
 

 

 

 تقرير عن الحقائق المكتشفة

 

 

  الى السادة المساهمين

 )اسيج(المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 نطاق العمل

)"الشركة"( والمذكورة أدناه فيما يتعلق المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )اسيج( لقد قمنا باإلجراءات المتفق عليها مع شركة 

( بهذا 1، على النحو المبين في الملحق رقم )م2020 أغسطس 31كما في وانخفاض الخسائر المتراكمة بتخفيض رأس المال 

)"التعاقدات لتنفيذ  4400عيار الدولي للخدمات ذات العالقة التقرير الذي سيقدم لهيئة السوق المالية. وقد تم تنفيذ التزامنا وفقاً للم

إستكمال اإلجراءات اإلجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية"(. تمت هذه اإلجراءات فقط لمساعدة الشركة في 

 %20ت خسائرها المتراكمة التنظيمية وتطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغ

 فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتتلخص فيما يلي:

 

 26والموافق  هـ    1442محرم  7بتاريخ  ةالمنعقد الجمعية العامة غير العاديةمحضر اجتماع حصلنا على محضر اجتماع  .1

مليون لاير س  عودي  200من  %29.50والذي قرر فيه المس  اهمين تخفيض رأس مال الش  ركة بنس  بة  م2020أغس  طس 

 10أسهم"( بقيمة سمية  3.3898سهم لكل  1مليون سهم )"سيتم تخفيض  5.9لاير سعودي وذلك بإلغاء  مليون 141إلى 

 .مليون لاير سعودي 59لاير لكل سهم، وتخفيض الخسائر المتراكمة بمقدار 

، في الس  جالت المحاس  بية للش  ركة بش  طس حص  ة رأس المال م2020أغس  طس  31نا من أن الحركة قد س  جلت في تحقق .2

 لاير سعودي مقابل الخسائر المتراكمة وفقاً لقرار المساهمين المذكورة في البند أعاله.مليون  59بمبلغ 

 (.1تحققنا من الدقة الحسابية في الملحق رقم ) .3

 المتراكمة كنسبة من رأس المال. المبقاهاألرباح قمنا بحساس  .4

 :الحقائق المكتشفةفيما يلي 

 (، لم تالحظ أي استثناءات.1فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .1

 .(1في اإلجراء رقم )(، وجد أن الحركة المسجلة تتوافق مع قرار المساهمين المذكور 2فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .2

 ( ولم نالحظ أي استثناءات.1أكد من الدقة الحسابية للملحق رقم )(، تم الت3فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .3

ما يتعلق باإلجراء رقم ) .4 قاة بمبلغ (، 4في لت الي أرباح مب مال وتحو عد تخفيض راس ال مة ب تم تخفيض الخس       ائر المتراك

من رأس  %7.67 نسبة كنسبة مئوية من رأس المال بعد التخفيض  الف لاير سعودي لتبلغ نسبة األرباح المبقاه 10,810

 المال.

 

 ً الفحص المعتمدة في  ارتباطات معايير أو المراجعة لمعايير ان هذه اإلجراءات المذكورة أعاله ال تش  كل مراجعة او فحص وفقا

هذه ، إن كفاية (1المملكة العربية الس  عودية وعليه فإننا ال نص  در أي تأكيد بش  أن قائمة المركز المالي المرفقة في الملحق رقم )

 . اإلجراءات مسؤولية إدارة الشركة وحدها فإننا ال نقدم أي تأكيد فيما يتعلق بكفاية اإلجراءات أعاله
 

ً  أو مراجعة نفذنا أننا بافتراض أو إضافية، إجراءات نفذنا أننا وبافتراض ً  المالية للقوائم فحصا معايير  أو المراجعة لمعايير وفقا
 .لكم عنها التقرير سيتم كان والتي أمور أخرى انتباهنا يلفت فقد السعودية، العربية كةالممل في المعتمدة الفحص ارتباطات

 
ن الغرض من هذا التقرير هو ما تم إيضاحه في الفقرة األولى من هذا التقرير والمعلومات الخاصة بالشركة واستخدامات الشركة إ

 الستكمال اإلجراءات النظامية المقررة لهيئة السوق المالية، وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر أو تقديمه ألي أطراف أخرى. 
 
 



 

 

 
 
 

 شفة )تتمة(تقرير عن الحقائق المكت

 

 

  الى السادة المساهمين

 )اسيج(المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 

. المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )اسيج(شركة لويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعاله وال يمتد إلى القوائم المالية 
نتحمل أي مسئولية عن النتائج المترتبة على مشاركة هذا التقرير مع أي طرف آخر غير الطرف باإلضافة الى ذلك فإننا ال 

المذكور أعاله. وبناًء على هذا التقرير فإننا لن نتحمل أي مسئولية عن أي اضرار او تعويض الشركة عن أي رسوم او نفقات 
  أخرى قد يتم تكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.

 

 

 

 هؤكاشرعن البسام و

 

 

 

   

 إبراهيم أحمد البسام

 (337ترخيـص رقــم ) -محاسب قانوني 

 

 ، المملكة العربية السعوديةالرياض

 هـ1442محرم  28

 م2020 سبتمبر 16

  



 

 

  المجموعة المتحدة للتأمين التعاونيشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي 

 م2020أغسطس  31كما في 

 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 م2020 اغسطس 31 

  الموجودات 

 96,953 نقـد وما في حكمه 

 199,323 ودائع ألجل

 133,545 ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين مدينة، صافي

 29,501 حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة

 8,942 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 7,851 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 13,420 تكاليف اكتتاس وثائق تأمين مؤجلة

 1,985 مستحق من طرف ذي عالقة

 7,436 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,769 الحق في استخدام األصل ، صافي

 48,834 للبيعاستثمارات متاحة 

 70,730 مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدينة أخرى

 1,794 عمولة مستحقة من الوديعة النظامية

 30,000 وديعة نظامية 

 652,083 إجمالي الموجودات 

  المطلوبات 

 12,957 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 48,320 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 43,596 ارصدة معيدي تأمين دائنة

 1,866 دخل عموالت غير مكتسبة

 252,677 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,758 احتياطي عجز اقساط التأمين

 41,767 احتياطيات فنية أخرى

 31,592 مطالبات تحت التسوية 

 24,916 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 4 مستحق للمساهمين

 13,152 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 6,064 التزامات اإليجار

 7,068 الفائض من عمليات التأمين

 8,500 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 1,794 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية 

 498,031 إجمالي المطلوبات 

  المساهمينحقوق 

 141,000 رأس المـال 

 10,810 أرباح مبقاه

 3,073 القيمة العادلة لالستثمارات  احتياطي

 154,883 المساهمينإجمالي حقوق 

 (831) مكافأة نهاية الخدمة للموظفيناحتياطي إعادة قياس 

 154,052 المساهمينإجمالي حقوق 

 652,083 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 

 


