسبية ألغراا القياس التي كانت موجودة قبل يناير 
 :المختلفة التالية

 

 :يعتمد النموذج العام للقياس على األساسيات التالية
 :التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل ( 
 ،احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية •
 ،ذه التدفقات النقدية المستقبليةتعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود ) ي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة ب  •
 ؛تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية •
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

 "عقود التأمين" )تتمة( – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

دمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجمو ة من  قود التامين وسيتم إالباته كمنشاة هامش الخدمة التعاقدية. يمالل هامش الخ (ب
ً تقدم الخدمات في المستقبل. ال يمكن  ن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبي  ند نشاته؛ سيتم تسجيل  ي مبلغ سلبي صاف من  ا

 اية كل فترة تقرير الحقة يتم إ ادة قياس القيمة الدفترية التدفقات النقدية للوفاء في البداية في الربح  و الخسارة مباشرة. في ن
 :لمجمو ة من  قود التامين  لى  ن ا

 

اقدية مطلوبات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمة التع •
 للمجمو ة في ذل  التاري  ؛

تكبدة ، والتي يتم قياس ا  لى  ن ا التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة مطلوبات المطالبات الم •
 .للمجمو ة في ذل  التاري 

 

ً يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحق للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. وبما  نه ال يمكن  ن يكون  ا
عاقدية سالبا، فإنه يتم إالبات التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد  ن هامش الخدمة التعاقدية هامش الخدمة الت

ً تتراكم الفائدة  يضالمتبقية في الربح  و الخسارة.   لى هامش الخدمة التعاقدية بالمعدالت المالبتة  ند اال تراف األولي بالعقد  ا
بداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(.  ثوة  لى ذل  ، سيتم تحرير هامش ) ي معدل الخصم المستخدم في ال

، مما يعكس كمية المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود الخسارة  لى  ساس وحدات التغطية الخدمة التعاقدية في الربح  و
 المتبقية في المجمو ة.

 

ً إلزاميا لقياس العقود ذات مثمح مشاركة المباشرة )يشار إلي ا  يضمن   الرسوم المتغيرة يعد م ً ن   الرسوم المتغيرة نموذجا  ا
ً باسم " قود مشاركة مباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم ما إذا كان العقد يفي ب ذه المعايير  ند بدء العقد وال يتم إ ادة تقييمه الحق . ا

ً الخدمة التعاقدية  يض يتم تعديل هامش ،بالنسبة ل ذه العقود  :باإلضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام للقياس ا
 حصة المنشاة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية ، ( 

 .تاالير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية (ب
 

ً مبسط لقياس مطلوبات التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياس ص أقساطبنهج تخصيسمح باإلضافة إلى ذل ، ي  اً ال يختلف جوهري ا
 ن النموذج العام للقياس  و إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة  و  قل لكل  قد في المجمو ة.  مع باستخدام ن   تخصيص 

ً البات األولي ناقصاألقساط، فإن مطلوبات التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة  ند اال التدفقات النقدية لحيازة التامين. يظل  ا
نموذج القياس العام قابثً للتطبيق لقياس المطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. ومع ذل ، ال يطلب من المنشاة تعديل التدفقات 

متوقع دفع / استثم تل  التدفقات النقدية في سنة النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتاالير المخاطر المالية إذا كان من ال
 .واحدة  و  قل من تاري  تكبد المطالبات

 

 تاريخ السريان
 صدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مسودة تعديثت . م2023يناير  1تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاري  سريانه،  ي 

مارس  17في وتلقى تعليقات من مختلف  صحاب المصلحة.  م2019نيو خثل يو 17التعرا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 قود  17،  كمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديثت  لى المعيار الدولي إل داد التقارير المالية م2020

يار إلى فترات إ داد التقارير السنوية . وقرر تاجيل تاري  سريان المعم2019التامين التي تم اقتراح ا للتشاور العام في يونيو 
. يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية إصدار تعديثت  لى المعيار الدولي للتقارير المالية م2023يناير  1التي تبد  في  و بعد 

اإليرادات  - 15مالية تطبيق المعيار الدولي للتقارير ال اً سمح بالتطبيق المبكر إذا تم  يضم. ي2020في الربع الالاني من  ام  17
 .األدوات المالية - 9من العقود مع العمثء والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 التحول
يلزم تطبيق باالر رجعي. ومع ذل ، إذا كان التطبيق الكامل باالر رجعي لمجمو ة من  قود التامين غير  ملي،  ندئذ يكون  لى 

 .ي  و القيمة العادلةالمنشاة  ن تختار إما من جية األالر الرجع
 

 العرض واإلفصاحات
 .تتوقع الشركة  ن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التامين مع تعديثت  لى العرا واإلفصاحات

 

 التأثير 
ً تقوم الشركة حالي القوائم المالية األولية ري  نشر هذه من تا اً ا تبار 17بتقييم تاالير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  ا

تتوقع الشركة تاالير جوهري  لى القياس واإلفصاح لم يتم تقييم األالر المالي ال تماد المعيار بالكامل من قبل الشركة.  ،الموجزة
المعيار الجديد   ن التامين والتنازل الذي سيؤالر  لى كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة  دم ا تماد هذا

 في وقت مبكر.
 

 مشروع ، تشرف  ليه لجنة اإلدارة التنفيذية للمعايير الدولية إل داد التقارير المالية.للبد ت الشركة  ملية التنفيذ وشكلت فريق 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

11 

 

 

 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

 "عقود التأمين" )تتمة( – 17لتقرير المالي المعيار الدولي ل
 

 التأثير )تتمة(
 

 

ً الشركة حالي والذي يتطلب تطوير وتصميم  مليات وإجراءات جديدة  17الية في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير الم ا
وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي  17لأل مال بما في ذل   ي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المجاالت الرئيسية تحت مرحلة التصميم وحالة التقدم هي كما يلي:
 

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

 
 التاالير المالي

م، لوحظ  ن التاالير المالي ضئيل بالنسبة إلى إجمالي حقوق الملكية حيث  ن 2018وفقاً لتحليل  ام االكتتاب 
صيرة الذيل تستتبع ن   تخصيص األقساط  قود التامين الخاصة بالشركة هي في الغالب قصيرة األجل وق

 الذي يشبه إلى حد كبير الن   الممارسة الحالي للحساب.

 تاالير البيانات

(  لى متطلبات بيانات إضافية. ) لى سبيل المالال، تاري  استحقاق 17يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية )
مطلوبات التغطية المتبقية، و قود إ ادة التامين القسط لث تراف األولي، وبيانات إيصال األقساط لعقود 

المحتفظ به، والتي تنقسم إلى مخاطر مرتبطة بالمخاطر  و خسارة متكبدة لتقييم حدود العقد، ودقة  قل لتلبية 
ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  مستوى متطلبات التجميع والبيانات لمزيد من المعلومات. اإلفصاحات وفقا

 إجراء مزيد من التدريبات المكالفة لضمان توفير البيانات المطلوبة.(. يتم 17

 نظمة تقنية تاالير 
 المعلومات

ً للمعيار الدولي إل داد التقارير المالية  . يتوقع مقدم 17حددت الشركة الحاجة إلى محر  المحاسبة وفقا
 م.2021الخدمة  ن يتم االنت اء من الخدمة بحلول ن اية  ام 

ى إتفاقيات التاالير  ل
 إ ادة التامين

يتم إجراء مزيد من التقييم لتاكيد ن   القياس لترتيبات إ ادة التامين حيث ال يتاهل إجمالي  قساط التامين 
 المتنازل  ن ا من إ ادة التامين تلقائياً للحصول  لى ن   تخصيص األقساط.

 التاالير العملية

يم التاالير التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي إل داد التقارير المالية نفذت الشركة  ملية تقييم األالر التشغيلي لتقي
. نظراً ألنه سيتم قياس غالبية  قود الشركة بموجب ن   تخصيص األقساط، فمن المتوقع  ن يكون تاالير 17

 العملية معتدالً.

التاالير  لى 
السياسات و طر 

 الرقابة

ستيعاب التغييرات في  مليات و نظمة الشركة المتعلقة تحتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث ال
. يجري تنفيذ تمرين تفصيلي ل ذا الغرا كجزء من المرحلة 17بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 الالالالة من إرشادات تنفيذ البن  المركزي السعودي.

 المجاالت الرئيسية
 لمرحلة التصميم

 ملخص التقدم

إطار الحوكمة 
 والرقابة

والزذي يتضزمن إنشزاء  17لقد وضعت الشركة برنام  حوكمة شامل للمعيزار الزدولي إل زداد التقزارير الماليزة 
 لجنة توجي ية لإلشراف لرصد التقدم في التنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف  صحاب المصلحة.

 منطقة العمليات

تتقززدم الشززركة فززي تصززميم الجوانززب التشززغيلية لمرحلززة التصززميم والتززي تشززمل وضززع سياسززة بيانززات شززاملة 
وقززاموس البيانززات. كمززا تقززوم الشززركة بوضززع اللمسززات األخيززرة  لززى التصززاميم المعماريززة لألنظمززة الفر يززة 

ى اختيار البائعين مع االنت زاء المختلفة.  حرزت الشركة تقدماً من خثل تقييم متطلبات العمل وتعمل حالياً  ل
 من العمليات المختلفة الثزمة لثنتقال وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

تاالير  نظمة تقنية 
 المعلومات

ً للمعيار الدولي إل داد التقارير المالية  . يتوقع مقدم 17حددت الشركة الحاجة إلى محر  المحاسبة وفقا
 م.2021دمة بحلول ن اية  ام الخدمة  ن يتم االنت اء من الخ

المجال الفني 
 والمالي

 كملززت الشززركة  وراق سياسززات مختلفززة تشززمل العديززد مززن المسززائل الفنيززة والماليززة بعززد االنت ززاء مززن قززرارات 
. يززتم اتخززاذ قززرارات السياسززة بعززد 17السياسززة المطلوبززة بموجززب المعيززار الززدولي إل ززداد التقززارير الماليززة 

بين مختلف  صحاب المصلحة. تخضع  وراق السياسة حالياً للموافقة  لي ا من قبل اللجنة  المداوالت الثزمة
 التابعة للشركة. 17التوجي ية لمشروع المعيار الدولي إل داد التقارير المالية 

 خطة الضمان
ليزة تعمل الشركة مع  صحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة  لى خطة الضزمان للفتزرات االنتقا

 وما بعد التنفيذ.



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

12 

 

 

 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

 األدوات المالية" "– 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

يار الجديد البنود التالية . يتناول المع39والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي  م2014يوليو  24تم نشر هذه المعيار في 
  .المتعلقة باألدوات المالية

 

  التصنيف والقياس (أ
العادلة من من جية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفاة  و القيمة  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :الربح  و الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفاة إذاخر  و القيمة العادلة من خثل خثل الدخل الشامل اآل

 .تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج   مال ي دف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية •
 ات ألصل الدين والفائدة  دت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواري  محددة بحيث تقتصر  لى مدفو •

 . لى المبلغ  صل الدين القائم
 

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خثل الدخل الشامل االخر وسيتم إ ادة تدوير األرباح  و الخسائر المحققة من خثل الربح 
 : و الخسارة  ند البيع، في حالة استيفاء الشرطين التاليين

 .نموذج   مال ي دف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيعاالحتفاظ باألصل ضمن  •
 تمالل األحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفو ات  صل المبلغ والفائدة. •

 

لى ذل ،  ند اإلالبات يتم قياس الموجودات التي ال تفي باي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خثل الربح  و الخسارة، باإلضافة إ
المبدئي، يمكن للمنشاة استخدام الخيار لتعيين  صل مالي بالقيمة العادلة من خثل الربح  و الخسارة إذا كان ذل  بغلي  و يحد بشكل 

 .جوهري من  دم التطابق المحاسبي
انتخابات ال رجعة في ا لتقديم التغييرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ ب ا لغرا المتاجرة، يمكن للمنشاة  يضا إجراء

الثحقة في الدخل الشامل االخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذل  األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إالبات توزيعات األرباح في 
لربح  و الخسارة، يتم إالبات قيمة إضافة إلى ذل ، بالنسبة للمطلوبات المالي المصنفة بالقيمة العادلة من خثل ا .الربح  و الخسارة

م يؤدي التغير في القيمة العادلة لثلتزام المالي العائدة إلى التغييرات في المخاطر االئتمانية ل ذا االمتالال في الدخل الشامل االخر، مال
 .ي في الربح  و الخسارةبإالبات االار تغيرات المخاطر االئتمانية لثلتزام في الدخل الشامل االخر إلى وجود  دم تطابق محاس

 

 في القيمة الهبوطب( 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية  9في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ال بوطيعكس نموذج 

عد من الضروري حدوث حدث ، لم ي9المالي  ر. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقري39المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 ائتماني قبل إالبات خسائر االئتمان. بدالً من ذل ، تقوم المنشاة دائما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تل  الخسائر

الئتمان منذ االالبات االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاري  تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر ا
 .المبدئي

 

 ج( محاسبة التحوط
متطلبات جديدة بشان محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل  والق مع إدارة المخاطر.  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً  كالر ا تمادا  لى المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعد يثت  لى جميع محاسبة التحوط تحدد المتطلبات ن جا
ه، قد باستالناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر  سعار الفائدة )يشار إلي ا  ادة باسم "التحوط الكلي للقيمة العادلة"(. بالنسبة ل ذ

ً في معيار المحاسبة الدولي  الناء إلى حد كبير ألن . تم منح هذا االست39تستمر المنشاة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليا
 مجلس معايير المحاسبة الدولي بعال  محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.

 

 تاريخ السريان
. ومع ذل ، فإن التعديثت  لى المعيار الدولي للتقرير م2018يناير  1هو  9كان تاري  السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 قود  - 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي  - 9بيق المعيار الدولي للتقرير المالي تط قود التامين:  - 4المالي 
الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر  قود التامين  4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي م2016سبتمبر  12التامين، المنشور في 

قبل  ن يصبح معيار  قد  9للحد من آالار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4 ق المعيار الدولي للتقرير الماليضمن نطا
 قود التامين( ساري المفعول. تقدم  -17التامين الجديد الصادر  ن مجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التعديثت خيارين بديلين:
 :ما قبلحتى  9عيار الدولي للتقرير المالي تطبيق إ فاء مؤقت من تطبيق الم ( 
 تاري  السريان لمعيار  قد التامين الجديد.  و  -
إن االفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة م. 2023يناير  1فترات التقارير السنوية التي تبد  في  و بعد  -

تي ترتبط  نشطت ا في الغالب بالتامين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي خثل فترة التاجيل. هذا الخيار متاح فقط للمنشآت ال
 سابقا،  و  9

 

بالنسبة لموجودات مالية محددة، إزالة االار بعا حاالت  دم التطابق المحاسبي  ،ولكن 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ب( 
 من األرباح  و الخسائر. خثل الفترة األولية، هنا  إفصاحات إضافية مطلوبة.التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار  قد التامين الجديد 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

 األدوات المالية" )تتمة("– 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 تاريخ السريان )تتمة(
 

ً ييم جرت الشركة تق ً تفصيلي ا ( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة  ن العقود 1م: )2017يناير  1من  اً بدء ا
)بما في ذل  مكونات الودائع  و المشتقات الضمنية غير المجمعة من  قود  4ضمن نطاق المعيار الدولي إل داد التقارير المالية 

( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المتعلقة 2جميع مطلوبات ا ؛ و ) التامين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل من
بالتامين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوبات ا. بناًء  لى هذه التقييمات، قررت الشركة  ن ا مؤهلة لإل فاء المؤقت. 

حتى تاري  نفاذ معيار  قود التامين الجديد. يتم تضمين  9المالية  وبالتالي، قررت الشركة تاجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير
 اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خثل فترة التاجيل في القوائم المالية للشركة.

 

 تقييم االثر      
 

 لى القوائم المالية  9قارير المالية بشكل  ام ، تتوقع الشركة بعا التاالير لتطبيق متطلبات هبوط القيمة للمعيار الدولي للت
. في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلالار تطبيق اً للشركة. ومع ذل ، من غير المتوقع  ن يكون تاالير ذل  كبير

 هذا المعيار الجديد حيث  ن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
 

  حكمه يف . نقد وما4

كمه الموضح في قائمة التدفقات النقدية مما يلي:يتكون النقد وما في ح  

 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 
 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 مراجعة() )غير مراجعة( 

   عمليات التأمين

 50,520 37,986 نقد في الصندوق ولدى البنو 

 19,166 143,612 4-1                          ودائع تستحق  قل من الثالة  ش ر

 181,598 69,686 

   عمليات المساهمين

 14,201 5,817 نقد في الصندوق ولدى البنو 

 61,050 38,234 4-1                          ودائع تستحق  قل من الثالة  ش ر

 44,051 75,251 

 225,649 144,937 
 

ً  ٪1.12هذه الودائع تعطي  ائد بنسبة  4-1  .(٪1.08:م2020ديسمبر  31م )2021 سبتمبر 30كما في  لاير سنويا
 

 ل ودائع ألج. 5
 

 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 

 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( راجعة()غير م 

   عمليات التأمين

 119,331 - 1-5                                                 ودائع ألجل

 - 119,331 

   عمليات المساهمين 

 - - 1-5                                                ودائع ألجل 

 - 119,331 
 

 ش راً، ان شر   الني كالر من الثالة ش ور و قل من  لمدةهذه الودائع مود ة لدى البنو  التجارية باللاير السعودي وتستحق  5-1
  التقرير.في تاري   العادلة ارب بشكل معقول لقيمت اتقالقيمة الدفترية ل ذه الودائع 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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  صافي ،ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين. 6
 

تي:تتالف  قساط التامين المدينة من مبالغ مستحقة كاآل  
 

 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 
 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 78,842 66,206 والائق التامين المطلوب من حملة
 1,881 1,878  (13)إيضاح  - طراف ذوي  ثقة  -المطلوب من حملة والائق التامين 
 21,309 64,613  المطلوب من الوسطاء والوكثء

 5,329 6,840 ذمم معيدي التامين مدينة

 139,537 107,361 

 (238,7) (10,141) (1-6)إيضاح  مخصص ديون مشكو  في تحصيل ا

 98,638 129,396 صافي -ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين 

 
 

 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 كالتالي: حركة مخصص الديون المشكو  في تحصيل اإن  6-1
 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 13,077 8,723 العامالرصيد في بداية الفترة / 

 (4,354) 1,418 العام خثل الفترة /) كس(  / صمخص

 8,723 10,141 العامالرصيد في ن اية الفترة / 
 
 
 
 

 ستثمارات متاحة للبيع إ. 7
 جميع االستالمارات المتاحة للبيع هي في  مليات المساهمين وتتكون مما يلي:

 

  ( يتم تصنيف استالمارات األوراق المالية  لى النحو التالي:
 

 م2020ديسمبر  31  م2021مبر سبت 30 

 ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 20,000  20,000  استالمار في صكو 
 11,177  11,496   وراق مالية مدرجة

 1,923  1,923   وراق مالية غير مدرجة 

 16,159  16,366 وحدات في صندوق  قاري محلي مدرج 

 49,259  49,785 اإلجمالي 

 

: فيما يلي حركة االستالمارات للبيع ب(  
 

 

  استثمار في صكوك
 )ألف لاير سعودي(

 أوراق مالية مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

               أوراق مالية غير 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وحدات في صندوق 
 عقاري محلي مدرج

 االجمالي )ألف لاير سعودي(

 -م 2021يناير  1كما في 
  49,259   16,159   1,923   11,177  20,000 )مراجعة(

التغير في القيمة العادلة 
  526   207  - 319 - لثستالمارات 

م 2021 سبتمبر 30كما في 
 49,785 16,366 1,923 11,496 20,000 )غير مراجعة(

  
 



 للتأمين التعاوني )أسيج( شركة المجموعة المتحدة

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 (متاحة للبيع )تتمة استثمارات. 7
 

 

استثمار في صكوك  
 )ألف لاير سعودي(

 أوراق مالية مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية غير 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وحدات في صندوق 
 عقاري محلي مدرج

 االجمالي )ألف لاير سعودي(

 -م 2020يناير  1كما في 
 51,106 12,927 1,923 11,256 25,000 )مراجعة(

 (5,000) - - - (5,000) خثل الفترةاستبعادات 

لقيمة العادلة التغير في ا
 3,153 3,232 - (79) - لثستالمارات 

م 2020بر ديسم 31كما في 
 49,259 16,159 1,923 11,177 20,000 )مراجعة(

 
 
 

)عمليات التأمين( احتياطيات فنية .8  

صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 8-1  

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي:
م2021 سبتمبر 30   

 )ألف لاير سعودي(
  )غير مراجعة(

م2020ديسمبر  31  
 )ألف لاير سعودي(

 )مراجعة(

 26,094  28,939 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 28,939  26,094 
 68,643  71,820 مطالبات متكبدة ولم يبلغ  ن ا

 9,516  1,860 إحتياطي  قساط إضافية
 2,482  2,566 إحتياطيات فنية  خرى

  105,185  106,735 

    يخصم:

 (11,908)  (13,427) تحت التسويةحصة معيدي التامين من المطالبات 

 (8,020)  (9,097) حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة الغير ُمبلغ  ن ا  

 (22,524)  (19,928) 

 86,807  82,661 واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات 
 

كة في االقساط غير المكتسبة الحر 8-2  
 الحركة في االقساط غير المكتسبة تتالف مما يلي:

)غير مراجعة( م2021 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  لتسعةالفترة     

  
 إجمالي

  ألف لاير سعودي
 معيدي التأمين

  ألف لاير سعودي
 صافي

 ألف لاير سعودي

  237,076   (27,393)    264,469   الرصيد في بداية الفترة
  386,592   (59,589)    446,181   والائق التامين المكتتبة خثل الفترة
 (355,581)    52,594  (408,175)   والائق التامين المكتسبة خثل الفترة

 268,087  (34,388)  302,475  الرصيد في ن اية الفترة

         
()مراجعةم 2020ديسمبر  31للسنة المنت ية في     

 
 إجمالي 

   لف لاير سعودي
 معيدي التامين

   لف لاير سعودي
 صافي

  لف لاير سعودي

 233,037  (21,323)  254,360  الرصيد في بداية السنة
 449,460  (65,657)  515,117  والائق التامين المكتتبة خثل السنة
 (445,421)  59,587  (505,008)  والائق التامين المكتسبة خثل السنة

 237,076  (27,393)  264,469  الرصيد في ن اية السنة



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 صافي - موجودات. حق استخدام ال9
 

 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 
 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة:
 9,985 10,073 كما في بداية الفترة / العام

 88 18 االضافات

 10,073 10,091 كما في ن اية الفترة / العام

   اإلطفاء المتراكم 
 (2,758) (4,851) كما في بداية الفترة / العام

 (2,093) (1,509) المحمل  لى الفترة / العام 

 (4,851) (6,360) كما في ن اية الفترة / العام

 5,222 3,731 صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 االيجار  مطلوبات. 10
 م2020ديسمبر  31  م2021 سبتمبر 30 
 ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    مطلوبات 
 10,306  10,593 في بداية الفترة / العام

 287  114 نفقات تمويلية

 10,593  10,707 في ن اية الفترة / العام 

    المدفوعات 
 (3,184)  (5,619) في بداية الفترة / العام

 (2,435)  (2,129) دفع خثل الفترة / العام 

 (5,619)  (7,748) في ن اية الفترة / العام

 4,974  2,959 إجمالي مطلوبات االيجار
 
 

  وديعة نظامية. 11
 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

   عمليات المساهمين

 30,000 30,000 وديعة نظامية
 

 مزن ر س المزال ٪15 ع متطلبات نظام التامين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإيداع الوديعة النظامية بنسبةتمشياً م
ً مقززدم المززدفوع األولززي البنزز  مززن قبززل  ختيززارهإتم يزز ( فززي  حززد البنززو 15مليززون لاير سززعودي )إيضززاح  200للتخفززيا والبززالغ  ا

كمززا  ن العمولززة السززعودي.  البنزز  المركزززيهززذه الوديعززة النظاميززة بززدون موافقززة سززحب للشززركة  ال يمكززنالسززعودي.  المركزززي
 المستحقة  لى الوديعة تكون مستحقة الدفع للبن  المركزي السعودي.

 

 

 . التقارير القطاعية 12
قبل مجلس إدارة  يتم تحديد قطا ات التشغيل  لى  ساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعت ا بانتظام من

 الشركة بصفته متخذ القرار التشغيلي الرئيسي من  جل تخصيص الموارد للقطا ات وتقييم  دائ ا.
 

ً تتم المعامثت بين قطا ات التشغيل وفق للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة  ا
 قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع  لى موجودات ومطلوبات تشغيلية.للمجلس بطريقة تتفق مع تل  الواردة في 

 

 ال تتضمن نتائ  القطا ات المصاريف العمومية واإلدارية ومخصص الديون المشكو  في تحصيل ا وإيرادات  خرى.
 

 ة مقدماَ و رصدة مدينة  خرى مدفو مصاريف، متاحة للبيع ال تتضمن موجودات القطا ات، النقد وما في حكمه، اإلستالمارات
 .الموجودات الغير ملموسة و صافي األصول حق االستخدام وصافي الممتلكات والمعدات

ال تتضمن مطلوبات القطا ات  رصدة معيدي تامين دائنة، مستحقات و رصدة دائنة  خرى، المستحق إلى  مليات المساهمين 
 ومخصص مكافاة ن اية الخدمة للموظفين.



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 قارير القطاعية )تتمة(. الت12
 

ال يتم اإلبثغ  ن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطا ات ذات الصلة ويتم 

 مراقبت ا  لى  ساس مركزي.
 

 30ركة ومطلوبت زا كمزا فزي الشزفيما يلي معلومات القطاع المقدمزة إلزى مجلزس إدارة الشزركة للقطا زات المبلغزة  زن إجمزالي موجزودات 
 م، ومجموع إيرادات ا ومصاريف ا وصافي دخل ا للفترة المنت ية:2020ديسمبر  31م و2021 سبتمبر

 
 م )ألف لاير سعودي( )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30كما في  

   عمليات التأمين 

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع 

عمليات 

أمينالت  

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

  225,649   44,051  181,598 -  -  -  -  نقد وما في حكمه

 129,396 -  129,396 -  -  -  -  صافي -تامين مدينة ال ومعيديذمم  قساط تامين 

 34,388 -  34,388  12,349 3,059 -  18,980  مكتسبةال قساط التامين غير  منحصة معيدي التامين 

 13,427 -   13,427   765   2,582   3,399   6,681  حصة معيدي التامين من مطالبات تحت التسوية

  9,097  -    9,097   723   615  -  7,759 حصة معيدي التامين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا

  38,669  -    38,669   635   676   32,844   4,514  تكاليف اكتتاب والائق تامين مؤجلة

 49,785 49,785 - -  -  -  -  االستالمارات

 123,647 36,481 87,166 -  -  -     -  ير مخصصةغموجودات 

 624,058 130,317 493,741 14,472 6,932   36,243 37,934   إجمالي الموجودات

        

        وحقوق المساهمين المطلوبات

 22,956 -  22,956 -  -  -  -   لوالائق دائنةمطالبات حملة ا

 24,071 -  24,071 -  -  -  -    رصدة معيدي تامين دائنة

  302,475 -   302,475  13,416   14,919   196,587  77,553   قساط تامين غير مكتسبة 

 1,512  -  1,512   1,186   326   -    -  دخل من  موالت غير مكتسبة

 28,939  -  28,939   911   7,434   378   20,216  حت التسويةمطالبات ت

 71,820   -  71,820   798   3,296   43,998   23,728  مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا 

 1,860   -  1,860   -     -   497   1,363  إحتياطي  جز  قساط التامين

 2,566   -  2,566   41   309   1,814   402  احتياطي مصاريف تعديل الخسائر 

 167,859 130,316 37,543 -  -  -  -   مطلوبات وحقوق المساهمين غير مخصصة

 624,058 130,316 493,742 16,352 26,284 243,274 123,262 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 
 
 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 . التقارير القطاعية )تتمة(12
 

  سعودي( )مراجعة(م ) لف لاير2020ديسمبر  31كما في  

    مليات التامين 

 
 قطا ات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

  خرى

مجموع 

 مليات 

 التامين

 مليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 144,937 75,251 69,686 - - - - نقد وما في حكمه

 119,331 - 119,331 - - - - ودائع ألجل

 98,638 - 98,638 - - - - صافي -تامين مدينة ال ومعيديامين ذمم  قساط ت

 27,393 - 27,393 8,575 5,085 - 13,733 مكتسبةال قساط التامين غير  منحصة معيدي التامين 

 11,908 - 11,908 1,353 2,592 3,399 4,564 حصة معيدي التامين من مطالبات تحت التسوية

 8,020 - 8,020 723 614 - 6,683 حصة معيدي التامين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا

 31,659 - 31,659 407 672 26,943 3,637 تكاليف اكتتاب والائق تامين مؤجلة

 165,524 160,388 5,136 - - - - موجودات غير مخصصة

 607,410 235,639 371,771 11,058 8,963 30,342 28,617 إجمالي الموجودات

        

        وحقوق المساهمين المطلوبات

 10,142 - 10,142 - - - - مطالبات حملة الوالائق دائنة

 16,661 - 16,661 - - - -  رصدة معيدي تامين دائنة

 264,469 - 264,469 9,359 17,261 172,480 65,369  قساط تامين غير مكتسبة

 1,426 - 1,426 959 467 - - دخل من  موالت غير مكتسبة

 26,094 - 26,094 419 8,466 1,983 15,226 مطالبات تحت التسوية

 68,643 - 68,643 797 3,296 42,258 22,292 مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا

 9,516 - 9,516 - - 4,456 5,060 إحتياطي  جز  قساط التامين

 2,482 - 2,482 41 309 1,776 356 احتياطات فنية  خرى

 207,977 160,388 47,589 - - - - مطلوبات وحقوق مساهمين غير مخصصة

 607,410 160,388 447,022 11,575 29,799 222,953 108,303 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 مراجعة()غير  2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 قطاعات التشغيل

 مركبات طبي
الحوادث 

 أخرى العامة

 مجموع
عمليات 
 التأمين

 
عمليات 
 المجموع المساهمين

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

        إيرادات
        تأمين المكتتبةإجمالي أقساط ال

  161,344 -   161,344  12,421  3,796 100,018 45,109 مباشرة  -

         قساط التامين المسندة

 (489) - (489) (470)  (3)   -  (16)  داخلية -

 (23,035) - (23,035) (11,145) (793)   -  (11,097) خارجية -

 (11,113)  -   (796) (11,615) (23,524) - (23,524) 

        فائا خسارة  قساط تامين

 (586)  - (586)  (116)   1  (471)   -  داخلية -

 (705)  - (705)  (3)   3  (705)   -  خارجية -

 -  (1,176) 4  (119) (1,291) - (1,291) 

        

  136,529  -  136,529  687   3,004   98,842   33,996  صافي  قساط التامين المكتتبة

 (12,304) - (12,304) (182) 83 (9,414) (2,791) التغير في صافي  قساط التامين غير المكتسبة

 124,225 - 124,225 505 3,087 89,428 31,205 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 666 - 666 466 200 - - العموالت المكتسبة من إ ادة التامين

 10 - 10 -  6 - 4 دخل اكتتاب آخر

 124,901 - 124,901 971 3,293 89,428 31,209 اإليرادات صافي

        

        التكاليف والمصاريف

 112,371  - 112,371   443  1,312  79,448  31,168  إجمالي المطالبات المدفو ة

 (9,835) - (9,835) (130) (70) - (9,635) حصة معيدي التامين من المطالبات المدفو ة

 102,536  -  102,536   313  1,242  79,448  21,533 صافي المطالبات المدفوعة

 (2,531) - (2,531) (193) (813) (2,377)  852 التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي
 1,762 - 1,762  - -  2,325  (563)  التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، صافي

 9 - 9 (18) (10) 32 5 رات في مصاريف الخسارة المعدلةالتغي

 101,776 - 101,776 102 419 79,428 21,827 صافي المطالبات المتكبدة 

 (135)  - (135)   -  -  495  (630)  التغير في احتياطي  جز  قساط التامين

  30,385  -  30,385  330  198  27,232   2,625  تكاليف إستحواذ والائق 

 106 - 106 -  - 104 2 مصاريف إكتتاب  خرى

 132,132 - 132,132 432 617 107,259 23,824 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (7,231) - (7,231) 539 2,676 (17,831) 7,385 صافي نتائج عمليات التأمين

        )مصاريف( / اإليرادات التشغيلية األخرى

 (382) - (382)     ل ا مخصص ديون مشكو  في تحصي

 (20,105) (625) (19,480)     مصاريف  مومية وإدارية

 502 104 398     دخل  مولة  لى الودائع

 496 496 -     إيرادات إستالمارات

 91 - 91     إيرادات  خرى

 (19,398) (25) (19,373)     ، صافي التشغيلية األخرى (المصاريف)إجمالي 

 (26,629)       الفترةالخسارة خثل 

 (2,000)       الزكاة للفترة

 (28,629)       صافي العجز

 28,629       المحول الى المساهمين الفائا

 -       إلى المساهمين المجموع بعد تحويل الفائض



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 مراجعة(م )غير 2020 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 قطاعات التشغيل

 مركبات طبي
الحوادث 

 أخرى العامة

 مجموع
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

        إيرادات
        امين المكتتبةإجمالي  قساط الت

 108,247 - 108,247 6,023 3,536 64,450 34,238 مباشرة  -
         قساط التامين المسندة

 (1,114) - (1,114) (392) (8) - (714) داخلية -

 خارجية -
(6,428
) - (77) 

(5,110
) 

(11,615
) - 

(11,615
) 

 
(7,142
) - (85) 

(5,502
) 

(12,729
) - 

(12,729
) 

        خسارة  قساط تامينفائا 

 (171) - (171) (46) 658 (783) - داخلية -

 - خارجية -
(1,175
) (2) (69) (1,246) - (1,246) 

 - 
(1,958
) 656 (115) (1,417) - (1,417) 

        
 94,101 - 94,101 406 4,107 62,492 27,096 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 غير المكتسبةامين التغير في صافي  قساط الت

(5,409
) 22,987 

(1,010
) 39 16,607 - 16,607 

 110,708 - 110,708 445 3,097 85,479 21,687 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 913 - 913 747 166 - - العموالت المكتسبة من إ ادة التامين

 954 - 954 - 148 278 528 دخل اكتتاب آخر

 112,575 - 112,575 1,192 3,411 85,757 22,215 إجمالي اإليرادات

        
        التكاليف والمصاريف

 91,298 - 91,298 428 320 61,531 29,019  إجمالي المطالبات المدفو ة

 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفو ة

(8,412
) - (28) (254) (8,694) - (8,694) 

 82,604 - 82,604 174 292 61,531 20,607 صافي المطالبات المدفو ة
 3,018 - 3,018 34 670 1900 414 التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 895 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، صافي
(3,251

) - - (2,356) - (2,356) 

 25 - 25 - - 16 9 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 83,291 - 83,291 208 962 60,196 21,925 متكبدة صافي المطالبات ال
 3,415 - 3,415 - - (666) 4,081 التغير في احتياطي  جز  قساط التامين

 6,590 - 6,590 303 184 4,164 1,939 تكاليف إستحواذ والائق 

 1,107 - 1,107 - - 1,077 30 مصاريف إكتتاب  خرى

 94,403 - 94,403 511 1,146 64,771 27,975 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 
       

 صافي نتائج عمليات التأمين

(5,760
) 20,986 2,265 681 18,172 - 18,172 

        
        )مصاريف( / اإليرادات التشغيلية األخرى

 (848)  (848)     مخصص ديون مشكو  في تحصيل ا 

     مصاريف  مومية وإدارية
(19,317
) (751) (20,068) 

 652 125 527     ةالودائع دخل  مولة
 484 484 -     إيرادات إستالمارات

 9 - 9      خرى ايرادات



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول
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 (142) (19,629)     إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
(19,771
) 

 (1,599)       الخسارة خثل الفترة

 (1,500)       الزكاة للفترة

 (3,099)       صافي العجز

 2,953       المحول إلى المساهمينئا الفا

 (146)       النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 
 
 
 
 

 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 
 مركبات طبي قطا ات التشغيل

الحوادث 
 أخرى العامة

 مجموع
عمليات 

 لتأمينا

 
عمليات 
 المجموع المساهمين

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

        إيرادات

  446,181 -   446,181  24,910  11,417  283,959 125,895 إجمالي  قساط التامين المكتتبة

        أقساط التأمين المسندة

 (1,381)   - (1,381)  (1,174) (55)  - (152)  داخلية -

 خارجية -
(30,643

) - 
(2,722

) 
(21,795

) (55,160) -   (55,160) 

 
(30,795

) - 
(2,777

) 
(22,969

) (56,541) - (56,541) 

        فائض خسارة أقساط تأمين

 (1,288)     - (1,288)  (205)  (2)  (1,081)     - داخلية -

 (1,760)     - (1,760)  (137)  (2)  (1,621)   - خارجية -

 - (2,702) (4) (342) (3,048) - (3,048) 

        

 386,592    -  386,592   1,599   8,636   281,257  95,100  أقساط التأمين المكتتبة

 (6,938)  غير المكتسبةالتغير في صافي  قساط التامين 
(24,106

)  314   (282) (31,012) - (31,012) 

 355,580 -  355,580   1,317   8,950   257,151  88,162  صافي أقساط التأمين المكتتبة

  3,346    -  3,346  2,826  520    -     -  العموالت المكتسبة من إ ادة التامين

 284 - 284 - 185 33 66 دخل اكتتاب آخر

 359,210 - 359,210 4,143 9,655 257,184 88,228 اإليرادات الياجم
        

        التكاليف والمصاريف

  307,778 -  307,778  537  2,169  213,868  91,204  إجمالي المطالبات المدفو ة

 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفو ة

(27,378
) - (79) (172) (27,629) - (27,629) 

 280,149 - 280,149 365 2,090 213,868 63,826 صافي المطالبات المدفو ة

  630  -  630   34   670  (488)   414  التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، 
  2,795  -  2,795  - -  1,900   895  صافي

  85  -  85  - -  38   47  ف الخسارة المعدلةالتغيرات في مصاري

  283,659 -  283,659  399   2,760   215,318  65,182  صافي المطالبات المتكبدة 

 (7,655)  - (7,655)     -     -  (3,960)  (3,695)  التغير في احتياطي  جز  قساط التامين

  53,623 -  53,623  1,049   579   44,657  7,338 تكاليف إستحواذ والائق 

 395 - 395 - - 401 (6) مصاريف إكتتاب  خرى

 330,022 - 330,022 1,448 3,339 256,416 68,819 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 29,188 - 29,188 2,695 6,316 768 19,409 صافي نتائج عمليات التأمين
        

        )مصاريف(/ اإليرادات التشغيلية األخرى

 (1,418)     -  (1,418)      مخصص ديون مشكو  في تحصيل ا 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول
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 (57,225)      مصاريف  مومية وإدارية
 

(1,801) 
 

(59,026) 

 1,426  297  1,129     دخل  مولة  لى الودائع

 1,264  1,264    -       إيرادات استالمارات

 124 - 124     خرىإيرادات ا

 (240) (57,390)     غيلية األخرىإجمالي المصاريف التش
(57,630
) 

 (28,442)       الخسارة خثل الفترة

 (5,077)       الزكاة للفترة

 (33,519)       صافي العجز

 33,519       الى المساهمين المحولالفائا 

 -       إلى المساهمين المجموع بعد تحويل الفائض

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال 

 
 مركبات طبي قطاعات التشغيل

الحوادث 
 أخرى العامة

 مجموع
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
ودي(سع  

)ألف لاير 
 سعودي(

        إيرادات

 376,455 - 376,455 26,942 14,718 246,301 88,494 إجمالي  قساط التامين المكتتبة

         قساط التامين المسندة

 (3,011) - (3,011) (1,089) (80) - (1,842) داخلية -

 (46,628) - (46,628) (24,031) (6,017) - (16,580) خارجية -

 (18,422) - (6,097) (25,120) (49,639) - (49,639) 

        فائض خسارة أقساط تأمين

 (1,682) - (1,682) (139) (274) (1,269) - داخلية -

 (2,119) - (2,119) (207) (8) (1,904) - خارجية -

 - (3,173) (282) (346) (3,801) - (3,801) 

        

 323,015 - 323,015 1,476 8,339 243,128 70,072 أقساط التأمين المكتتبة

 12,104 - 12,104 (170) (1,448) 12,619 1,103 غير المكتسبةالتغير في صافي  قساط التامين 

 335,119 - 335,119 1,306 6,891 255,747 71,175 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 3,223 - 3,223 2,622 601 - - العموالت المكتسبة من إ ادة التامين

 5,887 - 5,887 - 2,148 1,729 2,010 دخل اكتتاب آخر

 344,229 - 344,229 3,928 9,640 257,476 73,185 إجمالي اإليرادات

        

        التكاليف والمصاريف

 278,353 - 278,353 487 1,377 185,472 91,017  إجمالي المطالبات المدفو ة

 (26,418) - (26,418) (289) (46) - (26,083) البات المدفو ةحصة معيدي التامين من المط

 251,935 - 251,935 198 1,331 185,472 64,934 صافي المطالبات المدفوعة

 (5,871) - (5,871) 4 950 (5,945) (880) التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، 
 734 - 734 - - (2,476) 3,210 افيص

 (107) - (107) - - (127) 20 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 246,691 - 246,691 202 2,281 176,924 67,284 صافي المطالبات المتكبدة 

 13,920 - 13,920 - - 9,569 4,351 التغير في احتياطي  جز  قساط التامين

 19,487 - 19,487 1,070 575 11,550 6,292 تكاليف إستحواذ والائق 

 2,906 - 2,906 - - 2,656 250 مصاريف إكتتاب  خرى

 283,004 - 283,004 1,272 2,856 200,699 78,177 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

   

 61,225 - 61,225 2,656 6,784 56,777 (4,992) صافي نتائج عمليات التأمين

        

        اإليرادات التشغيلية األخرى /)مصاريف(

 5,009  5,009      كس مخصص ديون مشكو  في تحصيل ا 

 (60,419) (2,080) (58,339)     مصاريف  مومية وإدارية

 2,073 384 1,689     دخل  مولة  لى الودائع

 1,572 1,572 -     إيرادات إستثمارات

 9 - 9     ايرادات اخرى

 (51,756) (124) (51,632)     اريف(/اإليرادات التشغيلية األخرىإجمالي )المص

 9,469       الدخل خثل الفترة

 (3,463)       الزكاة للفترة

 6,006       الفائاصافي 

 (5,047)       إلى المساهمين ةالمحول الخسارة

 959       صافي الدخل بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( -ارير القطاعية التق. 12
 

)غير مراجعة( م2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 102,306  2,619  97,203  2,484 تجزئه

 11,618  169  2,178  9,271  صغير جدا

 18,939  1,959  138  16,842  صغير
 23,581  8,819  323  14,439  متوسط

 4,900 2,654 175 2,071 كبير

 161,344 16,220 100,017 45,107 المجموع

 

)غير مراجعة( م2020 سبتمبر 30لالثالة  ش ر المنت ية في لفترة ا   

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 66,027 3,017 61,921 1,089 تجزئه

 14,245 101 2,436 11,708 صغير جدا

 14,236 954 (1,012) 14,294 صغير
 4,746 1,893 634 2,219 متوسط

 8,993 3,594 471 4,928 كبير

 108,247 9,559 64,450 34,238 المجموع

 

م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال   

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

     لمكتتبةإجمالي أقساط التأمين ا
  286,359   6,941   276,934   2,484  تجزئه

  54,978   793   5,223   48,962  صغير جدا

  51,632   3,677   1,216   46,739  صغير
  34,469   15,528   411   18,530  متوسط

 18,743 9,388 175 9,180 كبير

 446,181 36,327 283,959 125,895 المجموع

 

 )غير مراجعة( م2020 سبتمبر 30 ش ر المنت ية في  تسعةلالفترة  

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 253,277 7,241 240,764 5,272 تجزئه

 23,904 101 3,144 20,659 صغير جدا

 37,197 1,887 1,268 34,042 صغير
 16,719 4,949 1,125 10,645 متوسط

 45,358 27,482 - 17,876 كبير

 376,455 41,660 246,301 88,494 المجموع

 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

25 

 

 

 . معامالت مع أطراف ذوي عالقة13
 

في الشركة، والشركات التي هم  صحاب ا الرئيسيين و ي تمالل األطراف ذات العثقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين 
 كيانات  خرى يسيطرون  لي ا  و يسيطرون  لي ا بشكل مشتر   و يتاالرون ب ا بشكل كبير. يتم ا تماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامثت

  ن ا.واألرصدة الناتجة  الفترةقة الرئيسية خثل فيما يلي تفاصيل المعامثت مع األطراف ذات العثمن قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. 
 

 
 الطرف ذو العالقـة

 
 طبيعة المعاملة

أشهر  تسعةمبالغ لعمليات لفترة ال
 المنتهية في

 الرصيد النهائي
 مدين / )دائن(

  
 سبتمبر 30

م2020سبتمبر  30 م2021  
 سبتمبر 30

م2020ديسمبر  31 م2021  

 )مراجعة( ر مراجعة()غي )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  

 - - - 145  قساط تامين مكتتبة مجلس اإلدارة

 الشركات التابعة

 1,881 1,878 172 305  قساط تامين مكتتبة

مطالبات مدفو ة / 
 (811) (187) - - دفعات مستلمة 

 سي  البحرين 
 هم()مسا

دفع مطالبات نيابة  
 1,985 1,985 - -  ن  سي  البحرين

مجلس اإلدارة 
 - - - 2,835 رسوم الحضور ولجنة التدقيق

 
 م:2021 سبتمبر 30 ي ش ر المنت ية ف تسعةموظفي اإلدارة خثل فترة التعويضات كبار 

 

 م2020 سبتمبر 30 م2021 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 ) لف لاير سعودي( لاير سعودي()ألف  

 4,632 4,465 رواتب والبدالت األخرى

 351 320 المزايا الن ائية للموظفين

 4,785 4,983 

 
 وضريبة دخل مستحقة زكاة. 14

 

 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 8,453 10,975  العام / ترةالرصيد في بداية الف

 4,463 5,077  العام / المحمل خثل الفترة

 (1,941) (2,319) المدفوع خثل الفترة / العام

 10,975 13,733 العامالرصيد في ن اية الفترة / 

 
 فقا لألنظمة الزكوية ذات الصلة.إن الفروقات الناتجة  ن احتساب الزكاة في القوائم المالية قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعديثت معينة و

 

ة فزي تم إحتساب الو اء الزكوي بناء  لى ف م الشركة ومعرفت ا بمتطلبات الزكاة المطبقة في المملكة العربية السعودية. تخضع االنظمة الزكوي
كوية والتي تختلف  ن االقرارت المقدمة بإصدار الربوط الزهيئة الزكاة والضريبة والجمار  المملكة العربية السعودية لتفسيرات مختلفة وتقوم 

 من قبل الشركة. 
 م2020ديسمبر  31 م2021 سبتمبر 30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 25 25  العام / الرصيد في بداية الفترة

 25 25 الرصيد في ن اية الفترة / العام

 11,000 13,758 الزكاة وضريبة الدخلاجمالي 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

26 

 

 

 وضريبة دخل مستحقة )تتمة( زكاة. 14
 

 حالة الربوط
. وقد تم م2020ديسمبر  31للسنوات المنت ية في  )"ال يئة"(هيئة الزكاة والضريبة والجمار  ى تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إل

ربزط إضزافي بخصزوص اإلقزرارات  ةئزيقزدمت ال  مزع ذلز ،و .م2020ديسزمبر  31استثم الشز ادة الن ائيزة مزن ال يئزة للسزنة المنت يزة فزي 
تززم دفعززه. يتعلززق ومليززون لاير سززعودي  1,86بمبلززغ تطالززب  م2010و  م2009و  م2008ديسززمبر  31المقدمززة للسززنوات المنت يززة فززي 

ً الشزركة ا تراضز االختثف الرئيسي في التقدير اإلضافي بعدم السماح بجزء من مصاريف مزا قبزل التاسزيس وضزريبة االسزتقطاع. قزدمت  ا
ذلز  مزن لجنزة اال تزراا  رفزا، حيزث تزم اسزتثم قزرار الضريبي األولية بعزد ن ايزة العزام لى هذا الربط اإلضافي إلى لجنة اال تراا 

رهزا  مام اللجنة العليا لث تراضات.  صدرت لجنة اال تراضزات العليزا قرا باالستئنافالضريبي المبدئي ، والذي تقدمت الشركة بناًء  ليه 
فزي قضزية  لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضريبة االستقطاع. قامت الشزركة بإحالزة األمزر إلزى ديزوان المظزالم

 مليون لاير سعودي.  1,27دفعت مبلغ الضريبة مليون لاير سعودي و 1,83الضريبة المقتطعة ورفعت خطاب الضمان بمبلغ 
 

ً قدمت الشركة ا تراض  مليزون لاير سزعودي.  4,98بمبلزغ  م2015حتزى  م2013ديسزمبر  31للسزنوات مزن  يئزة الى الربط الزذي قدمتزه  ل ا
مليزون لاير سزعودي تمالزل ضزريبة االسزتقطاع،  5,18ال يئة. تلقت الشركة مطالبة من ال يئة بمبلزغ اال تراا قيد الدراسة حاليا من قبل إن 

ً وقدمت الشركة ا تراض ً والتزي تزم رفضز ا  يضز األمانزة العامزة للجزان الضزريبية لزى المطالبزة لزدى  ا وهزي اآلن قيزد االسزتئناف لزدى لجنزة  ا
 المناز ات والمخالفات الضريبية.

 

مليززون لاير سززعودي. قامززت  7,83م بمطالبززة إضززافية قززدرها 2018م إلززى 2016م،  صززدرت ال يئززة ربززط للسززنوات مززن 2020خززثل  ززام 
 لربوط التي تم رفض ا من قبل ال يئة. رفعت الشركة اال تراا إلى األمانة العامة للجزان الضزريبيةالشركة برفع ا تراا  لى مالل هذه ا

ً وهو قيد الدراسة حالي  من قبل اللجنة. ا
 

مليزون لاير سزعودي.  3,73مطالبزةً بمسزؤولية إضزافية قزدرها  م2020إلزى  م2019،  صدرت ال يئة تقييًمزا لأل زوام مزن  م2021خثل  ام 
 ، ال تزال الشركة في طور اتخاذ قرار بشان ما إذا كان يجب تقديم ا تراا  لى مالل هذه التقييمات  م ال. م2021سبتمبر  30من ا تباًرا 

 

 ضريبة الدخل:
 

 ( مساهم  جنبي ، معفى من ضريبة الدخل.IDBالبن  اإلسثمي للتنمية )
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مليزون لاير سزعودي،  141لغ ر س مال الشركة المصزرح بزه والمكتتزب بزه والمزدفوع م، ب2020ديسمبر  31م و 2021 سبتمبر 30كما في 
 لاير سعودي للس م. 10مليون س م بقيمة  14,1مقسم إلى 

 

مليون لاير  141إلى مليون لاير سعودي  200 منمجلس إدارة الشركة  لى تخفيا ر س مال الشركة  وصى ، م2020يناير  16في 
محرم  21في اجتماع الجمعية العامة غير العادي الذي  قد في  المتراكمة،من  جل إطفاء الخسائر  -ن س م مليو 5,9يمالل ا  -سعودي 
م(، وافق مساهمو الشركة  لى التوصية المذكورة   ثه وطلبوا إجراء تغييرات في النظام األساسي 2020 غسطس  26هـ )الموافق 1441

 مليون لاير سعودي. 141تخفيا ر س المال والخسائر المتراكمة إلى للشركة فيما يتعلق بالتخفيا. و ليه، فقد تم 
 

س م يمتلك ا المساهمون. الغرا من تخفيا ر س المال هو إ ادة هيكلة  3.3898يتم تخفيا ر س المال من خثل تخفيا س م واحد لكل 
 المال  لى مطلوبات المالية للشركة.مركز ر س مال الشركة من  جل االمتالال لقانون الشركات. ال يوجد تاالير لتخفيا ر س 

 

 حقوق  ولويةم(،  وصى مجلس اإلدارة بزيادة ر س مال الشركة  ن طريق إصدار 2020يناير  16هـ )الموافق 1441جمادى األول  21في 
البن  قة حصلت الشركة  لى مواف (م2020 كتوبر  1)الموافق هـ 1442صفر  14ليون لاير سعودي. في م 150بقيمة إجمالية قدرها 

من  اً ا تبار وافقت هيئة السوق المالية  لى الزيادة في ر س المال م2021سبتمبر  20هـ الموافق 1443صفر  27في  السعودي. المركزي
ً المالية ، تعمل الشركة حالي القوائمتاري  الموافقة  لى هذه   ا هذه الزيادة. لى استكمال اإلجراءات التنظيمية والقانونية المتبقية التي تستند إلي  ا



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

27 

 

 

 
 السهم  ية. ربح16

المرجح لعدد األس م المصدرة والقائمة للفترة. قامت الشركة بتخفيا تم احتساب ربحية الس م للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة  لى المتوسط 
المرجح لعدد األس م العادية المصدرة (، ونتيجة لذل  تم إ ادة احتساب المتوسط 15ر س مال ا من  جل إطفاء الخسائر المتراكمة )إيضاح 

 مليون ، وبناًء  ليه يتم إ ادة احتساب ربحية الس م. 14.1والقائمة في السنة السابقة إلى 
 

المرجح لعدد األس م باالر رجعي للفترة السابقة ليعكس االنخفاا في ر س المال كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة  ( تم تعديل المتوسط 
 لي:ي كما"ربحية الس م"  لى  33الدولي 

 

 م2020 سبتمبر 30 م2021 سبتمبر 30 
 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 )معدلة(           

 20,000 20,000 يناير 1األس م العادية المصدرة والقائمة كما في 

 (5,900) (5,900) تاالير تخفيا ر س المال

 14,100 14,100 المرجح لعدد األس م العادية القائمةط المتوس

 

 ب( يتم احتساب الدخل األساسي والمخفا للس م  لى كما يلي:
 م2020 سبتمبر 30 م2021 سبتمبر 30 
 ) لف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 )معدلة(  

 6,006 (33,519) صافي )الخسارة( / الربح للفترة

 14,100 14,100 المرجح لعدد األس م العادية القائمةالمتوسط 

 0,43 (2,38) )خسارة( / ربحية الس م )لاير سعودي(

 
 

 ضريبة القيمة المضافة . 17
 

 31في  للسنوات المنت ية ربوط لضريبة القيمة المضافة والجمار  هيئة الزكاة والضريبةم، استلمت الشركة من 2020سبتمبر  28في 
 2,85مليون لاير سعودي لضريبة القيمة المضافة و  1,98مليون لاير سعودي و  1,78بمبلغ إضافية مطالبة ب م2019و  م2018ديسمبر 

المذكورة  الربوطا تراا  لى  بتقديم. قامت اإلدارة يمليون لاير سعودي  ن الغرامات ذات الصلة  لى التوال 1,78مليون لاير سعودي و 
 من تلقي نتيجة إيجابية. وهي واالقة

 



 للتأمين التعاوني )أسيج( شركة المجموعة المتحدة

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

 

28 

 

 

 المعلومات المالية التكميلية. 18
 

 م )مراجعة(2020ديسمبر  31  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( ف لاير سعودي()أل )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات 

 نقـد وما في حكمه  

  

181,598  44,051  225,649   69,686 75,251 144,937 

 119,331 - 119,331     -  -    -  ودائع ألجل

 98,638 - 98,638   129,396  -  129,396  ، صافيذمم  قساط تامين ومعيدي التامين مدينة 

 27,393 - 27,393   34,388  -  34,388  حصة معيدي التامين في  قساط تامين غير مكتسبة

 11,908 - 11,908   13,427  -  13,427  حصة معيدي التامين من مطالبات تحت التسوية 

 8,020 - 8,020   9,097  -  9,097  ن امطالبات متكبدة وغير مبلغ  حصة معيدي التامين من 

 31,659 - 31,659   38,669  -  38,669  تكاليف اكتتاب والائق تامين مؤجلة

 1,985 - 1,985   1,985  -  1,985  مستحق من طرف ذي  ثقة

 5,314 - 5,314   5,267  -  5,267  ممتلكات ومعدات، صافي

 4,751 - 4,751   4,880  -  4,880  موجودات غير ملموسة 

 5,222 - 5,222   3,731  -  3,731  الحق في استخدام األصل ، صافي

 49,259 49,259 -   49,785   49,785     -  استالمارات متاحة للبيع

 67,199 4,084 63,115   75,921   4,618   71,303  مصاريف مدفو ة مقدمة و رصدة مدينة  خرى

 30,000 30,000 -   30,000   30,000     -  وديعة نظامية 

 1,794 1,794 -  1,863  1,863  -     مولة مستحقة من الوديعة النظامية

 607,410 160,388 447,022  624,058   130,317  493,741 إجمالي الموجودات 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18
 

 م )مراجعة(2020ديسمبر  31  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        المطلوبات 

 10,142 - 10,142   22,956   -   22,956  مطالبات حملة الوالائق دائنة

 24,163 899 23,264   17,267   994   16,273  مستحقات و رصدة دائنة  خرى

 16,661 - 16,661  24,071  -  24,071 ارصدة معيدي تامين دائنة

 1,426 - 1,426   1,512   -   1,512  دخل  موالت غير مكتسبة

 264,469 - 264,469   302,475   -   302,475  قساط تامين غير مكتسبة 

 9,516 - 9,516   1,860   -   1,860  احتياطي  جز  قساط تامين

 2,482 - 2,482   2,566   -   2,566  احتياطيات فنية  خرى

 26,094 - 26,094   28,939   -   28,939  مطالبات تحت التسوية 

 68,643 - 68,643   71,820   -   71,820  ة وغير مبلغ  ن ا مطالبات متكبد

 14,006 - 14,006   13,383   -   13,383  مكافاة ن اية الخدمة للموظفين

 4,974 - 4,974   2,959   -   2,959  مطلوبات اإليجار

 6,409 - 6,409   5,991   -   5,991  الفائا من  مليات التامين

 11,000 11,000 -   13,758  13,758  -  مستحقةزكاة وضريبة دخل 

 1,794 1,794 -   1,863 1,863 -  مولة مستحقة  لى احتياطي ودائع للبن  المركزي

 461,779 13,693 448,086  511,420 16,615 494,805 إجمالي المطلوبات 

        حقوق المساهمين

 141,000 141,000 -  141,000   141,000  - ر س المـال 

 (1,431) (1,431) -  (34,950)   (34,950)  - خسائر متراكمة 

 7,126 7,126 -  7,652  7,652  - احتياطي القيمة العادلة لثستالمارات

 146,695 146,695 -  113,702 113,702 - إجمالي حقوق المساهمين

 (1,064) - (1,064)  (1,064) - (1,064) احتياطي األكتواري لمكافاة ن اية الخدمة للموظفين

 145,631 146,695 (1,064)  112,638 113,702 (1,064)  إجمالي الحقوق

 607,410 160,388 447,022  624,058 130,317 493,741 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18
 

 الة  ش ر المنت ية فيلفترة الالث  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مراجعة(غيرم )2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 قائمة الدخل األولية الموجزة

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( عودي() لف لاير س  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        إيرادات
 108,247 - 108,247  161,344 - 161,344 إجمالي  قساط التامين المكتتبة

         قساط التامين المسندة

 (1,114) - (1,114)  (489) - (489) داخلية  -
 (11,615) - (11,615)  (23,035) - (23,035) خارجية  -

 (23,524) - (23,524)  (12,729) - (12,729) 
        فائا خسارة  قساط تامين 

 (171) - (171)  (586) - (586) داخلية  -
 (1,246) - (1,246)  (705) - (705) خارجية  -

 (1,291) - (1,291)  (1,417) - (1,417) 

 94,101 - 94,101  136,529 - 136,529 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 16,607 - 16,607  (12,304) - (12,304) التغير في صافي  قساط التامين غير المكتسبة

 110,708 - 110,708  124,225 - 124,225 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 913 - 913  666 - 666 العموالت المكتسبة من إ ادة التامين

 954 - 954  10 - 10 دخل اكتتاب آخر

 112,575 - 112,575  124,901 - 124,901 صافي اإليرادات

        التكاليف والمصاريف 
 91,298 - 91,298  112,371 - 112,371 إجمالي المطالبات المدفو ة

 (8,694) - (8,694)  (9,835) - (9,835) حصة معيدي التامين

 82,604 - 82,604  102,536 - 102,536 صافي المطالبات المدفوعة
 3,018 - 3,018  (2,531) - (2,531) البات تحت التسوية ، صافيالتغير في المط

 (2,356) - (2,356)  1,762 - 1,762 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، صافي
 25 - 25  9 - 9 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 83,291 - 83,291  101,776 - 101,776 صافي المطالبات المتكبدة
 3,415 - 3,415  (135) - (135) نقص احتياطي  قساط التامين

 6,590 - 6,590  30,385 - 30,385 تكاليف إستحواذ والائق 

 1,107 - 1,107  106 - 106 مصاريف اكتتاب اخرى

 94,403 - 94,403  132,132 - 132,132 اجمالي التكاليف والمصاريف
 18,172 - 18,172  (7,231) - (7,231) صافي دخل االكتتاب
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18

 
 

 

 لفترة الالثالة  ش ر المنت ية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل األولية الموجزة

 م )غير مراجعة( )المعدلة(2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
        

 (848) - (848)  (382) - (382) مخصص ديون مشكو  في تحصيل ا 

 (20,068) (751) (19,317)  (20,105) (625) (19,480) مصاريف  مومية وادارية

 652 125 527  502 104 398  مولة  الوديعة  دخل

 484 484 -  496 496 - إيراد استالمارات  

 9 - 9  91 - 91 إيرادات  خرى

 (19,771) (142) (19,629)  (19,398) (25) (19,373) اجمالي مصاريف العمليات االخرى

 (1,599) (142) (1,457)  (26,629) (25) (26,604) )خسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (1,500) (1,500) -  (2,000) (2,000) - زكاة الفترة 

 (3,099) 1,642)) (1,457)  (28,629) (2,025) (26,604) )الخسارة( / الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

 - (1,311) 1,311  (26,604) (26,604) - المحول للمساهمينصافي )العجز( 

 (3,099) (2,953) (146)  (28,629) (28,629) - للمساهمين النتيجة بعد تحويل الفائضصافي 

 (3,099) (2,953) (146)  (28,629) (28,629) - للفترة)الخسارة( 

 14,100 14,100 14,100  14,100 14,100 - المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )باآلالف(المتوسط 

 -ودي لاير سع -السهم األساسي والمخفض للفترة )خسارة( 
 (0.21) (0.21) (0.01)  (2.03) (2.03) - م2020معدلة لعام 

         ىاالخر ةالشامل)الخسارة(  قائمة

 (3,099) (2,953) (146)  (28,629) (28,629) - التي لن تتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل للفترات الالحقة البنود

        

 - - -  - - - مكاسب / )خسائر( االكتوراية لمكافاة ن اية الخدمة الموظفين

        :البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل للفترات الالحقة

 4,040 4,040 -  (1,513) (1,513) - صافي التغير في القيمة العادلة لإلستالمارات المتاحة للبيع

 941 1,087 (146)  (30,142) (30,142) - رة( / الدخل الشامل للفترةاجمالي )الخسا
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18 

  ش ر المنت ية فيتسعة لفترة ال  أشهر المنتهية فيتسعة لفترة ال 

 المعدلة(م )غيرمراجعة( )2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 قائمة الدخل األولية الموجزة

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        إيرادات
        إجمالي  قساط التامين المكتتبة

 376,455 - 376,455  446,181 - 446,181 ط التامين المسندة قسا

 (3,011) - (3,011)  (1,381) - (1,381) داخلية  -
 (46,628) - (46,628)  (55,160) - (55,160) خارجية  -

 (56,541) - (56,541)  (49,639) - 49,639)) 
        فائا خسارة  قساط تامين 

 (1,682) - (1,682)  (1,288)  - (1,288)  داخلية  -
 (2,119) - (2,119)  (1,760)  - (1,760)  خارجية  -

 (3,048) - (3,048)  (3,801) - (3,801) 

 323,015 - 323,015   386,592  - 386,592  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 12,104 - 12,104  (31,012) - (31,012) التغير في صافي  قساط التامين غير المكتسبة

 335,119 - 335,119  355,580  - 355,580  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 3,223 - 3,223  3,346  - 3,346  العموالت المكتسبة من إ ادة التامين

 5,887 - 5,887  284 - 284 دخل اكتتاب آخر

 344,229 - 344,229  359,210 - 359,210 صافي اإليرادات

        التكاليف والمصاريف 

 278,353 - 278,353  307,778 - 307,778 إجمالي المطالبات المدفو ة

 (26,418) - (26,418)  (27,629) - (27,629) ناقصا : حصة معيدي التامين

 251,935 - 251,935  280,149  - 280,149  صافي المطالبات المدفوعة

 (5,871) - (5,871)  630  - 630  التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 734 - 734  2,795  - 2,795  التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، صافي

 (107) - (107)  85 - 85 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 246,691 - 246,691  283,659 - 283,659 صافي المطالبات المتكبدة

 13,920 - 13,920  (7,655)  - (7,655)  نقص احتياطي  قساط التامين

 19,487 - 19,487  53,623  -  53,623  تكاليف إستحواذ والائق  

 2,906 - 2,906  395 - 395 مصاريف اكتتاب اخرى

 283,004 - 283,004  330,022 - 330,022 اجمالي التكاليف والمصاريف

 61,225 - 61,225  29,188 - 29,188 صافي دخل االكتتاب
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18
 

  ش ر المنت ية في تسعةلفترة ال  أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال قائمة الدخل األولية الموجزة

 م )غير مراجعة( )المعدلة(2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        

 5,009 - 5,009  (1,418) - (1,418)  كس ديون مشكو  في تحصيل ا )مخصص( / 

 (60,419) (2,080) (58,339)  (59,026) (1,801) (57,225) مصاريف  مومية وادارية

 2,073 384 1,689  1,426 297 1,129 دخل  مولة  الوديعة 

 1,572 1,572 -  1,264 1,264 - إيراد استالمارات  

 9 - 9  124 - 124 إيرادات  خرى

 (51,756) (124) (51,632)  (57,630) (240) (57,390) اجمالي مصاريف العمليات االخرى

 9,469 (124) 9,593  (28,442) (240) (28,202) لدخل للفترة)الخسارة( / ا

 (3,463) (3,463) -  (5,077) (5,077) - زكاة الفترة 

 6,006 (3,587) 9,593  (33,519) (5,317) (28,202) صافي )الخسارة( / الفائض 

 - 8,634 (8,634)  (28,202) (28,202) - صافي )العجز( / الفائض المحول للمساهمين

 6,006 5,047 959  (33,519) (33,519) - النتيجة بعد تحويل الفائض للمساهمينصافي 

 6,006 5,047 959  (33,519) (33,519) - للفترة )الخسارة( / الدخل

 14,100 14,100 14,100  14,100 14,100 - المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )باآلالف(المتوسط 

 0.043 0.036 0.07  (2.38) (2.38)  لاير سعودي -األساسي والمخفض للفترة )خسارة( / ربح السهم 

        قائمة الدخل الشامل االخر

التي لن تتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل للفترات  البنود
 6,006 5,047 959  (33,519) (33,519) - الالحقة:

        

 - - -  - - - الخدمة الموظفينمكاسب / )خسائر( االكتوراية لمكافاة ن اية 

        الالحقةفترات للفي قائمة الدخل  البنود التي من الممكن تصنيفها 

 3,139 3,139 -  526 526  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستالمارات المتاحة للبيع

 9,145 8,186 959  (32,993) (32,993) - اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18
 

 لفترة التسعة  ش ر المنت ية في  لفترة التسعة أشهر المنتهية في قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 م )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30  م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30 
 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي( ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
         األنشطة التشغيلية

 9,469 8,510 959  (28,442) (28,442) - إجمالي دخل الفترة
        :يةالتعديالت للبنود غير النقد

 1,667 - 1,667  1,312 - 1,312 ممتلكات ومعدات است ث 

 1,665 - 1,665   1,509  -  1,509  است ث  حق استخدام االصول

 237 - 237   114  -  114  تكلفة تمويل اإليجار

 732 - 732   726  -  726  إطفاء موجودات غير ملموسة

 1,526 - 1,526     -  -    -  مخصص مكافاة ن اية الخدمة للموظفين

 (5,009) - (5,009)   1,418  -  1,418   كس ديون مشكو  في تحصيل ا)مخصص( / 

 489 - 489  -  - -  خسارة من بيع الممتلكات والمعدات

 - - -  -  - -  المكاسب المحققة من االستالمار المتاح للبيع

 5,079 (28,442) (23,363)  2,266 8,510 10,776 
         :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (17,778) - (17,778)  (32,176) - (32,176) ذمم  قساط تامين و معيدي التامين مدينة ، صافي

 (7,026) - (7,026)  (6,995)  - (6,995)  حصة معيدي التامين في  قساط تامين غير مكتسبة

 (90) - (90)  (1,519)  - (1,519)   تحت التسويةحصة معيدي التامين من مطالبات 

 (1,771) - (1,771)  (1,077)  - (1,077)  حصة معيدي التامين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا

 (8,363) - (8,363)  (7,010)  - (7,010)  تكاليف اكتتاب والائق تامين مؤجلة

 (225) - (225)  -  - - مستحق من  طراف ذات  ثقة

 (6,946) 488 (7,434)  (8,791)  (603) (8,188) مصروفات مدفو ة مقدمة وارصدة مدينة  خرى

 31,238 - 31,238   12,814  -  12,814  مطالبات حملة الوالائق دائنة

 9,241 249 9,242  (7,245) 164 (7,409) مستحقات و رصدة دائنة  خرى

 2,531  2,531  7,410 - 7,410 ارصدة معيدي تامين دائنة

 375 - 375   86  -  86  دخل  موالت غير مكتسبة

 (5,078) - (5,078)   38,006  -  38,006   قساط تامين غير مكتسبة

 13,920 - 13,920  (7,656)  - (7,656)  احتياطي  جز  قساط التامين

 (107) - (107)   84  -  84  احتياطيات فنية اخرى

 (5,781) - (5,781)   2,845  -  2,845   مطالبات تحت التسوية

 2,505 - 2,505  3,177 - 3,177 مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا واحتياطات فنية  خرى

 (2,529) (28,881) (31,410)  8,424 9,247 17,671 

 (203) - (203)  (623) - (623) المسدد من مكافاة ن اية الخدمة للموظفين

 (1,942) (1,942) -  (2,319) (2,319) - الدخل المسدد من الزكاة وضريبة

 15,526 7,305 8,221  (34,352) (31,200) (3,152) األنشطة التشغيلية الناتج من /  صافي النقد )المستخدم في(



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18
 

  ش ر المنت ية فيتسعة اللفترة   ية فيأشهر المنته تسعةاللفترة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 مراجعة(غير م )2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 

 المجموع  مليات المساهمين  مليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ) لف لاير سعودي( لاير سعودي( ) لف ) لف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        األنشطة اإلستثماريةالتدفق النقدي من  

 (494) - (494)  (1,215)  - (1,215)  شراء ممتلكات ومعدات

 407 - 407     -  -    -  متحصثت من استالمارات متاحة للبيع

 (474) - (474)  (905)  - (905)  شراء موجودات غير ملموسة
 (2,174) - (2,174)  (18)  - (18)  ام االصول، صافيحق استخد

 (2,258) - (2,258)  (2,129)  - (2,129)  المدفو ة لتزامات اإليجارا

 194,583 55,663 138,920  119,331 - 119,331 الودائع ألجل مستحقة

 5,000 5,000 -  - - - متحصثت من استالمارات متاحة للبيع

 194,590 60,663 133,927  115,064 - 115,064 ألنشطة اإلستثماريةصافي النقد الناتج من ا

 210,116 67,968 142,148  80,712 (31,200) 111,912 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 77,479 12,159 65,320  144,937 75,251 69,686 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 287,595 80,127 207,468  225,649 44,051 181,598 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 



 للتأمين التعاوني )أسيج( شركة المجموعة المتحدة

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 القيم العادلة لألدوات المالية. 19

اس. يعتمد القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استثمه لبيع  صل  و دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاري  القي
 معاملة تتم إما:قياس القيمة العادلة  لى افتراا  ن ال

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه لألصل  و االلتزام ،  و -
 في حالة  دم وجود سوق رئيسي ، في معظم المزايا التي يمكن الوصول إلي ا في السوق لألصل  و االلتزام. -
 

 لدفترية المدرجة في القوائم المالية.ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية في المركز المالي بشكل جوهري  ن قيم ا ا
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 تستخدم الشركة التسلسل ال رمي التالي لتحديد واإلفصاح  ن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 ي يمكن للكيان الوصول إلي ا في تاري  القياس ؛: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة  و األداة الممااللة الت1المستوى 
: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات ممااللة  و  ساليب تقييم  خرى تعتمد جميع المدخثت ال امة الخاصة ب ا  لى 2المستوى 

 بيانات السوق التي يمكن مثحظت ا ؛ و
 مدخثت هامة ل ا  لى بيانات السوق التي يمكن مثحظت ا. : تقنيات التقييم التي ال يعتمد  ي3المستوى 

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة .أ
ي للقيمة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذل  مستويات ا في التسلسل ال رم

قيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياس ا بالقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بال
 العادلة إذا لم يتم ا تبار القيمة الدفترية تقريبية بشكل معقول للقيمة العادلة.

 

1المستوى  الدفتريةالقيمة  عمليات المساهمين 2المستوى   * 3المستوى    االجمالي 

 )ألف لاير سعودي( 
      م2021 سبتمبر 30

      المقاسة بالقيمة العادلةة الموجودات المالي

      االستالمارات المتاحة للبيع  -

 20,000  20,000 -    -  20,000   دوات الدين

 11,496  - - 11,496  11,496   س م

 16,366 - - 16,366 16,366  خرى

 47,862 27,862 - 20,000 47,862 

 

1المستوى  الدفتريةالقيمة  عمليات المساهمين 2المستوى   * 3المستوى    االجمالي 

 )ألف لاير سعودي( 
      م2020ديسمبر  31

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

      االستالمارات المتاحة للبيع  -

 20,000 20,000 - - 20,000  دوات الدين

 11,177 - - 11,177 11,177  س م

 16,159 - - 16,159 16,159  خرى

 47,336 27,336 - 20,000 47,336 

 

ً ال تختلف جوهري 3القيمة العادلة لألس م غير المسعرة  ند المستوى )*(     ن سعر التكلفة. ا

 ة بالتكلفة ولم يتم تحديد قيمت ا العادلة.لاير سعودي من الجدول   ثه ألن ا مدرج 1,923,000)**( تم استبعاد استالمارات نجم البالغة 
 
 م.2020ديسمبر  31نة المنت ية في والس م2021سبتمبر  30خثل التسعة  ش ر المنت ية في  بين المستويات اختثفاتم تكن هنا  ل

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 
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 كن(.تم إ ادة تصنيف بعا  رقام الفترة السابقة لتتوافق مع  را الفترة الحالية )إن  م
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ً م،   لنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا با تباره وباء ا تراف2020مارس  11في  بانتشاره السريع في جميع  نحاء العالم. وقزد  ا
ً  الر هذا التفشي  يضز ت الحكومزات فزي جميزع  نحزاء العزالم  لزى منطقزة دول مجلزس التعزاون الخليجزي بمزا فزي ذلز  المملكزة العربيزة السزعودية. اتخزذ ا

خطززوات الحتززواء انتشززار الفيززروس. نفززذت المملكززة العربيززة السززعودية  لززى وجززه الخصززوص إغززثق الحززدود، و صززدرت المبززادئ التوجي يززة للتبا ززد 
 االجتما ي وفرضت حظر التجول وحظر التجول  لى مستوى الدولة.

 

عاون الخليجي واألقزاليم األخزرى حيزث تعمزل الشزركة ومزا يترتزب  لزى ذلز  مزن تعطزل لألنشزطة استجابة النتشار فيروس كورونا في دول مجلس الت
العمليزات االجتما ية واالقتصادية في تل  األسزواق، قامزت إدارة الشزركة بتقيزيم تااليرات زا االسزتباقية  لزى  مليات زا واتخزذت سلسزلة مزن اإلجزراءات و

 االستباقية والوقائية لضمان:
 

 موظفي ا والمجتمع األوسع في المناطق التي تعمل في ا صحة وسثمة  -
 

 استمرارية   مال ا في جميع  نحاء المملكة والحفاظ  لي ا سليمة. -
 

فزي مجززال األ مزال الطبيززة والسززيارات كمزا هززو موضززح  دنزاه. كمززا هزو الحززال مززع  ي تقزدير، فززإن التوقعززات  19-يظ زر التززاالير الرئيسزي لوبززاء كوفيززد
، قزد تكزون النتزائ  الفعليزة مختلفزة  زن الشكو  المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتزاليدوث مد ومة باحكام هامة وتطور سريع للوضع وواحتماالت الح

بشزكل  تل  المتوقعة. إن تاالير هذه البيئة االقتصزادية غيزر المؤكزدة هزو تقزديري ، وسزوف تسزتمر الشزركة فزي إ زادة تقيزيم وضزع ا واألالزر المزرتبط بزه
 منتظم.

 

 حتياطات الفنية للقطاع الطبيإلا
 د في الحد من  ي ، تعتقد اإلدارة  ن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العثج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد سابناًء  لى تقييم اإلدارة

ً ، ش دت الشركة انخفاضتاالير سلبي. خثل اإلغثق بات العثج االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي( ممزا في المطالبات الطبية المبلغ  ن ا )مطال ا
ً ، تش د الشركة ارتفا م2020يونيو  21، بعد رفع اإلغثق منذ ى إلى انخفاا المطالبات. ومع ذل  د في المطالبات بما يتماشزى مزع توقعزات إدارة  ا

التزامين  في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المسزتقبلية لعقزودالشركة. نظرت إدارة الشركة  لى النحو الواجب في تاالير الزيادة في المطالبات 
ديسزمبر  31ليزون لاير سزعودي )م 1,95 لى النتائ ، قامت الشركة بحجز مبلزغ  . بناءً مطلوباتالختبار كفاية ال م2021 سبتمبر 30السارية كما في 

 .التامين قساط  جز ( كاحتياطي مليون لاير سعودي 5,06: م2020
 

 حتياطات الفنية لقطاع المركباتإلا
إلزى جميزع شزركات التزامين فزي المملكزة  م2020مايو  8)"التعميم"( بتاري   189السعودي التعميم  البن  المركزي ،  صدر19-استجابة لوباء كوفيد 

جميع بزوالص التزامين  لزى السزيارات بالتجزئزة  العربية السعودية. من بين  مور  خرى،  صدر التعميم تعليمات لشركات التامين لتمديد فترة صثحية
شز ر الحالية لمدة ش رين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة ش رين لجميزع بزوالص السزيارات الجديزدة بالتجزئزة المكتوبزة فزي غضزون 

 واحد من هذا التعميم.
 

ة من العوامل الداخلية وخلصت إلى  ن الشركة تعتبر تمديد ش رين في والزائق ناقشت اإلدارة باالشترا  مع الخبير االكتواري المعين مجمو ة متنو 
  قساط التامين بناًء  لى المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة. فترة ش رين.  جز التامين الخاصة بالمركبات كسياسة جديدة وتسجيل احتياطي

 

ً بالنسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفق ً وفق اً ش ر 14اكتساب القسط خثل فترة التغطية ،  ي  للتعميم   ثه، يتم ا للسياسة المحاسبية للشركة. ال يوجد  ا
حيث لم يتم كتابة مبالغ جوهرية من األقساط خثل فتزرة الشز ر  م2021 سبتمبر 30من  اً تاالير كبير للتمديد لمدة ش رين في األقساط المكتسبة ا تبار

 الواحد.
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