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 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية  -3

إن المجموعةةة المتحةةدت للتةةلمين التعةةاوني السةةي(  االشةةركة  هةةي شةةركة مسةةاهمة سةةعودية مسةةجلة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية 
 .م2117لغســطس  22هـ الموافــق 0928شــعبان  9بتاريــخ  9191070999م بموجـــب الســجل التجــاري رقــ

 

وفقةا  .عوديةالمملكـةـة العربيـةـة السـةـ  00500الريةا    91529ص. ب. الملقةا  في حةي المسجل لشـركة مكتب اعنـــوان يقع 
الريةا   91529  فقد تم تغيير عنوان مكتب الشركة إلى حةي الحطةين  ص. ب. م2108يناير  91مجلس اإلدارت بتاريخ  لقرار

  المملكــة العربيــة الســعودية . وقد تم اإلنتهاء مةن اإلجةراءات القانونيةة لتغييةر عنةوان المكتةب المسةجل للشةركة خة ل 00500
 .  0101907078جديد رقم ووفقا لهذا تم الحصول على  سجل تجاري  م2108سبتمبر  91الفترت المنتهية في 

 

  م2119إبريةل  9بيةة السةعودية. فةي فةي المملكةة العر التعةاوني واننشةطة المرتبطةة بهةاإن الشركة مرخص لها لمزاولة التلمين 
بةدلت .  ستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربةي السةعودي اسةاما  لبةدء لعمةال التةلمين فةي المملكةة العربيةة السةعوديةا

  .م2117لغسطس  27تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي اتداول  في . م2119يوليو  0بلعمالها التجارية في  الشركة
 

 كما يلي: فروع مسجلة للشركة وتفاصيلها 9يوجد  
 
 
 
 
 
 

على الدراسة المتعلقة بإمكانية االندماج مةع شةركة مة ذ للتةلمين التعةاوني امة ذ  .  م2107مارس  7وافق مجلس اإلدارت بتاريخ 
وافق المجلس على تمديةد الفتةرت المعلنةة سةابقا لمةدت سةتة لشةهر لتوقيةع مةذكرت تفةاهم   م2108مارس  90خ ل الربع المنتهي في 

تين. ليةة الةدم( وتقةديم نتةائ( الدراسةات إلةى مجلةس إدارت الشةركغير ملزمة إلجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية ال زمةة لعم
مبةدئي   قرر مجلس إدارت لسي( عدم االستمرار في عملية الدم( بسبب عدم التوصل إلى اتفاق  م2108يوليو  02ومع ذلك   في 

 بشلن المنهجية المستخدمة في تقييم الشركتين. مع م ذ
 

 أسس اإلعداد  -8

 بيان اإللتزام
إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقةارير الماليةة المعدلةة مةن قبةل مؤسسةة النقةد العربةي السةعودي اسةاما  لحسةاب تم 

مجلةس معةايير المحاسةبة  وليةة للتقةارير الماليةة الصةادرت مةن قبةلالزكات وضريبة الدخل  والتةي تتطلةب  اعتمةاد جميةع المعةايير الد
فيمةا الجبايةة  - 20الدولية  لجنة تفسيرات التقارير المالية"ضريبة الدخل" و - 02 بيق المعيار المحاسبي الدوليالدولية باستثناء تط

لبريةل  00بتةاريخ  980111179509 اسةاما  رقةم مؤسسة النقةد العربةي السةعودي . حسب تعميميتعلق بالزكات وضريبة الدخل
"   سةةيتم سةةامال بعةة  التوضةةيحات المتعلقةةة بمحاسةةبة الزكةةات وضةةريبة الةةدخل ا"تعمةةيم والتعةةدي ت ال حقةةة مةةن خةة  م2107

 رباح المدورت.بند ان ل حقوق الملكية تحتة الدخل على لساس ربع سنوي من خ استحقاق الزكات وضريب
 

 أسس العرض
عادلة ل سةتثمارات المتاحةة باستثناء قياس القيمة ال يتم إعداد هذه القوائم المالية على لساس مبدل االستمرارية ومبدل التكلفة التاريخية

. ال يتم عر  قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول/غير متةداول. ومةع ذلةك   يةتم تصةنيف انرصةدت التاليةة للبيع
صافي   وحصة معيدي  -لتلمين بصفة عامة كمتداولة: النقد وما في حكمه والودائع نجل  ولقساط التلمين والذمم المدينة لمعيدي ا

التةةلمين مةةن لقسةةاط التةةلمين غيةةر المكتسةةبة   وحصةةة معيةةدي التةةلمين مةةن المطالبةةات تحةةت التسةةوية   وحصةةة معيةةدي التةةلمين مةةن 
  ع قةةةمةةن لطةةراف ذات  مسةةتحقاتمؤجلةةة   االسةةتحواذ علةةى وثةةائق تكةةاليف   لةةم يةةتم اإلبةة   عنهةةالكةةن المطالبةةات التةةي حةةدثت و
  والموجودات انخرى   ومطالبةات حةاملي وثةائق التةلمين المسةتحقة الةدفع   والمطلوبةات المسةتحقة مقدماوالمصروفات المدفوعة 

  تحةةت التسةةويةوالمطلوبةةات انخةةرى   ولقسةةاط التةةلمين غيةةر المكتسةةبة   وعمولةةة إعةةادت التةةلمين غيةةر المكتسةةبة   والمطالبةةات 
والزكةةات الةةدفع ات الفنيةةة انخةةرى   وتوزيةةع الفةةائ  المسةةتحق يةة  واالحتياطم اإلبةة   عنهةةاولكةةن لةةم يةةتالتةةي حةةدثت والمطالبةةات 

 والوديعةةنهايةة الخدمةة   واالسةتثمارات   مكافةتت وضريبة الدخل. تصنف انرصدت التاليةة بصةفة عامةة علةى لنهةا غيةر متداولةة: 
 دات.والممتلكات والمعوديعة النظامية   والدخل المستحق على الالنظامية
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 يتبع -أسس العرض 
 

منفصةلة  مين السةعودية   تحةتفظ الشةركة بةدفاترلةوائ  التةل حسب مةا هةو متطلةب مةنالسيولة. ئمة المركز المالي حسب قاتقدم الشركة 
 . يةتم تسةجيل الموجةودات والمطلوبةات 26الماليةة وفقةاً لةذلك اإيضةاح القةوائم للحسابات لعمليةات التةلمين وعمليةات المسةاهمين وتقةدم 

ت المعنيةةة. يةةتم تحديةةد لسةةاس توزيةةع المصةةاريف مةةن العمليةةات واإليةةرادات والنفقةةات المنسةةوبة بوضةةوح إلةةى لي نشةةاط فةةي الحسةةابا
 المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارت ومجلس اإلدارت.

 

 الةدخل الشةامل والتةدفقات النقديةة لعمليةات التةلمين وعمليةات المسةاهمين التةي تةرد فةيقةوائم الةدخل  وو  المركةز المةاليقائمةة تم تقةديم 
ال ئحةةة التنفيذيةةة اإلرشةةادات الصةةادرت مةةن قبةةل الماليةةة كمعلومةةات ماليةةة تكميليةةة ل متثةةال لمتطلبةةات  القةةوائممةةن   26ح رقةةم اااإليضةة

تطلةب اللةوائ  التنفيذيةة الصةادرت مةن السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة. تقد العربي لمؤسسة الن
الواضة  بةةين الموجةودات والمطلوبةات واإليةةرادات والمصةروفات لعمليةةات التةلمين وعمليةةات لفصةةل مؤسسةة النقةد العربةةي السةعودي ا

الةةدخل والةةدخل الشةةامل والتةةدفقات النقديةةة المعةةدت لعمليةةات التةةلمين قةةوائم و  المركةةز المةةالي ائمةةةقالمسةةاهمين. وبنةةاًء علةةى ذلةةك   فةةإن 
المطلوبةات واإليةرادات والمصةروفات وانربةاح لو الخسةائر الشةاملة وعمليات المساهمين المشار إليها لع ه تعكس فقط الموجودات و

 للعمليات المعنية.
 

ً الماليةة علةى مسةتوى الشةركة القةوائم عند إعةداد  لتقةارير الماليةة   يةتم دمة( لرصةدت ومعةام ت عمليةات عةداد اللمعةايير الدوليةة إل وفقةا
والخسةائر غيةر  وانربةاح  والمعةام ت  انرصةدت المشةتركة بةين العمليةاتالتلمين مع تلك الخاصةة بعمليةات المسةاهمين. يةتم اسةتبعاد 

  بالكامةةل لثنةةاء الةةدم(. إن السياسةةات المحاسةةبية المعتمةةدت لعمليةةات التةةلمين وعمليةةات المسةةاهمين موحةةدت بالنسةةبة المحققةةة   إن وجةةدت
 للمعام ت وانحداث المماثلة في ظروف مماثلة.

 

الةدخل قائمةة و  الةدخلقائمةة و  المركةز المةالي المعلومةات الماليةة للشةركة فةي قائمةةليةات التةلمين مةع إن إدراج معلومات منفصةلة لعم
المطلوبةة كمةا  للمعلومةات والتدفقات النقدية وكذلك بع  الم حظات ذات الصلة على المعلومات المالية تمثل إضةافة تكميليةة  الشامل

 هو مطلوب بموجب اللوائ  التنفيذية.
 

 ً  عمليات التلمين على النحو التالي: ركة   يتم توزيع الفائ  النات( منلشا قوانينل وفقا
 

 ٪91  عمليات المساهمينإلى تحويل 
  ٪01  عمليات حاملي وثائق التلمينإلى تحويل 

    011٪ 
 

 عجز   سيتم تحويل العجز بلكمله إلى عمليات المساهمين .الفي حالة 
 

 عملة العرض

للشركة. تم تقريب جميةع المعلومةات الماليةة المقدمةة الرئيسية تم عر  هذه القوائم المالية باللاير السعودي  والذي يعتبر ليًضا العملة 
   باستثناء ما هو موض  بخ ف ذلك.آالف باللاير السعودي إلى لقرب

 
 السنة المالية

 ديسمبر. 90تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 
 تقديرات وأحكام محاسبية هامة

يتطلةب إعةداد القةةوائم الماليةة اسةةتخدام التقةديرات وانحكةةام التةي تةؤثر علةةى المبةالو المدرجةةة للموجةودات والمطلوبةةات واإلفصةاح عةةن 
ح. علةى الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالو اإليرادات والمصروفات المصةرح عنهةا خة ل سةنة اإلفصةا

الرغم من لن هذه التقديرات وانحكام تستند إلى لفضةل معرفةة لةردارت بانحةداث واإلجةراءات الحاليةة   قةد تختلةف النتةائ( الفعليةة فةي 
 النهاية عن تلك التقديرات.

 

لمستقبلية داث انحت اقعاوتك لذبما في رى   نخل اموالعوايخية رلتارت الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم نحکارات وايدلتقم اتقييم يت
 ظروف.لظل الة في ونها معقد للتي يُعتقا
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 يتبع -تقديرات وأحكام محاسبية هامة 

 
لدنةاه االفتراضةات الرئيسةةية المتعلقةة بالمسةتقبل والمصةةادر الرئيسةية انخةرى لعةةدم التلكةد مةن التقةةدير فةي تةاريخ قائمةةة المركةز المةةالي 

 تتسبب في تعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خ ل السنة المالية القادمة. قد والتي تنطوي على مخاطر كبيرت

 
 النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمينية مسئولال

ية النهائية الناشئة عةن المطالبةات المقدمةة بموجةب عقةود التةلمين هةو التقةدير المحاسةبي انكثةر لهميةة للشةركة. هنةاك مسئولإن تقدير ال
الةذي سةتدفعه الشةركة فةي نهايةة المطةاف لمثةل هةذه العديد من مصادر عدم اليقين التي يجةب لخةذها بعةين االعتبةار فةي تقةدير االلتةزام 
التكةاليف النهائيةة ة المتوقعةة للمطالبةة بةالتعوي  والمطالبات. يتم إجراء التقديرات في نهاية فترت إعداد التقارير لكل من التكلفةة النهائية

ت لتقييماات خ دمدام عة باستخوفدلمر اغيت الباطلمت اباولطمر يدتق. يةةتم المتوقعةةة للمطالبةةات المتكبةةدت ولكةةن لةةم يةةتم اإلبةة   عنهةةا
في نهايةة كةل فتةرت تقريةر   يةتم إعةادت تقيةيم تقةديرات المطالبةات للسةنة السةابقة للتلكةد مةن  .کةرلشالی إ المصرح عنهاية ردلفت اللحاال
 المخصص.ويتم إجراء التغييرات على  كفايتها

 
شةةكل فةةردي. يقةةوم خبةةراء تسةةوية الخسةةائر المسةةتقلين بتقةةدير مطالبةةات يةةتم تقةةدير المطالبةةات التةةي تتطلةةب قةةرارات محكمةةة لو تحكةةيم ب

 الملكية. تقوم اإلدارت بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدت والمطالبات المتكبدت ولكن لم يتم اإلب   عنها على لساس ربع سنوي.
 

قائمةة التي من المتوقع لن يتم اإلب   عنها بعةد تةاريخ  هو تقدير للمطالبات لم يتم اإلب   عنها البات المتكبدت والتيإن المخصص للمط
المركز المالي. تتمثل التقنية انساسية التي تعتمدها اإلدارت فةي تقةدير قائمة المؤمن قبل تاريخ  ةدثاحت فيه المركز المالي   والذي حدث

فةةي اسةتخدام اتجاهةات تسةةوية المطالبةات السةابقة للتنبةةؤ المتكبةةدت والتةي لةم يةةتم اإلبة   عنهةا  ات المبلةةو عنهةا والمطالبةاتتكلفةة المطالبة
م السلسةةلة وطريقةةة بورنهةةوتير باتجاهةةات تسةةوية المطالبةةات المسةةتقبلية. يسةةتخدم االكتةةواريين مجموعةةة مةةن الطةةرق مثةةل طريقةةة سةةل

بمةا فةي ذلةك ت قطاعةاطريقةة ال . كمةا اسةتخدم الخبيةر االكتةواريالمخصصةاتلتحديد هذه ون وطريقة معدل الخسارت المتوقعة سفيرغي
و التجةاري. تسةتند هةذه انسةاليب إلةى عةدد مةن االفتراضةات الصةريحة ل الطبةي تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لخةط العمةل
 المطالبات. الضمنية المتعلقة بقيمة السداد المتوقعة ولنماط سداد

 
 قيمة الذمم المدينةفي  الهبوطخسائر 

مةن الموجةودات الماليةة ذات خصةائص  المدينةة كمجموعةةذمم مبةالو الةبشكل فردي و الجوهرية الذمم المدينة مبالوتقوم الشركة بتقييم 
رت خسادام ستخم التي يتوالقيمة افي  الهبةةوطد يدلتحردي فل تقييمها بشکم لتي يتاينة دلمم امذلالقيمةةة. الهبةةوط  مخةةاطر ائتمانيةةة مماثلةةة

عنةد إجةراء الحكم وتقييم اليتطلب هذا لقيمة. ا لهبوطلجماعي م التقيين اجها ضمم إدراا ال يتبهراف العتافي ر يستملو لقيمة افي  هبوط
علةةى القةةدرت علةةى دفةةع جميةةع المبةةالو  دليةلالتةةي تعتبةةر الوضةةع السةةابق وهةذا الحكةةم   تقةةوم الشةةركة بتقيةةيم خصةةائص مخةاطر االئتمةةان 

ً المستحقة   للشروط التعاقدية. وفقا

 
 تأمين مؤجلةإكتتاب وثائق تكاليف 

مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمةة عمليةات التةلمين والفةائ   وثائقالمتعلقة ببيع الوثائق الجديدت كتكلفة  اإلكتتاب يتم تسجيل بع  تكاليف
 المتراكم على مدار فترت تغطية الوثيقة ذات الصلة.

 
ذلةك ليًضةا عمليةات  فيمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلةبإذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه الوثائق   

 في القيمة في قائمة عمليات التلمين والفائ  المتراكم. للهبوطشطب إضافية 
 

 إعادة التأمين

تتعةر  الشةركة إلةةى خ فةات مةع شةةركات إعةادت التةلمين   وإمكانيةةة التخلةف عةن سةةدادها. تراقةب الشةركة بشةةكل ربةع سةنوي تطةةور 
 عات وقوت شركات إعادت التلمين الخاصة بها.النزا
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -1

المحاسبية المعتمةدت مةن قبةل الشةركة إلعةداد هةذه القةوائم الماليةة تتوافةق مةع تلةك للسةنة السةابقة باسةتثناء اعتمةاد المعةايير  إن السياسات
 ر على القوائم المالية للشركة.والتعدي ت الجديدت التالية على المعايير والتفسيرات الحالية المذكورت لدناه والتي لم يكن لها تلثير كبي

 
 دولية للتقارير المالية الجديدة ، وتفسيرات لجنة التقارير المالية الدولية والتفسيرات وتعديالتها ، التي اعتمدتها الشركةالمعايير ال

 
 . اعتمدت الشركة التعدي ت والمراجعات التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية

 
 تاريخ البدء البيان المعيار/التفسير

 م2108يناير  0 اإليرادات من العقود مع العم ء 05المعيار الدولي للتقارير المالية 
التصنيف  2تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وقياس معام ت الدفع المستندت إلى انسهم
 م2108يناير  0

 تتحوي  91تعدي ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  91الدولي معيار المحاسبة 
 الممتلكات االستثمارية

 م2108يناير  0

 م2108يناير  0 معام ت العم ت انجنبية وانخذ بعين االعتبار المسبق 22لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 
معيار و 0المعيار الدولي للتقارير المالية 

 28المحاسبة الدولي 

م إلى المعيار الدولي للتقارير 2106التحسينات السنوية 
 م2106 –م 2109المالية 

 م2108يناير  0

 
 إن تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدت والمعدلة المطبقة على الشركة لم يكن لها لي تلثير جوهري على هذه القوائم المالية.

 
 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 

 

إن المعايير الصادرت والتي لم تصةب  سةارية المفعةول بعةد حتةى تةاريخ إصةدار المعلومةات الماليةة المرحليةة المةوجزت للشةركة مدرجةة 
بيةق فةي تةاريخ مسةتقبلي. لدناه. إن القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرت   والتي تتوقع الشةركة بشةكل معقةول لن تكةون قابلةة للتط

 تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون فعالة.
 

. يزيةل المعيةةار م2109ينةاير  0  المطبةةق فةي الفتةرت التةةي تبةدل فةي لو بعةةد "عقاود اإليجاار" - 31المعياار الادولي للتقاارير الماليااة 

  والذي يميز بةين اإليجةارات التمويليةة  07اسبة الدولي رقم الجديد نموذج المحاسبة المزدوج الحالي للمستلجرين بموجب معيار المح
 06في قائمة المركز المالي واإليجارات التشغيلية خارج قائمة المركز المالي. وبدالً من ذلك   يقترح المعيار الةدولي للتقةارير الماليةة 

 الجديد في وقت مبكر.نموذج المحاسبة على قائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم تبني هذا المعيار 
 

ل مح وسةةةةةةيحل م2122يناير  0لفترت التي تبدل في لو بعد فةةةةةةي االمطبقة   "عقود التأمين" - 31المالية للتقااااااارير المعيار الدولي 
إذا تم تطبيق كل من المعيةار الةدولي للتقةارير الماليةة  مبكريُسم  بالتطبيق في وقت "عقود التلمين".  9المالية للتقارير المعيار الدولي 

"اندوات الماليةة". قةررت الشةركة عةدم تبنةي هةذا المعيةار  9"اإليرادات من العقود مع العم ء" والمعيار الدولي للتقارير المالية  05
 الجديد في وقت مبكر.

 
لي دولر المعياالية دولالمحاسبة ر امعاييس مجلر نش  م2109و يلوفي ي  لمالية"دوات األ"ا - 9لمالية ر ايرلي للتقادولر االمعيا

يتضةةمن .  سلقياوا": التحقةةق لماليةدوات انا" 99لي دولالمحاسبة حةةل محةةل معيةةار اتوف لتي سوالمالية دوات انا 9لمالية ر ايرللتقا
ن متوقةةع والةةذي سةةيحل محةةل نمةةوذج المعيةةار متطلبةةات تصةةنيف وقياسةةات جديةةدت للموجةةودات الماليةةة   وإدخةةال نمةةوذج خسةةارت ائتمةةا

ً    ومتطلبات محاسبة التحةوط الجديةدت. 99الخسارت المتكبدت في معيار المحاسبة الدولي    يةتم  9عيةار الةدولي للتقةارير الماليةة للم وفقةا
العمةل وخصةائص التةدفقات قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفلت لو بالقيمة العادلة. يعتمد لساس التصةنيف علةى نمةوذج 

الماليةة فيمةةا عةةدا تلةةك  للمطلوبةةات 99 النقديةة التعاقديةةة للموجةةودات الماليةة. يحةةتفظ المعيةةار بمعظةم متطلبةةات معيةةار المحاسةبة الةةدولي
ى االئتمةان ذلك الجزء مةن تغيةرات القيمةة العادلةة المنسةوبة إلةب ل الرب  لو الخسارت حيث يتم االعترافالمحددت بالقيمة العادلة من خ 

ت إدارت سارمع مما و لقةةةربعلی نحوط لتحامحاسبة ت لباطمتق فواتتقائمةةةة الةةةدخل. الخةةةاص فةةةي الةةةدخل الشةةةامل ا خةةةر بةةةدالً مةةةن 
 جاً.وذنمر کثلبة رتتبع مقاطر ولمخاا
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التةي تتنةاول وعقود التةلمين  9المعيار الدولي للتقارير المالية   نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدي ت على م2106في سبتمبر 
على شركات التلمين قبل نشةر المعةايير المحاسةبية القادمةة لعقةود التةلمين.  9المعيار الدولي للتقارير المالية العواقب المحاسبية لتطبيق 

  مةع إعفةاء مؤقةت مةن غطية. يةوفر نهة( التلجيةل كيةان   إذا كةان مؤهةلتقدم التعدي ت خيارين لشركات التلمين: نه( التلجيل ونه( الت
لكيةان  . يسةم  نهة( التغطيةةم2122التةلمين لو  عقودالجديد لمعيار لسبق تاريخ سريان لحتى  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

الةرب  لو الخسةارت. قةررت آثار بع  عةدم التطةابق المحاسةبي التةي قةد تحةدث قبةل تطبيةق معيةار عقةود التةلمين الجديةدت مةن  بإزالةما 
 .9 لجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير الماليةالشركة ت
 

دوات الماليةةة المطلةةوب قياسةةها بشةةكل إلزامةةي سةةيكون لةةه تةةلثير علةةى تصةةنيف ان 9لتقةةارير الماليةةة الشةةركة لن المعيةةار الةةدولي لتعتقةةد 
العادلة. في الوقت الحالي  ال يمكن تقديم تقدير معقول لتلثيرات تطبيق هذا المعيار الجديد حيةث لن الشةركة لةم تقةم بعةد بةإجراء  بالقيمة

 مراجعة تفصيلية.
 

 .المالية لدناهالقوائم الهامة المطبقة في إعداد هذه  السياسات المحاسبية تلخيصتم 

 
 عقود التأمين

نشلت العقةود  سةيناريو  دتعرف عقود التلمين بانها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تلمين عند نشلت العقد لو تلك التي يكون فيها  عن
وقةوع حةادث للجهةة المؤمنةة وحجةم يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تلمين. تعتمد اهمية مخاطر التلمين على كل مةن احتمةال 

 ثر المحتمل المتعلق به.ان
 

لتةلمين بشةكل خفضةت مخةاطر االحال بقيةة الفتةرت المتبقيةة منةه حتةى لةو ان   فإنه يبقى على هذاوفي حال تصنيف العقد كـ "عقد تلمين" 
 كبير خ ل هذه السنة.

 

تنقسم عقود التلمين بصفة رئيسةية الةى البحةري  الممتلكةات  السةيارات  الهندسةة  الحةوادث وااللتزامةات وتكةون بصةفة رئيسةية عقةود 
 تلمين قصيرت االجل.

 

و الضةرر للسةفن والحةوادث فةةي عةةن الخسةارت ليهةدف التةلمين البحةري الةى تعةوي  حملةةة العقةود عةن االضةرار وااللتزامةات الناشةئة 
ن المخةاطر الرئيسةةية بالنسةبة للتةلمين البحةةري هةي خسةارت سةةفينة لو رت كليةة لو جزئيةةة لشةحنة البضةاعة. إالتةي ينةت( عنهةةا خسةاالبحةر 

 حدوث اضرار لها  والحوادث التي ينت( عنها خسارت كلية لو جزئية لشحنة البضاعة.
 

ت بصفة رئيسية الى تعوي  عمة ء الشةركة مقابةل االضةرار التةي تتعةر  لهةا ممتلكةاتهم لو مقابةل قيمةة يهدف التلمين على الممتلكا
يضا تلقي تعويضات عن خسةائر مكاسةبهم التةي نتجةت ومون بلنشطة تجارية في مبانيهم بإمكانهم لن العم ء الذين يقت. إالملكية المفقود

ن ة لعقةود التةلمين علةى الممتلكةات فةإة عملهةم اتغطيةة انقطةاع العمةل .  لمةا بالنسةبعن عدم قدرت استخدام الممتلكات المؤمنة في انشةط
 المخاطر الرئيسية هي الحريق  انقطاع العمل والسطو.

 

هةات انخةرى لى تعوي  حملة العقود عن انضرار التي تتعر  لها سياراتهم لو لقاء االلتزام تجاه الجيهدف التلمين على السيارات إ
يستطيع حملة العقود ليضا الحصول على تعةوي  عةن الحريةق لو السةرقة التةي تتعةر  لهةا سةياراتهم. يعتبةر لحوادث. الناشيء عن ا

صةدار ليضةا تقةوم الشةركة بإ. بحةد ادنةى لزامي  في المملكة العربية السعودية  لكافة المركبةات ان تكةون لهةا تغطيةة تجةاه الغيةرمن اإل
الناتجة عن العواصةف والزوابةع والفيضةانات والحرائةق المركبات تلفيات ذه البوالص تغطي ن هوالص تلمين شاملة على السيارات. إب

 والسرقة والحوادث الشخصية.
 

يشمل تلمين الحوادث التلمين على النقود  تلمين خيانة االمانة  تلمين جميع مخاطر اننشطة  تلمين سفرات العمةل وتةلمين المعةار . 
وتغطيةةة التعويضةةات   والتزامةات تعةةوي  العمةال / لصةةحاب العمةل   التزامةات المنةةت( تجةاه الغيةةر   وااللتةزام العةةام  التةةلمين ويشةمل

 المهنية التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن عليهم التي تنشل عن االهمال اثناء العمليات التجارية .
 

يةث يقةدم تغطيةة اثنةاء تشةييد وانشةاء مبةاني لو انشةاءات الهندسة نوعين رئيسيين: ا ل   تلمين "كافة مخاطر المقاولين" بح تلمينيغطي 
هندسية مدنيةة مثةل المنةازل والمتةاجر ومجموعةة الشةقق ومبةاني المصةانع والطةرق والجسةور واعمةال الصةرف الصةحي والخزانةات. 

ومصةافي الةنفط  قةة  اب  تلمين "كافة مخاطر التشييد" بحيث يقدم تغطيةة اثنةاء تشةييد لو تركيةب ا الت والمعةدات مثةل محطةات الطا
يميائية   ولعمال اإلسمنت   والبنى المعدنية لو لي مصنع يحتةوي علةى ا الت والمعةدات. يشةمل خةط انعمةال الهندسةي كوانعمال ال

 ليضاً تلمين تعطل ا الت وتلمين المعدات اإللكترونية.
 

عة ج مةن انمةرا  او االصةابات. يةتم عةر  التةلمين يهدف التلمين الطبي الى تعوي  حملة البوالص عن مصاريفهم المتكبدت في ال
 الطبي بشكل رئيسي الى موظفي الشركات التي يوجد بها عدد كبير من المؤمن لهم.

 
38/82 



 

 

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

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 

يةتم تحميةةل مصةةاريف تسةةوية المطالبةات والخسةةائر علةةى الةةدخل عنةد تكبةةدها وذلةةك بنةةاء علةى االلتزامةةات المقةةدرت للتعويضةةات المدنيةةة 
طةرلت تتضمن تكةاليف تسةوية المطالبةات المباشةرت وغيةر المباشةرت وتنشةل عةن احةداث  لحاملي العقود لو الغير من قبل حاملي العقود.

حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عةدم االبة   عنهةا الةى الشةركة بعةد. لةم تقةم الشةركة بخصةم مطلوباتهةا للمطالبةات غيةر 
المسةددت. يةتم تقةةدير االلتزامةات للمطالبةةات غيةر المسةددت باسةةتخدام نةات( تقييمةةات الحةاالت الفرديةة المبلةةو عنهةا الةةى الشةركة والتحاليةةل 

للمطالبات المتكبدت ولم يةتم االبة   عنهةا وتقةدير التكلفةة النهائيةة المتوقعةة للمطالبةات االكثةر تعقيةدا والتةي قةد تكةون متةلثرت االحصائية 
 بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

 

 إعادة التأمين

  حيةث تةؤمن هةذه الترتيبةات تنةوع لكبةر فةي التنازل عن لقساط التلمين والمخةاطرتقوم الشركة  خ ل دورت لعمالها العادية   بعمليات 
جةزء كبيةر مةن  إنانعمال وتسم  لردارت بالتحكم في الخسائر المحتملةة الناجمةة عةن المخةاطر الكبةرى وتةؤمن إمكانيةة نمةو إضةافي. 

وجةودات لو المطلوبةات بموجب اتفاقيات وعقود إعادت تلمين اختيارية وإعادت تلمين فائ  الخسارت. تمثل المتتم عمليات إعادت التلمين 
الةدخل المكتسةب  يمثةل صافي إيةرادات العمةوالت المسجلة في قائمة المركز المالي لعمليات التلمين لقساط مستحقة إلى معيدي التلمين 

قةدر من شركات إعادت التلمين لو دفعات مستحقة من معيدي التلمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة ل سترداد من معيدي التلمين. ت
 .المبالو المستحقة من اعادت التلمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهم

 

. وفي حةال وجةود دليةل موضةوعي على لساس ربعي الهبوطتقوم الشركة بتقييم موجودات إعادت التلمين لديها  ان وجدت  بخصوص 
في موجودات إعادت التلمين فإن الشركة تقوم بخف  القيمة الدفترية الصل إعادت التةلمين الةى قيمتةه القابلةة ل سةترداد  هبوطبانه حدث 

لصةل  هبةوطفةي قائمةة عمليةات التةلمين والفةائ  المتةراكم. تقةوم الشةركة بجمةع لدلةة موضةوعية بوجةود  الهبوطوتقوم باثبات خسارت 
باتبةاع نفةس  الهبةوطة المتبعة لمديني التلمين وانرصدت المدينةة االخةرى. كمةا يةتم احتسةاب خسةارت اعادت التلمين باستخدام نفس الطريق

 الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية.
 

 في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها الهبوط
قيمةة لي لصةل مةالي لو مجموعةة مةن  هبةوطوعي علةى يتم  بتاريخ كل قائمة مركز مالي  إجراء تقييم للتلكد من وجود لي دليل موض

في القيمة إذا كةان حةدث لو لكثةر مةن انحةداث التةي حةدثت منةذ اإلعتةراف انولةي ل صةل ا"حةدث  الهبوطيحدث الموجودات المالية. 
خسارت متكبدت"    لديه تلثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرت ل صل المةالي لو مجموعةة انصةول الماليةة التةي يمكةن االعتمةاد 

 على تقديرها . 
 

 في القيمة قد يشمل: الهبوطدليل 
 

 صعوبة مالية كبيرت للمصدر لو المقتر  ؛ -
 خرق العقد   مثل التخلف لو التلخر عن السداد ؛ -
 هناك احتمالية إلف س الُمصدر لو المقتر  لو إعادت الهيكلة المالية ؛ -
 ؛ لو سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات الماليةاختفاء  -
في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةة مةن مجموعةة مةن الموجةودات الماليةة يمكةن قياسةه  هبوطبيانات ملحوظة تشير إلى لن هناك  -

ال يمكن بعد تحديده مع انصول المالية الفردية فةي الشةركة   الهبوطمنذ تاريخ االعتراف انولي بهذه الموجودات  على الرغم من لن 
 بما في ذلك:

 ؛ لو رين لو المقترضين في الشركةالتغيرات السلبية في وضع الدفعات للُمصد• 
 .الظروف االقتصادية المحلية لو الداخلية في بلد المصدر المت زمة مع التعثر في الموجودات • 
 

 في القيمة على النحو التالي: الهبوطفي الموجودات المالية   يتم تحديد  هبوطإذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارت 
 

 ل صل المالي. في القيمة العادلة الهبوطفي القيمة على اساس  الهبوطبالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة  يحدد  -
 

التةي يةتم فةي القيمةة بنةاءا علةى التةدفقات النقديةة المسةتقبلية المقةدرت  الهبةوطبالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفةة المطفةلت  يحةدد  -
  خصمها على لساس معدل العمولة الفعلي انصلي .

 

مالي بتقيةيم مةا إذا كةان هنةاك دليةل موضةوعي علةى لن  مركز بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع   تقوم الشركة بتاريخ كل قائمة
 قيمتها . هبطتاستثمار ما لو مجموعة استثمارات قد 
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القيمة . قةد  هبوطفي حالة لدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع   تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 

تتضةةمن اندلةةة الموضةةوعية مؤشةةرات علةةى لن المقتةةر  يعةةاني مةةن صةةعوبات ماليةةة كبيةةرت لو تقصةةير لو انحةةراف فةةي دخةةل عمولةةة 
خاصة لو مدفوعات لساسية   واحتمال دخوله في اإلف س لو إعادت هيكلة مالية لخرى وحيث تشير البيانات التي يمكن م حظتهةا إلةى 

لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرت   مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التةي تةرتبط بةالتخلف عةن السةداد. ملموس في ا هبوطوجود 
في القيمةة يمثةل الخسةارت المتراكمةة التةي تةم قياسةها بةالفرق بةين التكلفةة المطفةلت والقيمةة العادلةة  للهبوطومع ذلك   فإن المبلو المسجل 

. إذا زادت  الةدخل الشةاملقائمةة الةدخل وقائمةة سةتثمارات المعتةرف بهةا سةابقًا فةي في القيمة لتلك اال طهبوخسارت  الحالية   ناقًصا لي
فةي  الهبةوطبشكل موضوعي بحدوث حدث ائتمةاني بعةد إثبةات خسةارت مرتبطة الزيادت  وكانتالقيمة العادلة ندات الدين في فترت الحقة 

 الدخل الشامل.قائمة  الدخل وقائمة في القيمة من خ ل  الهبوطيتم عكس خسارت  الدخل الشامل  قائمة  الدخل وقائمة القيمة في 
 

عنةدما تكةون لقةل مةن الكبيةر لو المطةول فةي القيمةة العادلةة  الهبةوطبالنسبة ل ستثمارات في انسهم المحتفظ بهةا كمتاحةة للبيةع   يمثةل 
ستمر الدخل طالما اقائمةةةة ل لقيمة من خ افةةةي  الهبةةةوطرت ال يمكن عكس خسافةةةي القيمةةةة .  الهبةةةوطتكلفتهةةةا دليةةةل موضةةةوعي علةةةى 

لدخل اقائمةةة في  لقيمةافةي  الهبةةوطتسةجيل لة بعد دلعاالقيمة افي دت يالي زعلةى سةةبيل المثةال   يمكةةن االعتةراف بةة  بانصل اف العترا
متراكمة تم االعتراف بها سابقاً فةي الةدخل الشةامل ا خةر فةي قائمةة . عند االستبعاد   يتم إدراج لي رب  لو خسارت فقط   خرالشامل ا

 ." من االستثمارات المتاحة للبيع   المحققةالخسارتاالدخل تحت بند "الرب  / 
 

مةن التكلفةة  ٪91لو لطول فترت مطولة ويعتبر االنخفةا  بنسةبة شهر  02 . تعتبر فترت يتطلب تحديد ما هو "هام" لو "مطول" الحكم
ً انصلية هاًما  . عند إجراء هذا الحكم   تقوم الشركة   من بين عوامل لخرى   بتقيةيم المةدت لو المةدى الةذي تكةون  لسياسة الشركة وفقا

 . فيه القيمة العادلة الستثمار لقل من تكلفته
 

  تلخذ الشركة بعين االعتبار عوامةل مثةل تقيةيم السةوق للجةدارت االئتمانيةة قد هبطت قيمته عند تقييم ما إذا كان االستثمار في لدات الدين
كما هو موض  في عوائد السندات   وتقييم وكاالت التصنيف للجدارت االئتمانيةة   وقةدرت البلةد علةى الوصةول إلةى لسةواق رلس المةال 

إلعفةاء مةن الةديون تطوعةا من خسائر مةن خة ل امستثمرين هيكلة الديون   مما لدى إلى معانات الإلصدار الدين الجديد واحتمال إعادت 
المطفةلت والقيمةة العادلةة فةي القيمةة يمثةل الخسةارت المتراكمةة التةي تةم قياسةها بةالفرق بةين التكلفةة  للهبةوطلو إلزاما . إن المبلو المسةجل 

 الدخل الشامل .قائمة الدخل وقائمة  ستثمارات المعترف بها سابقًا فيفي القيمة لتلك اال هبوطخسارت    ناقًصا ليالحالية 

 
 مالية الموجودات غير الفي  الهبوط

 الهبةوطالدائم في قيمتها بشكل سنوي. يتم مراجعةة  الهبوطال يتم إسته ك الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة 
فةي الظةروف إلةى لن القيمةة الدفتريةة قةد تكةون غيةر قابلةة  اتفي قيمة الموجودات الخاضعة ل سته ك عندما تشير االحداث لو التغير

 ل سترداد.
 

وهةي صةل عةن القيمةة القابلةة ل سةترداد يتم إثبات الخسارت الناتجةة عةن الهبةوط فةي القيمةة  والتةي تمثةل الزيةادت فةي القيمةة الدفتريةة ل 
  يةتم تجميةع الموجةودات علةى لدنةى  الهبةوطلغةر  تقةدير  قيمةة االسةتخدام  ليهمةا لعلةى.لة ل صل ناقصةاً تكةاليف البيةع والقيمة العاد

 . مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددت اوحدات مدرت للنقد 
 

 وثائق تأمين مؤجلة اكتتابتكاليف 

ً يتم تلجيل وإطفاء العموالت والتكاليف انخرى المتعلقة مباشرت بشراء عقود التلمين وتجديدها  لشةروط عقةود التةلمين التةي تتعلةق  وفقةا
تسةةجيل اإلطفةةاء فةةي  . يةةتم خةةرى كمصةةروفات عنةةد تكبةةدهاان اإلكتتةةاب. يةةتم االعتةةراف بجميةةع تكةةاليف انقسةةاط المكتسةةبة مثةةل بهةةا   

 الدخل.قائمة " في الوثيقة اكتتاب"تكاليف 
 

فاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التةي تضةمنها ذلةك االصةل يتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر لو الطريقة المتوقعة الستن
 . وذلك بتعديل فترت اإلطفاء   ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية

 

. لقيمةفةي ا هبةوطعلی ر شؤمر هظي مادعنرار تکر کثل لبشکل قائمةة مركةز مةالي لو يخ کرلقيمة في تافي ا الهبوطجعة رامراء جم إيت
ك لب ذلطيتد قف ولتکاليء هةةةةةةةةةذه افاإطيع رتسن فإنه يمکت   لسياساذه المستقبلية لهربحيةةةةةةةةة المتعلقة بالت اضاراالفتق اتحقيم يتم لإذا 
فةي اختبةار كفايةة االلتةزام فةي تةاريخ الوثائق المؤجلةة  اكتتابل . يتم ليًضا النظر في تكاليف خدلاضافية في قائمة ر إخسائ تسجليضاً ل

 .مركز ماليقائمة كل 
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 ستثماراتاال
سةةتحواذ التكلفةةة   وتكةةون القيمةةة العادلةةة الممنوحةةة والمتضةةمنة مصةةاريف اال جميةةع اإلسةةتثمارات يةةتم قيةةدها المبةةدئي علةةى لسةةاس

جميةع لةم يةتم تسةجيل فةي حةال    ليهةاا بالقيم العادلة مضافاً إمبدئيبها االعتراف صول المالية يتم إن ان ستثمارات .المرتبطة بتلك اال
 هم .ستحواذتكاليف العمليات المنسوبة مباشرت إلى ا بالقيمة العادلة من خ ل قائمة الدخل  صول المالية ان

 

يةتم تقةدير القيمةة العادلةة للبنةود التةي  العادلةة المقةدرت . وراق المالية المتداولة لو القةيمعلى لسعار انل ستثمارات العادلة  تستند القيم
 .مماثلة مخاطرسمات شروط وذات ذات  ستخدام عموالت لبنودتدفقات النقدية المخصومة باعلى لساس التحمل عمولة 

 
 ستثمارات يتم قيد قيمتها العادلة في قائمة الدخلا أ(

ستثمارات يتم قيد قيمتها العادلة في قائمة الدخل إذا تم قياس قيمتهةا العادلةة بشةكل موثةوق بةه وكةان تصةنيفها تصنف اإلستثمارات كا
والتةةي تكةةون القيمةةة العادلةةة  التكلفةةةبمبةةدئيا هةةذه االسةةتثمارات يةةتم تسةةجيلها إن  . جية الشةةركةيتحةةت هةةذا البنةةد موثقةةاً وفقةةاً إلسةةترات

هذه االستثمارات لةتعكس قيمتهةا العادلةة. إن جميةع التغيةرات فةي القيمةة العادلةة يةتم قيةدها فةي مثل   يتم إعادت تقييم  الحقاالممنوحة. 
 الفائ  المتراكم.المساهمين وعمليات التلمين وقائمة عمليات 

 
 ستثمارات متاحة للبيع ب( ا

إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشةتقة التةي لةم يةتم تصةنيفها كمحةتفظ بهةا للمتةاجرت لو محةتفظ 
تم تسةجيل م تصنيفها بالقيمة العادلة من خة ل الةرب  لو الخسةارت. يةستحقاق لو القرو  والذمم المدينة   كما لم يتبها حتى تاريخ اال

لمعاملةة التةي تنسةب مباشةرت إلةى االسةتحواذ متضةمنة تكةاليف االممنوحةة ستثمارات مبدئيًا بالتكلفة   وهي القيمةة العادلةة مثل هذه اال
لدخل افي رات الستثماه الة لهذدلعاالقيمة اكمية في الترات التغيرابة العادلةة. يةتم االعتةرافحقًةا بالقيمةة على االستثمار ويةتم قياسةها ال

ن ع  إلب م المتاحة للبيع". يترات االستثماا -لة دلعاالقيمة التغير في الشامل تحت بند "صافي الدخل اقائمةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خر في الشامل ا
ن محققة مرت  ب  / اخسا"ر تحةةةةةةةةةت بنةةةةةةةةةدلصلة ل ذات اخدلاقةةةةةةةةةوائم في رات الستثماهةةةةةةةةةذه ابيع ن لمحققة مر الخسائح لو ابارنا
 ." لمتاحة للبيعرات االستثماا
 

الةدخل قائمةة الةدخل لو  ائمةةالمتاحةة للبيةع فةي قإلسةتثمارات إثبةات توزيعةات انربةاح وعائةدات العمولةة وانرباح/الخسةائر مةن ايتم 
 ستثمار.ليات المساهمين كجزء من صافي دخل/خسارت االعم -ذات الصلة الشامل 

 

قائمةة الةدخل الشةامل   عنةه فةي تاحة للبيع ويتم اإلب ثمارات المستجوهري لو طويل انمد في القيمة العادلة ل  هبوطعديل لي يتم ت
 .كخسائر هبوطالصلة  ذات

 

. يةتم تقةدير  تستند القيم العادلة ل ستثمارات المتاحة للبيع على انسعار المعلنة ل وراق المالية القابلة للتداول لو القيم العادلة المقدرت
إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولةة لبنةود ذات شةروط وسةمات مخةاطر القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً 

 مماثلة.
 

عندما ال  لومماثل  رلسوقية الستثماالقيمة الى ع إلة بالرجودلعاالقيمة ايتم تحديد   المدرجةةةةة فةةةةي السةةةةوق غيررات بالنسبة ل ستثما
يةةةةةةةةتم لخةةةةةةةةذ لتقييم . اساليب لمجموعة متنوعة من ام باستخدهةةةةةةةةا يتم تحديد  لنشطة اق انسوالة من دلعاالقيم اعلى  للحصوايمكن 

م لتحديةد مدخ ت هذه النماذج من لسواق ملحوظة حيثما لمكن   ولكن عندما يكةون ذلةك غيةر ممكةن   يلةزم وجةود درجةة مةن الحكة
 العادلة. القيم

 

 التصنيف: إعادت
بتقييم ما إذا كانت القدرت والنية لبيع لصةولها الماليةة المتاحةة للبيةع علةى المةدى القريةب ال تةزال مناسةبة . عنةدما تكةون  الشركةتقوم 

الشركة غير قادرت   في ظروف نادرت   على تداول هذه الموجودات المالية بسةبب انسةواق غيةر النشةطة   يجةوز للشةركة لن تعيةد 
ا كانةةت اإلدارت لةديها القةةدرت والنيةةة علةةى االحتفةةاظ بةالموجودات فةةي المسةةتقبل المنظةةور لو حتةةى تصةنيف هةةذه الموجةةودات الماليةةة إذ

إعةةادت التصةةنيف إلةةى القةةرو  والةةذمم المدينةةة عنةةدما يسةةتوفي انصةةل المةةالي تعريةةف القةةرو  والةةذمم ب يسةةم تةاريخ االسةةتحقاق . 
يُسةم  بإعةادت . ال  ل في المسةتقبل المنظةور لو حتةى تةاريخ االسةتحقاقالمدينة واإلدارت لديها النية والقدرت على االحتفاظ بهذه انصو

.  إال عنةدما يكةون لةدى الكيةان القةدرت والنيةة علةى االحتفةاظ بانصةل المةالي حتةى االسةتحقاقاالحتفاظ إلى االسةتحقاق  إلى التصنيف
دلةة فةي تةاريخ إعةادت التصةنيف تصةب  التكلفةة المطفةلت من الفئةة المتاحةة للبيةع   فةإن القيمةة العا بالنسبة ل صل المالي المعاد تصنيفه

الجديدت ولي لرباح لو خسائر سابقة على ذلك انصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للرب  لو الخسارت علةى العمةر المتبقةي 
سةتحقاق علةى مةدى العمةر ت ومبلةو االلتكلفةة المطفةلت الجديةدل ستثمار باسةتخدام معةدل الفائةدت الفعلةي. كمةا يةتم إطفةاء لي فةرق بةين ا

قيمة انصل بعةد ذلةك   يةتم إعةادت تصةنيف المبلةو المسةجل فةي  هبوط فيإذا تم تحديد . صل باستخدام معدل الفائدت الفعليل المتبقي 
 الدخل.قائمة حقوق المساهمين في 
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 المحاسبة بتاريخ التداول 

يتم إثبات لو شطب كافة العمليةات االعتياديةة المتعلقةة بشةراء وبيةع الموجةودات الماليةة بتةاريخ التةداول الي التةاريخ الةذي تلتةزم فيةه 
بيع الموجودات  . العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات الماليةة هةي العمليةات التةي تتطلةب لن يةتم الشركة بشراء لو 

 سداد تلك الموجودات خ ل الفترت الزمنية التي تنص عليها اننظمة لو تلك المتعارف عليها في السوق.
 

 النقد وما في حكمه
و اقل مةن تستحق خ ل ث ثة اشهر ل ودائع قصيرت انجلومن النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك   ما في حكمهالنقد و يتكون

 . تاريخ اقتنائها
 

 ممتلكات ومعدات
ً  يةةتم لقيمة ال حقة في التكاليف رج اتدفةةي القيمةةة.  هبةةوطاالسةةته ك المتةةراكم ولي خسةةائر  إثبةةات الممتلكةةات والمعةةدات بالتكلفةةة ناقصةةا
لمستقبلية اية دالقتصاائد الفواتتدفق لن لمحتمل امن ن فقط عندما يكو كمةةةا هةةو م ئةةةم  منفصلكلصةةل يتم تسجيلها لو لدفترية ل صل ا
والصةيانة انخةرى علةةى  اإلصةة حات تكةاليف يةتم تحميةةل جميةعموثوقة. رت بصو البنةدتكلفة س يمكن قياكةة ولشرالى إلمرتبطة بالبند ا

. ال يتم استه ك انر  . يتم استه ك تكلفة بنةود الممتلكةات والمعةدات انخةرى رت المالية التي يتم تكبدها فيهاقائمة الدخل خ ل الفت
 على طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على انعمار اإلنتاجية المقدرت   على النحو التالي:

 
 عدد السنوات  

 9  سيارات
 7  اثاث وتجهيزات و معدات مكتبية

 9  لجهزت كمبيوتر وبرام(
 7  ستلجرتحسينات على الم

 

تحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خ ل مقارنة المتحص ت مع القيمةة الدفتريةة ويةتم قيةدها فةي قائمةة عمليةات التةلمين 
 والفائ  المتراكم.

 

ة عمليةات المسةاهمين عنةد واالص ح العادية التي ال تزيد جوهريا عن العمر االنتاجي المقدر ل صل فةي قائمةتقيد مصاريف الصيانة 
 .فيتم رسملتها ويتم إستبعاد الموجودات المستبدلة   ن وجدتمصاريف التجديدات والتحسينات   إ ما. لحدوثها

 

يخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها إذا كةان ذلةك مناسةبًا . تةتم مراجعةة تتم مراجعة القيم المتبقية ل صول وانعمار اإلنتاجية في تار
فةي القيمةة عنةدما يشةير حةدث لو تغيةرات فةي الظةروف إلةى لن القيمةة الدفتريةة قةد ال  الهبةوطالقيمة الدفترية لهةذه الموجةودات لتحديةد 

الدفترية عن المبلو القابل ل سترداد   يتم تخفةي  انصةول تكون قابلة ل سترداد . في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيم 
 إلى قيمتها القابلة ل سترداد.

 
 األصول غير الملموسة

خسائر اكةم ولمترء اإلطفااالحقاً بالتكلفة ناقصاً رج تدد ونتاجي محدإعمر يتم عر  برام( الكمبيوتر بالتكلفةة التاريخيةة. والتةي لةديها 
باسةتخدام طريقةة القسةط الثابةت خة ل الفتةرات  المحةددتقوم الشركة بإطفةاء بةرام( الكمبيةوتر ذات العمةر اإلنتةاجي لقيمة. في ا الهبوط
 التالية:

 

 عدد السنوات  

 1  تطوير وبرمجة تقنية المعلومات
 

 مخصصات االلتزامات

عندما يكون على الشركة االتزام قانوني لو متوقع  نات( عن حدث سابق  ويكون تدفق المواد التي تنطةوي علةى  خصصاثبات الم يتم
 منافع اقتصادية مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلو االلتزام بشكل موثوق.

 
 و مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية

 الفعلية.  طريقة الفائدتالمطفلت باستخدام  بالتكلفةرية مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا يتم اثبات الذمم الدائنة التجا
 

 يتم اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالو الواجب سدادها عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير لم لم يصدر بها فواتير للشركة.
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 تحويل العمالت األجنبية

. ويةتم تحويةل الموجةودات  يتم تحويل المعام ت بالعملةة انجنبيةة إلةى الةلاير السةعودي بلسةعار التحويةل السةائدت عنةد إجةراء المعاملةة
 والمطلوبات النقدية بالعم ت انجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السةعودي بانسةعار السةائدت فةي ذلةك التةاريخ . إن

دات هةةذه العمليةةات لو تحويةةل العمةة ت االجنبيةةة باسةةعار الصةةرف فةةي نهايةةة العةةام للموجةةو تسةةويةالمكاسةةب والخسةةائر الناتجةةة عةةن 
 .الدخلقائمة في والمطلوبات المالية يتم إدراجها 

 

 إختبار كفاية المطلوبات
بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتلكد من مةدى كفايةة مطلوبةات عقةود التةلمين  بعةد خصةم تكةاليف كفاية المطلوبات يتم إجراء اختبارات 

المؤجلةةة ذات الع قةةة. وإلجةةراء هةةذه االختبةةارات  تقةةوم اإلدارت باسةةتخدام لفضةةل التقةةديرات الحاليةةة للتةةدفقات الوثةةائق  اكتتةةابتكةةاليف 
الةدخل  فةي القيمةة الدفتريةة مباشةرتً علةى قائمةة عجزالنقدية المستقبلية المتعاقد عليها  ومصاريف إدارت ومعالجة المطالبات. يحمل لي 

لوالً وبعد ذلةك يةتم تكةوين مخصةص للخسةائر الناجمةة عةن اختبةارات كفايةة مؤجلة ذات الع قة الوثائق ال اكتتابوذلك بشطب تكاليف 
 المطلوبات امخصص الخسائر سارية المفعول . 

 

وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام لفضل االفتراضات الجديدت  يتم اسةتخدام هةذه االفتراضةات ابةدون لي 
 تغير عكسي  لقياس هذه المطلوبات الحقاً. هامش لقاء لي

 

 رصدة مدينة أخرىاقساط تأمين وأ

هةي عبةارت عةةن موجةودات ماليةةة غيةر مشةتقة بةةدفعات ثابتةة لو محةةددت  ويةتم تسةةجيلها و انرصةةدت المدينةة انخةةرى  ان اقسةاط التةلمين
 في القيمة. الهبوطالفعلية بعد تنزيل مخصص  الفائدتمبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفلت باستخدام طريقة 

 

. يةتم عمةل مخصةص الةدخلفةي قائمةة  الهبةوطل خسائر القيمة الدفترية للموجودات من خ ل استخدام حساب مخصص وتسج تخف 
لمبةالو المسةتحقة بموجةب الشةروط للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصةيل جميةع ا هبوط
م الةذم تةراكم. يةتم تصةنيفلمين والفةائ  المقائمةة عمليةات التة فةيالتي تم شطبها سابقا يتم قيةدها و لية. ان المبالو المستردت الحقاصان

فةي قيمةة الةذمم  الهبةوطفةي القيمةة كجةزء مةن مراجعةة  هبةوطالفئة وتتم مراجعتها للتحقق مةن وجةود  المدينة من عقود التلمين في هذه
 المدينة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
العربيةة السةعودية. يةتم إجةراء المسةتحقات بالقيمةة  لموظفيها بناء على قوانين العمل في المملكةمكافلت نهاية الخدمة تدير الشركة خطة 

ة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهايةة الفتةرت المشةمولة بةالتقرير باسةتخدام طريقة
يتم تجربة مغةادرت المةوظفين وفتةرات الخدمةة. وحدت اإلئتمان المتوقعة. يتم النظر لمستويات انجور والرواتب المستقبلية المتوقعة   و

وط لعالية بالشردت الجوكةةةةةةةةةةةةات ذات الشرات اسند  ب ت إفي نهاية فترق لسوات اعائدام لمتوقعة باستخدالمستقبلية ت المدفوعااخصم 
عات االسةتحقاقات عنةد رت. يتم صرف التزامةات مةدفولمقدالمستقبلية النقدية ت التدفقا  اقصى حد ممكن للى   إلتي تتطابق ت العم وا

استحقاقها. يتم إثبات إعادت القياس اانرباح / الخسائر االكتوارية  نتيجة لتعدي ت الخبرت والتغيةرات فةي االفتراضةات االكتواريةة فةي 
 بيان الدخل الشامل.

 

 إثبات اإليرادات
 

 إثبات دخل األقساط والعمولة

يقةةة التةةلمين. يةةتم تسةةجيل الجةةزء مةةن انقسةةاط والعمةةوالت التةةي سةةيتم إكتسةةابها يةةتم إثبةةات إجمةةالي انقسةةاط والعمةةوالت عنةةد إصةةدار وث
مستقب ً كـ "لقساط وعموالت غير مكتسبة" على التوالي  ويتم تلجيلها بصةورت مماثلةة علةى مةدى فتةرت وثيقةة التةلمين المعنيةة مةا عةدا 

لخةر ث ثةة لشةهر مةن اجمةالي انقسةاط المكتتبةة خة ل  الشحن البحري. إن الجزء غير المكتسب من التلمين على الشحن البحري يمثل
 السنة المالية الحالية.

تظهر لقساط التلمين ودخةل العمولةة والتةي تتعلةق بانخطةار السةارية لمةا بعةد نهايةة السةنة الماليةة كلقسةاط غيةر مكتسةبة  ويةتم تلجيلهةا 
 الطرق التالية: بإستعمال

 .لخر ث ثة لشهر من لقساط التلمين البحري 

 للمخاطر التي تتم بعد عام واحد.ة حساب محدد مسبقًا لمجال انعمال الهندسي 

 .عدد انيام الفعلية لكافة فئات التلمين انخرى 
 

وت لع ص افي مخصر لتغييالمتعلقةة بةالفترت غيةر المنتهيةة مةن التغطيةة. إن ا المكتتبةةتمثل انقساط غير المكتسبة الجزء مةن انقسةاط 
 طرت.لمخارت افتدى بها علی مراف العتم ايترادات إلين ابلب تيرلتس ابنفل خدلالی قائمة ذ إخؤلمکتسبة ير اغي
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 عمولة الدخلإيرادات 
 إثبات دخل العموالت على لساس العائد الفعلي بعد انخذ بعين االعتبار لصل المبلو القائم ومعدل العمولة السائد. يتم

 
 توزيع االرباحإيرادات 

عندما يتم إثبات حةق اسةت م اإلستثمارات المتاحة للبيع يتم إثبات إيرادات توزيعات انرباح على لدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن 
 المدفوعات.

 
 إيرادات االستثمار

لسةاس الفائةةدت رابحةة علةةى الم وودائةةعإلسةتثمارات المتاحةةة للبيةع المصةنفة ضةةمن اسةةتثمار علةى لدوات الةةدين يةتم احتسةةاب إيةرادات اال
 الفعلية.

 
 المطالبات

يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملةة وثةائق التةلمين  التغيةرات فةي قيمةة المطلوبةات الناشةئة عةن العقةود 
 ل ستردادات.مع حملة وثائق التلمين وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية والداخلية بعد خصم صافي القيمة المتوقعة 

تشتمل المطالبات تحةت التسةوية علةى التكلفةة المقةدرت للمطالبةات المتكبةدت غيةر المسةددت بتةاريخ قائمةة المركةز المةالي  وكةذلك تكةاليف 
معالجة المطالبات  والةنقص فةي القيمةة المتوقعةة للخةردت واالسةتردادات انخةرى  سةواء تةم التبليةو عنهةا مةن قبةل المةؤمنين لم ال. يةتم 

يب مخصصات لقاء المطالبات المبلّو عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على لساس تقدير كل حالة علةى حةده. كمةا تجن
يجنب مخصص  وفقاً لتقديرات اإلدارت وخبةرت الشةركة السةابقة  لقةاء تكلفةة سةداد المطالبةات المتكبةدت غيةر المبلّةو عنهةا  بمةا فةي ذلةك 

ات والقيمةةة المتوقعةة للخةةردت واالسةةتردادات انخةةرى كمةا فةةي تةةاريخ قائمةةة المركةز المةةالي. يةةدرج الفةةرق بةةين تكةاليف معالجةةة المطالبةة
المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترت ال حقة فةي قائمةة نتةائ( عمليةات التةلمين والفةائ  

 المتراكم للسنة.
 

 لتسوية على لساس إجمالي  ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التلمين بصورت منفصلة.يتم إظهار المطالبات تحت ا

 
 تعويضات الحطام و اإلستردادات

 تسم  بع  عقود التلمين للشركة ببيع سيارات االحطةام  لو ممتلكةات مقتنةات لتسةديد مطالبةة ااي الحطةام . كمةا يحةق للشةركة متابعةة
 اليف ااي: االسترداد .اطراف ثالثة لدفع بع  لو كل التك

 

ان تقةةديرات مسةةتردات الحطةةام المدرجةةة بمثابةةة مخصةةص فةةي قيةةام التزامةةات التةةلمين بخصةةوص المطالبةةات  والمركبةةات الحطةةام لو 
الممتلكات المقتنات يتم اثباتها في بند الموجودات االخةرى عنةد تسةديد االلتةزام. ان المخصةص عبةارت عةن المبلةو الةذي يمكةن اسةترداده 

 معقول من بيع السيارات لو الممتلكات.بشكل 
 

ايضا تعتبر تعويضات االسترداد بمثابةة مخصةص فةي قيةام التزامةات التةلمين بخصةوص المطالبةات  ويةتم اثباتهةا فةي بنةد الموجةودات 
الطةرف االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصةص عبةارت عةن التقيةيم للمبلةو الةذي يمكةن اسةتعادته بشةكل معقةول مةن التصةرف ازاء 

 الثالث.

 
 التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات لي لدات مالية عند التوقةف عةن ممارسةة السةيطرت علةى الحقةوق التعاقديةة التةي يتكةون منهةا ويةتم ذلةك عةادتً عنةد 
 بيعها  لو عند انتقال التدفقات المتعلقة بها إلى طرف ثالث مستقل.

 
 المقاصة 
الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عنةد وجةود حةق نظةامي ملةزم وعنةدما يكةون لةدى تتم مقاصة 

الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسةديد المطلوبةات فةي آن واحةد. ال يةتم مقاصةة االيةرادات والمصةاريف 
اكم وقائمةةة عمليةةات المسةةاهمين إال اذا كةةان ذلةةك مطلوبةةاً او مسةةموحاً مةةن قبةةل المعةةايير فةةي قائمةةة عمليةةات التةةلمين والفةةائ  المتةةر

 المحاسبية او تفسيراتها.
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 عقود االيجار
يتم إثبات عقد اإليجار إذا لم يترتب على عقد اإليجةار تحويةل جةوهري لمنةافع ومخةاطر الملكيةة المتعلقةة بانصةل موضةوع العقةد إلةى 

كمصةاريف ضةمن  اصافي من لي حوافز مةن قبةل المةؤجر  يتم اثبات دفعات عقود االيجار التشغيليةالمستلجر كعقد إيجار تشغيلي  و
 قائمة عمليات التلمين والفائ  المتراكم بطريقة القسط الثابت على طول فترت عقد االيجار.

 

 الهبوط في الموجودات غير المتداولة

سةنويا للهبةوط.  اختبارهةالةيس لهةا عمةر إنتةاجي محةدد علةى سةبيل المثةال انراضةي فة  يةتم إسةته كها وإنمةا يةتم  التةيإن الموجودات 
 غيةرفي الظةروف بةلن القيمةة الدفتريةة  التغيراتللهبوط ليضا متى ما لشارت انحداث لو  اختبارهايتم استه كها يتم  التيالموجودات 

 قابلة لرسترداد.
بلةة لرسةترداد هةي انعلةى يتم اإلعتراف بخسارت الهبوط عندما تزيد القيمة الدفترية ل صل عن القيمة القابلةة لرسةترداد. إن القيمةة القا

تكاليف البيع وقيمة اإلستخدام   ولغر  تقدير الهبةوط يةتم تجميةع الموجةودات علةى ادنةى مسةتوى ما بين القيمة العادلة ل صل ناقصاً 
 لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددت اوحدات مدرت للنقد  .

 

 الزكاة وضريبة الدخل

. يةتم احتسةاب الزكةات علةى حصةة المسةاهمين السةعوديين فةي حقةوق والةدخلحكةام الهيئةة العامةة للزكةات تخضع الشةركة للزكةات وفقةاً ن
الملكية لو صافي الدخل باستخدام انساس المحدد بموجب لوائ  الزكات. يتم احتساب ضرائب الةدخل علةى حصةة المسةاهمين انجانةب 

داً ستنا  ا م2107ر يناي 0ن مراً عتباالةدخل علةى لسةاس ربةع سةنوي. امن صافي الدخل المعدل للسنة. يتم اسةتحقاق الزكةات وضةريبة 
رت مباشب ئرالضت واکازلا لتحميةةةةةةللمحاسبية اسياستها ل يدکة بتعرلشت اقامودي   لسعابي رلعد النقاسسة ؤمن عدر لصام التعميالی إ

 .لخدلا قائمةن الً مدلملکية بوق افي حقرات لتغيا قائمةفي  المبقاهح بارنا على
 

 عموالت غير مكتسبة إيرادات

العمةوالت الناتجةة عةةن عقةود إعةادت التةةامين علةى مةدى فتةةرات عقةود التةلمين المتعلقةةة بهةا بطريقةة مماثلةةة  إيةةراداتيةتم تاجيةل وإطفةاء 
 .قائمة الدخل القساط التلمين المكتسبة . ويتم تسجيل اإلطفاء في

 

 القيم العادلة لألدوات المالية
ة  والمطلةوب مةن معيةدي التةلمين  المدينة ولقسةاط التةلمين   ن نقةد ومةا فةي حكمةهمة بالشةركة الخاصةة الماليةة الموجةودات تتكةون

 االستثمارات  والمطالبات تحت التسوية  والمطلوب إلى معيدي التلمين وموجودات ومطلوبات لخرى. و
 

النقديةة المخصةومة باسةتعمال معةدل الفائةدت لبنةود بشةروط وصةفات يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد بنةاء علةى التةدفقات 
 باستخدام طرق مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. ىمخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة العادلة لكافة االدوات المالية االخر

 

نشةةطة لو القيمةةة العادلةةة المقةةدرت. وبالنسةةبة للقيمةةة العادلةةة تعتمةةد القيمةةة العادلةةة ل سةةتثمارات علةةى انسةةعار المتداولةةة فةةي انسةةواق ال
 ل ستثمارت الغير متداولة  فيتم تقديرها لسعر السوق إلستثمار مشابه لو على لساس التدفقات النقدية المخصومة.

 

 .المالي لمركزا قائمة بتاريخ الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إن
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعر  القيمة العادلة ل دوات المالية:
 

 المستوى انول: انسعار المتداولة في انسواق النشطة لنفس اندات المالية ابدون تعديل لو دعم .
 

النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابهة لو طرق تسةعير لخةرى والتةي تكةون المستوى الثاني: انسعار المتداولة في انسواق 
 فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

 

 المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.
 

 النقدية بيان التدفقات

إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التةلمين التةي تصةنف علةى لنهةا تةدفق نقةدي مةن اننشةطة التشةغيلية. يةتم تصةنيف 
ً التدفقات النقدية الناتجة عن لنشطة االستثمار والتمويل   لذلك. وفقا

 

 إحتياطى عجز األقساط

الصةةافية/ المجمعةةة للفتةرات المنقضةةية. يةتم انخةةذ فةةي اإلعتبةار إحتيةةاطي المطالبةةات تقةوم الشةةركة بتحليةل نسةةب الخسةةارت المباشةرت لو 
 المتكبدت والغير مبلو عنها ذات الع قة عند احتساب هذه النسب  ومن ثم يتم استخدامها لتحديد إحتياطي العجز في كل وحده عمل.
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 للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 التقارير القطاعية
يمثل القطاع جزء اساسي في الشركة الذي يقوم بلنشطة انعمال  والذي ينت( عنه ايرادات وينت( عنه مصاريف ولةه معلومةات ماليةة 

. والغةرا  اداريةة  تتكةون الشةركة من خ ل متخذي قرار العمليات لتوزيع انصول وتقيةيم انداء يتم تقييمها بانتظام منفصلة متاحة
 من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها  ولديها قطاعات االعمال الرئيسية الث ثة التالية: 

 

  .تلمين السيارات  تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل 

 الحةوادث ات والمسةتلزمات الطبيةة والع جيةة  التلمين الصحي   ويشمل التلمين على التكةاليف الطبيةة واندويةة وجميةع الخةدم
حةةوادث متنوعةةة مةةن التةةلمين مثةةل فقةةدان المةةال  الحةةوادث الشخصةةية  تعةةوي  العمةةال  السةةفر   العامةةة  والتةةي تغطةةي فئةةات

 ية الطرف الثالث العامة وتعوي  المهنية.مسئول

  .فروع التلمين انخرى  ويشمل فروع التلمين انخرى التي لم يتم ذكرها لع ه 
 

ن الودائع قصيرت االجل و الودائع نجل واالسةتثمارات هةو النشةاط لعمال. ان الدخل المكتسب م كقطاعال يتم إعتبار دخل المساهمين 
القطةاع علةى يتم توزيعها على  اإليرادات. ان بع  مصاريف التشغيل المباشرت وغيرها من المصاريف غير المباشرت لتحقيقالوحيد 

 س مناسب.هذا القطاع على لسا علىلساس مناسب. ويتم تخصيص الخسارت لو الفائ  من عمليات التلمين 
 

يتم تقييم لداء القطاع على لساس الرب  لو الخسارت والتي يتم قياسها  في بعة  النةواحي  بصةورت مختلفةة عةن الةرب  لو الخسةارت فةي 
 القوائم المالية المرفقة. 

 
تحويةل بةين قطاعةات لم تحدث لية معام ت بين القطاعات خ ل السنة. وفي حالة توقةع حةدوث ليةة معاملةة  فإنهةا تةتم وفقةاً نسةعار ال

انعمال  وتتم بنفس شروط التعامل مع انطراف انخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتةائ( القطةاع علةى التحةوي ت بةين قطاعةات 
 انعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية  للشركة.
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 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 . ممتلكات و معدات، صافي1

 
 سيارات

اثاث وتجهيزات  
 و معدات مكتبية

 
 أجهزة كمبيوتر

تحسينات على  
 المستأجر

اإلجمالي  
 م8132

اإلجمالي 
 م8131

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

           التكلفة:

 13,866 15,372  5,324  3,624  6,308  006 يناير 0

 1,506 3,769  2,218  1,026  525  - اإلضافات

 - (2)  -  -  (2)  - اإلستبعادات
 - -  -  -  -  - التحوي ت

 15,372 19,139  7,542  4,650  6,831  331 ديسمبر 13

           

           اإلستهالك المتراكم:

 9,736 11,827  2,895  3,122  5,705  105 يناير 0
 2,091 1,867  459  862  540  6 المحمل خ ل السنة

 - -  -  -  -  - االستبعادات 

 11,827 13,694  3,354  3,984  6,245  111 ديسمبر 13

           

           صافي القيمة الدفترية:

  88118  18322  111  821  8 م8132ديسمبر  13

 18818   88189  818  111  33 م8131ديسمبر  13

 
 

 ملموسة .  أصول غير8
  

  
 كمبيوتر برامج

االجمالي  
 م8132

االجمالي  
 م8131

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

       التكلفة:
 5,580  6,685  6,685  يناير 0

 1,105  1,406  1,406  اإلضافات
 -  -  -  االستبعادات

 6,685  8,091  8,091  ديسمبر  13

       

       المتراكم: اإلطفاء
 2,182  2,820  2,820  يناير 0

 638  707  707  اإلطفاء

 -  -  -  االستبعادات

 2,820  3,527  3,527  ديسمبر  13

       

       صافي القيمة الدفترية:

   4,564  4,564  م8132ديسمبر  13

 3,865    3,865  م8131ديسمبر  13
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 سعودية()شركة مساهمة 

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 

 
 متاحه للبيع . إستثمارات1

  عمليات التأمين ما يلي: تشمل 

 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( عمليات المساهمين

 43,723 57,734 استثمارات متاحه للبيع

 43,723 57,734 االجمالي

 
 أ( تصنف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:

 االستثمارت المتاحة للبيع

 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:

 

 

االستثمار في 
 الصكوك

 )ألف لاير سعودي(

األوراق المالية 
  المدرجة

 )ألف لاير سعودي(

غير األوراق المالية 
  المدرجة

 )ألف لاير سعودي(

الوحدات في صندوق 
 عقارات محلي 
 ()الف لاير سعودي

 المجموع 
 )ألف لاير سعودي(

 47,682 - 1,923 20,759  25,000 م8131يناير  3كما في 

 13,635 - - 13,635  - إضافات

 (18,280) - - (18,280) - إستبعادات

التغيرات في القيمة العادلة 
 686 - - 686 - لرستثمارت

 43,723 - 1,923 16,800 25,000 م8131ديسمبر  13كما 
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 المجموع خارجية داخلية 

م8132   
)ألف لاير 
 سعودي(

م8131  
 )ألف لاير
 سعودي(

م8132  
)ألف لاير 
 سعودي(

م8131  
)ألف لاير 
 سعودي(

م8132  
)ألف لاير 
 سعودي(

م8131  
)ألف لاير 
 سعودي(

 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 في الصكوكاالستثمار 

 16,800 20,712 5,856 4,957 10,944 15,755 مدرجةانوراق المالية ال

 1,923 1,923 - - 1,923 1,923 درجةانوراق المالية غير الم

 - 10,099 - - - 10,099 الوحدات في صندوق عقارات محلي 

 43,723 57,734 5,856 4,957 37,867 52,777 متاح للبيع

 43,723 - 1,923 16,800  25,000 م8132يناير  3كما في 

 19,738 9,992 - 9,746 - إضافات

 (3,018) - - (3,018) - إستبعادت

في القمة العادلة التغيرات 
 (2,709) 107 - (2,816) - لرستثمارات

 57,734 10,099 1,923 20,712 25,000 م8132ديسمبر  13كما 



 

 

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

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 نقد وما في حكمه . 1
 م8131 م8132 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 
   عمليات التأمين

 44,283 83,409 نقد في الصنودق ولدى البنوك

 83,409 44,283 

   عمليات المساهمين

 33,315 10,086 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 10,086 33,315 

 
 ألجل. ودائع 2

 م8131 م8132 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 
   عمليات التأمين

 147,249 138,256 نجل ودائع

   
   عمليات المساهمين

نجل ودائع  48,983 37,751 

 
 

البنوك التجارية. هذه الودائع نجل مسجلة باللاير السعودي ويكون مدت استحقاقها مابين لكثر من ث ثة يتم االحتفاظ بالودائع نجل لدى 
 لشهر ولقل من اثنى عشر شهراً. القيمة الدفترية لهذه الودائع نجل معقولة وتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ إعداد التقرير.

 

 

 مدينة، صافي وإعادة تأمين . ذمم أقساط تأمين9
 

 يلي: كماتشمل الذمم المدينة المبالو المستحقة       

 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 60,263 75,050 المطلوب من حملة وثائق التلمين

 2,234 3,752 لطراف ذات ع قة -المطلوب من حملة وثائق التلمين 

 24,642 22,590 المطلوب من الوسطاء والوك ء

 5,592 5,891 المطلوب من معيدي التلمين

 107,283 92,731 

 (5,806) (13,305) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 93,978 86,925 
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 فيالمنتهية للسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:حركة 

 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 6,214 5,806 الرصيد في بداية السنة

 - 7,499 المخصص خ ل السنة

 (408) - عكس مخصص خ ل السنة

 - - شطب

 5,806 13,305 الرصيد في نهاية السنة

 
 :ديسمبرعلى النحو التالي 90لعمار الديون كما في 

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة  

غير متأخر  
السداد او 
منخفض 

 القيمة
 11أقل من 
 يوم

الى  13من 
يوم 91  

الى  93من 
يوم 321  

الى  321من 
يوم 111  

 111اكثر من
 االجمالي يوم

م8132ديسمبر  13 )ألف لاير  
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

        

 75,050 2,867 15,414 11,192 3,181 42,396 - المطلوب من حملة وثائق التلمين

 3,752 341 312 86 83 2,930 - لطراف ذات ع قة -المطلوب من حملة وثائق تلمين 

 22,590 1,086 7,832 5,231 3,061 5,380 - المطلوب من الوسطاء والوك ء

 5,891 - - - 5,050 841 - المطلوب من معيدي التلمين

 (13,305) (3,221) (7,608) (2,476) - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 - 51,547 11,375 14,033 15,950 1,073 93,978 

 
 منخفضة القيمةمتأخرة السداد وغير   

غير متأخر  
السداد او 
منخفض 

 القيمة
 11أقل من 
 يوم

الى  13من 
يوم 91  

الى  93من 
يوم 321  

الى  321من 
يوم 111  

 111اكثر من
 االجمالي يوم

م8131ديسمبر  13 )ألف لاير  
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

        

 60,263 2,837 7,730 1,431 2,131 46,134 - المطلوب من حملة وثائق التلمين

 2,234 - - 51 2,089 94 - لطراف ذات ع قة -المطلوب من حملة وثائق تلمين 

 24,642 751 361 5,803 2,215 15,512 - المطلوب من الوسطاء والوك ء

معيدي التلمينالمطلوب من   - - 5,592 - - - 5,592 

 (5,806) (2,691) (2,022) (1,093) - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 - 61,740 12,027 6,192 6,069 897 86,925 

 

إخضاع جميع العم ء الذين ال تتعامل الشركة في عقود التلمين وإعادت التلمين إال مع لطراف معترف بها وجديرت باالئتمان. تنص سياسة الشركة على 
مةن لجةل تقليةل يرغبون في التعامل باالجل من خ ل اجراءات التحقق من القدرت االئتمانية . باإلضافة إلى ذلك  تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر 

 .م2108ديسمبر  90ط المدينة كما في   من انقسا٪02م : 2107ديسمبر  90ا ٪09يمثل العم ء الخمسة انكبر  .تعر  الشركة للديون المعدومة
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 حتياطات الفنية ) عمليات التأمين(اإل .10

 اإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية و  3.31

 اآلتي:تشمل صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات  م8132 م8131

  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(
 مطالبات مستحقة لحاملي الوثائق  

 إجمالي المطالبات تحت التسوية 42,419 37,425
 القيمة القابلة للتحقق من الحطام و اإلسترداداتناقصا:  - -

37,425 42,419  
   

 مطالبات متكبدت ولم يبلو عنها 55,769 50,683
 إحتياطي لقساط إضافية 2,020 -

 إحتياطيات فنية لخرى 1,796 60
88,168 102,004  

   
 ناقصا:   

 يةحصة معيدي التلمين من المطالبات تحت التسو (10,543) (15,574)
 لم يبلو عنها تيالمطالبات المتكبدت والحصة معيدي التلمين من  (6,004) (6,599)

(22,173)      (16,547)  
 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 85,457 65,995

   
 

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة 31.8

 
 ا تي: تشملالحركة في انقساط الغير مكتسبة 

  م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

الصافي )ألف 
 لاير سعودي(

 معيدي التأمين
 )ألف لاير سعودي(

)ألف  اإلجمالي
 لاير سعودي(

 

 الرصيد في بداية السنة 239,754 (29,476) 210,278

 انقساط المكتتبة خ ل العام  500,013 (44,001) 456,012

 انقساط المكتسبة خ ل العام  987,761ا 51,799  997,120ا

 الرصيد في نهاية السنة 8888111 (888112) 8898819

    
  م8131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

الصاااااافي )ألاااااف 
 لاير سعودي(

 معيااادي التاااأمين
 )ألف لاير سعودي(

اإلجمااالي )ألااف 
  لاير سعودي(

 الرصيد في بداية السنة 232,296 ا35,120  197,176

 انقساط المكتتبة خ ل العام  429,972 ا64,055  365,917

 انقساط المكتسبة خ ل العام (422,514) 69,699 (352,815)

 الرصيد في نهاية السنة 239,754 )29,476( 210,278
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 وثائق التأمين المؤجلة اكتتابتكاليف حركة  31.1   

  م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

)ألف لاير الصافي 
 سعودي(

)ألف معيدي التأمين 
 لاير سعودي(

)ألف لاير اإلجمالي 
 سعودي(

 

 يناير 3الرصيد في  15,336 - 15,336
 تكاليف متكبدت خ ل السنة 29,621 - 29,621

 إطفاءات خ ل السنة (32,907) - (32,907)
 ديسمبر  13الرصيد في  12,050 - 12,050

 
  م8131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

الصافي )ألف لاير 
 سعودي(

معيدي التأمين )ألف 
 لاير سعودي(

اإلجمالي )ألف لاير 
 سعودي(

 

 يناير 3الرصيد في  17,923 - 17,923
 السنة تكاليف متكبدت خ ل 39,626 - 39,626

 إطفاءات خ ل السنة (42,213) - (42,213)
 ديسمبر  13الرصيد في  15,336 - 15,336

 
 المحتملة . اإلتزامات33
 تتضمن ا تي:إن اإللتزامات المحتملة للشركة      

 م8131ديسمبر  13
 )ألف لاير سعودي(

 م8132ديسمبر  13
 )ألف لاير سعودي(

 

   
 خطابات ضمان 2,941 3,621
 اإلجمالي 2,941 3,621

 
 ة دائنة أخرىات وأرصدمستحق. 38

 م8131ديسمبر  13
 )ألف لاير سعودي(

 م8132ديسمبر  13
 )ألف لاير سعودي(

 

 مصاريف مستحقة 3,198 2,479
 مطلوبات لخرى 4,391 5,639
 مستحقات الوسطاء 6,769 5,204

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة 1,130 -
 لخرى 1,814 7,376

20,698 17,302  

 
 الفائض من عمليات التأمين. 31

 م8131ديسمبر  13 
 )ألف لاير سعودي(

 م8132ديسمبر  13
 )ألف لاير سعودي(

 3,972 4,608 فائ  التوزيعات المستحقة في بداية السنة

 1,723 849 إجمالي الدخل العائد إلى عمليات التلمين خ ل العام

 (1,087) - حاملي الوثائقالفائ  المدفوع إلى 

 4,608 5,457 فائض التوزيعات المستحقة نهاية السنة
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 . وديعة نظامية 31

 م1813 م2813 
 )ألف ريـال سعودي( ريـال سعودي()ألف  

   عمليات المساهمين
 818111 818111 وديعة نظامية

 
مةةن رلس المةةال  ٪01تمشةةياً مةةع متطلبةةات نظةةام التةةلمين فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية  قامةةت الشةةركة بإيةةداع الوديعةةة النظاميةةة بنسةةبة 

مةةن قبةل مؤسسةة النقةد العربةي السةةعودي. ال يمكةن سةحب هةذه الوديعةةة مليةون لاير سةةعودي فةي بنةك يةتم إختيةاره  21المةدفوع مةا قيمتةه 
  النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
 
 . مكافأة نهاية الخدمة للموظفين38

وفقًا تسجيل اإلستحقاق  تجري الشركة خطة مكافلت نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين العمل في المملكة العربية السعودية. ويتم
المبالو إن  للتقييم االكتواري بموجب طريقة ائتمان الوحدت المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.

 المعترف بها في قائمة المركز المالي وحركة االلتزام خ ل السنة على لساس قيمته الحالية هي كما يلي:
 

 لغ المعترف بها في قائمة المركز المالي وحركة اإللتزام خالل السنة على أساس قيمته الحالية هي كما يلي:المبا 3.38
 

 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 8,287 9,789 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددت

 9,789 8,287 

 
 

 حركة إلتزامات المنافع المحددة 8.38
 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 6,474 8,287 الرصيد في بداية السنة

 2,036 1,719 محمل على قائمة الدخلال

 - 360 محمل على قائمة الدخل الشامل ا خرال

 (223) (577) منافع مدفوعة خ ل العام

 8,287 9,789 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 تسوية القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة 1.38
 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 6,474 8,287 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددت في بداية السنة

 2,036 1,404 حاليةتكاليف الخدمات ال

 - 315 التكاليف المالية 

 - 360 تعدي ت الخبرتانرباح اإلكتوارية من 

 (223) (577) الفوائد المدفوعة خ ل السنة

 8,287 9,789 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة في نهاية السنة
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 فيالمنتهية للسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية 1.38
 

 :تم استخدام النطاق ا تي من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة من قبل الشركة إللتزامات ما بعد التوظيف
 
 م8131 م8132 

 - 4,5٪ معدل تقييم الخصم

 - 2,5٪ المعدل المتوقع لزيادت مستوى الرواتب حسب اخت ف انعمار

 
 على القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة هي كالتالي: الثباتعدم تأثير التغييرات في 

 
 م8131 م8132 
 التأثير على إلتزامات المنافع المحددة 

   معدل تقييم الخصم

 - 9,121  ٪3زيادة بنسبة   

 - 10,554  ٪0انخفا  بنسبة   

   حسب اخت ف انعمارالمعدل المتوقع لزيادت مستوى الرواتب 

 - 10,616  ٪3زيادة بنسبة   

 - 9,147 ٪0انخفا  بنسبة   

   معدل الوفيات

 - 9,786 ةنخفا  لعمار الوفيات للسنة السابقا

 - 9,792 زيادت لعمار الوفيات للسنة ال حقة 

   السحب من رلس المال

 - 9,778 ٪01زيادت بنسبة    

 - 9,794 ٪01انخفا  بنسبة    

 
 

 . جدول تطوير المطالبات31
 

تةى يبين الجدول التالي المطالبات المتراكمةة المتكبةدت  بمةا فةي ذلةك المطالبةات المتكبةدت والتةي لةم يبلةو عنهةا للحةوادث السةنوية المتعاقبةة ح
تاريخ قائمة المركز المالي  بالمقارنة مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تكوين مطالبات التةلمين يةوفر مقيةاس علةى قةدرت الشةركة 

 تقدير القيمة النهائية للمطالبات. على 
 

علةى احتياطيةات كافيةة فيمةا يتعلةق بعمليةات التةلمين مةن اجةل الحمايةة لهةذه المطالبةات المسةتقبلية والتطةورات ظ تهدف الشركة علةى الحفةا
يمكةةن ازالةةة النتةةائ( العكسةةية اكثةةر يقينةةا  التةةي لةةم يةةتم اإلبةة   عنهةةا السةةلبية  كلمةةا كانةةت توقعةةات المطالبةةات والتكلفةةة النهائيةةة للمطالبةةات

عنةدما تكةون  . م ومةا قبةل2109ابتةداء مةن عةام  لحةوادث المكونةة فةي السةنوات السةابقةلللمطالبات والتي ينت( عنهةا عكةس االحتياطيةات 
 عملية إنشاء المطالبات لقل وضوحا يتم تحميلها إلى التكلفة النهائية للمطالبات.
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 المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 

 مطالبات إعادة التأمين: إجمالي جدول تطوير
 م8132ديسمبر  13

 
 سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

م  8131
وماقبلها )ألف 
 لاير سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8138
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

 
م  )ألف 8132

 لاير سعودي(

 
اإلجمالي )ألف 
 لاير سعودي(

إجمااالي التكاااليف المقاادرة للمطالبااات 
 النهائية إلعادة التأمين

       

 1,535,549 331,435 267,868 351,010 287,332 141,498 156,406 في نهاية سنة الحادث

 1,250,124 - 266,333 328,798 317,234 157,746 180,014 بعد سنة

 981,643 - - 325,167 311,082 159,743 3288181 بعد سنتين

 663,205 - - - 317,782 155,957 189,466 بعد ث ث سنوات

 349,736 - - - - 155,498 194,238 بعد لربعة سنوات

 196,493 - - - - - 196,493 سنواتبعد خمس 

 1,592,708 331,435 266,333 325,167 317,782 155,498 196,493 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 1,494,5)20( (258,011) (255,926) (318,974) (314,048) (154,344) (193,217) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

المركز المطلوبات المدرجة في قائمة 
 98,188 73,424 10,407 6,193 3,734 1,154 3,276 المالي

 182 3 159 31 (11) - - و اإلستردادات الحطام

 2,020 2,020 - - - - - قساطإحتياطيات عجز ان

المطالبةةةةةةةةةةةةات تحةةةةةةةةةةةةت التسةةةةةةةةةةةةوية 
 42,419 28,312 4,797 2,949 2,221 954 3,186 واإلحتياطيات

 
 م8131ديسمبر  13

 
 أو سنة اإلكتتابسنة الحادث 

م  8131
وماقبلها )ألف 
 لاير سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8138
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  )ألف 8131
 لاير سعودي(

اإلجمالي )ألف 
 لاير سعودي(

إجماااالي التكااااليف المقااادرة للمطالباااات النهائياااة 
 إلعادة التأمين

      

 1,204,114 267,868 351,010 287,992 141,498 156,406 في نهاية سنة الحادث

 983,791 - 328,798 907,299 157,746 180,014 بعد سنة

 656.476 - - 900,182 159,743 185,650 بعد سنتين

 345,423 - - - 155,957 189,466 بعد ث ث سنوات

 194,238 - - - - 194,238 بعد لربعة سنوات

 1,257,943 267,868 328,798 1338128 155,957 194,238 للمطالبات المتراكمةالتقدير الحالي 

 (1,169,835) (211,307) (309,721) (1188111) (152,463) (190,584) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 88,108 56,561 19,077 5,922 3,494 3,654 المطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي

 274 183 89 2 - - وإلسترداداتالحطام 

 37,425 19,353 9,939 0,992 3,526 2,675 المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 

 :صافي من إعادة التأمين التأمين مطالبات إجماليجدول تطوير 
 م8132ديسمبر  13

 
 سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

م  8131
وماقبلها 
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8138
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8132
)ألف لاير 
 سعودي(

 
اإلجمالي )ألف 
 لاير سعودي(

إجمالي التكاليف المقدرة للمطالبات 
صافي من  النهائية إلعادة التأمين

 إعادة التأمين

       

 1,378,621 296,948 234,163 296,603 263,384 135,778 151,745 في نهاية سنة الحادث

 1,139,129 - 234,837 295,520 290,006 148,040 173,726 بعد سنة

 907,458 - - 293,618 287,832 147,709 178,299 بعد سنتين

 617,339 - - - 290,677 145,718 180,944 بعد ث ث سنوات

 329,810 - - - - 144,897 184,913 بعد لربعة سنوات

 187,184 - - - - - 187,184 بعد خمس سنوات

 1,448,161 296,948 234,837 293,618 290,677 144,897 187,184 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 )1,366,520( )233,389( (224,780) )289,918( (287,753) (145,356) )185,324( الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوبات المدرجة في قائمة 
 81,641 63,559 10,057 3,700 2,924 )459( 1,860 المركز المالي

 182 3 159 31 )11( - - إلسترداداتاالحطام و

 2,020 2,020 - - - - - إحتياطيات عجز انقسالط

المطالبات تحت التسوية 
 31,876 23,777 4,466 926 1,568 )631( 1,770 واإلحتياطيات

 
 م8131ديسمبر  13

 
 سنة الحادث أو سنة اإلكتتاب

م  8131
وماقبلها )ألف 
 لاير سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8138
لاير  )ألف

 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

م  8131
)ألف لاير 
 سعودي(

 
اإلجمالي )ألف 
 لاير سعودي(

إجماااالي التكااااليف المقااادرة للمطالباااات النهائياااة 
 صافي من إعادة التأمين إلعادة التأمين

      

 1,081,673 234,163 296,603 263,384 135,778 151,754 في نهاية سنة الحادث

 904,292 - 292,520 290,006 148,040 173,726 بعد سنة

 613,840 - - 287,832 147,709 178,299 بعد سنتين

 326,662 - - - 145,718 180,944 بعد ث ث سنوات

 184,913 - - - - 184,913 بعد لربعة سنوات

 1,145,146 234,163 292,520 287,832 145,718 184,913 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (1,079,211) (188,919) (280,763) (283,038) (143,474) (183,017) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 65,935 45,244 11,757 4,794 2,244 1,896 المطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي

 274 183 89 2 - - إلسترداداتاالحطام و

 21,851 14,034 3,056 1,458 1,943 1,360 المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 . القيمة العادلة لألدوات المالية31

 

اسةت مه لبيةع لصةل لو دفعةه لتحويةل التةزام فةي معاملةة منظمةة بةين المشةاركين فةي السةوق فةي تةاريخ القيمة العادلة هةي السةعر الةذي سةيتم 
 القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افترا  لن المعاملة تتم إما:

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه ل صل لو االلتزام   لو -
 مزايا السوق التي يمكن الوصول إليها ل صل لو االلتزامفي حالة عدم وجود سوق رئيسي   في معظم  -
 

المسةتحقة مةن لطةراف ذوي ع قةة والقةرو  المسةتحقة إلةى  والةذمم المدينةة انجةلبتقييم لن الودائع النقديةة والودائةع قصةيرت  إلدارتاقامت 
كشةوف والقةرو  ذات معةدالت الفائةدت المتغيةرت لطراف ذوي ع قة والذمم الدائنةة التجاريةة وانرصةدت الدائنةة انخةرى والسةحب علةى الم

 الدفترية إلى حد كبير بسبب اإلستحقاقات قصيرت انجل لهذه اندوات. قيمتهاتقارب  انخرىوااللتزامات المالية 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

 القيمة العادلة ل دوات المالية:تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن 
 

 .: انسعار المعروضة في انسواق النشطة لنفس اندات لو اندات المماثلة التي يمكن ني كيان الوصول إليها في تاريخ القياس0المستوى 
تةةي تسةةتند إليهةةا جميةةع : انسةةعار المعروضةةة فةةي انسةةواق النشةةطة ل صةةول والخصةةوم المماثلةةة لو لسةةاليب التقيةةيم انخةةرى ال2المسةةتوى 

 المدخ ت الهامة على بيانات السوق التي يمكن م حظتها.
 على بيانات السوق التي يمكن م حظتها. : لساليب التقييم التي ال تعتمد لي مدخ ت كبيرت9المستوى 

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ
للموجةودات الماليةة والمطلوبةات الماليةة   بمةا فةي ذلةك مسةتوياتها فةي التسلسةل الهرمةي يوض  الجدول التالي القيمة الدفتريةة والقةيم العادلةة 

لتةي ال تقةاس للقيمة العادلة ل دوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات الماليةة والمطلوبةات الماليةة ا
 تقريبية معقولة للقيمة العادلة.بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية 

 

 )ألف لاير سعودي( القيمة العادلة  
 اإلجمالي 1المستوى  8المستوى  3المستوى  القيمة الدفترية 

      م8132ديسمبر  13
 25,000 - 25,000 - 25,000 استثمارات متاحة للبيع

 20,712 - - 20,712 20,712 مالية مدينةلدوات 
 12,022 1,923 - 10,099 12,022 انسهم

 57,734 1,923 25,000 30,811 57,734 لخرى

 

 )ألف لاير سعودي( القيمة العادلة  
 اإلجمالي 1المستوى  8المستوى  3المستوى  القيمة الدفترية 

      م8131ديسمبر  13
 25,000 - 25,000 - 25,000 استثمارات متاحة للبيع

 16,800 - - 16,800 16,800 مالية مدينةلدوات 
 1,923 1,923 - - 1,923 مهسان

 43,723 1,923 25,000 16,800 43,723 لخرى
 

 )ألف لاير سعودي( القيمة العادلة  
 اإلجمالي 1المستوى  8المستوى  3المستوى  القيمة الدفترية 

      م8132ديسمبر  13
      مقاسة بالقيمة العادلة المطلوبات المالية الغير

 29,673 29,673 - - 29,673 حاملي الوثائق

 29,673 - - 29,673 29,673 
 

 )ألف لاير سعودي( القيمة العادلة  
 اإلجمالي 1المستوى  8المستوى  3المستوى  القيمة الدفترية 

      م8131ديسمبر  13
      العادلة بالقيمة مقاسةالمطلوبات المالية الغير 

 36,838 36,838 - - 36,838 حاملي الوثائق

 36,838 - - 36,838 36,838 
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 

 هامة ال يمكن مالحظتهاال والمدخالتالتقييم  نموذج

 
 90و  2108ديسمبر  90في  كما 9والمستوى  2التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة من المستوى  نماذجيوض  الجدول التالي 

 .للم حظةوالغير قابلة   باإلضافة إلى المدخ ت الهامة  م2107ديسمبر 

 
 . التقارير القطاعية 32

يتم تحديد قطاعات التشغيل على لساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارت الشركة 
 قرار التشغيلي الرئيسي من لجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم لدائها.ال بصفته متخذ

 

تتم المعام ت بين قطاعات التشغيل وفقًا للشروط وانحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات انطراف الخارجية المبلغة للمجلس 
 القطاع على موجودات ومطلوبات تشغيلية.بطريقة تتفق مع تلك الواردت في قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات 

 

 و إيرادات لخرى.ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها  ال تتضمن نتائ( القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية 
 

مدينة لخرى وصافي الممتلكات  ولرصدتمدفوعة مقدماَ  مصروفاتال تتضمن موجودات القطاعات   النقد وما فى حكمه  اإلستثمارات  

 والمعدات.
 

             المستحق إلى عمليات المساهمين مستحقات ولرصدت دائنة لخرى   لرصدت معيدي تلمين دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 

 و مخصص نهاية الخدمة للموظفين.
 

القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم  لمتخذال يتم اإلب   عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة 

 مراقبتها على لساس مركزي.
 

ديسةمبر  90فةي كما فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارت الشركة للقطاعات المبلغة عن إجمالي لصول الشركة وخصومها 
 :   ومجموع إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها للسنة المنتهية م2107ديسمبر  90و  م2108
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العالقة بين المدخالت الهامة والغير 
 وقياس القيمة العادلة للمالحظةقابلة 

اليمكن التي المدخالت الهامة 
 النوع التقييم نموذج مالحظتها

القيمةةة العادلةةة المقةةدرت اتةةنقص   سةةتزيد
 إذا:
معةةةدل نمةةةو اإليةةةرادات السةةةنوي كةةةان • 

 لعلى القل  ؛
الةةةةةرب  قبةةةةةل الزكةةةةةات كةةةةةان هةةةةةامش • 

لعلةةةى  والضةةةريبة وإلهةةة ك واإلطفةةةاء
 القل  

لقةةل   متغيةةرات السةةوق المعدلةةةكانةةت  • 
 العلى .
التغييةةةةر فةةةةي نمةةةةو  يصةةةةاحبعموًمةةةةا   

اإليرادات السنوية تغيير مماثل في إتجةاه 
هةةامش انربةةاح قبةةل الفوائةةد والضةةرائب 

 .واإلطفاءواالسته ك 

توقعةةات معةةدل نمةةو اإليةةرادات • 
 السنوية

الرب  قبل الزكات  توقعات هامش• 
 والضريبة واإله ك واإلطفاء

 متغيرات السوق تعديل• 

 مقارنة السوق: نموذج
نمةوذج التقيةيم علةى مضةاعفات يعتمد 

السةةةةةةوق المسةةةةةةتمدت مةةةةةةن انسةةةةةةعار 
المعروضة للشةركات القابلةة للمقارنةة 

الرب  قبل  مع الشركة المستثمر فيها و
الزكات والضريبة واإلهة ك واإلطفةاء 

للشةةركة المسةةتثمر فيهةةا. يةةتم المتوقةةع 
تعةةديل هةةذا التقةةدير لتةةلثير عةةدم قابليةةة 

 السوق لتداول انوراق المالية.

اسةةةةةةةتثمارت فةةةةةةةي لوراق 
متاحةةة للبيةةع اغيةةر  ملكيةةة

  / االسةةةةتثمارات مدرجةةةةة
بالقيمة العادلة  المحتفظ بها

مةةن خةة ل الةةدخل الشةةامل 
  مدرجةاغير 

 مقارنة السوق: نموذج ال ينطبق ينطبق ال
تستند القيم العادلة إلى لسعار الوسيط. 
يةةتم تةةداول العقةةود المماثلةةة فةةي سةةوق 

المعةةةةام ت نشةةةط وتعكةةةةس انسةةةعار 
 الفعلية بلدوات مماثلة.

سةةةندات ديةةةن الشةةةركات / 
المحةتفظ بهةا االستثمارات 

 حتى تاريخ االستحقاق



 

 

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

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 
 

 ودي(م )ألف لاير سع8132ديسمبر  13كما في  

التأمينعمليات      

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع 

نعمليات التأمي  

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        موجوداتال

 93,495 10,086 83,409 - - - - نقد وما في حكمه

 187,239 48,989 138,256 - - - -  ودائع نجل

 93,978 - 93,978 - - - - صافي -إعادت تلمين مدينة و تلمين ذمم لقساط

  22,738  -  22,738  10,934 2,701 29  9,074 من لقساط التلمين الغير مكتسبةحصة معيدي التلمين 

  10,543  -  10,543  527     3,027 2,869  4,120 مطالبات تحت التسوية حصة معيدي التلمين من

  6,004 -  6,004 1,458 1,054 -  3,492 مبلو عنهامتكبدت وغير  مطالبات حصة معيدي التلمين من

  12,050  -  12,050  388    964 5,874  4,824 اكتتاب وثائق تلمين مؤجلةتكاليف 

 126,169 85,722 40,447 - - - - مخصصة موجودات غير

 552,216 144,791 407,425 13,307 7,746 8,772 21,510 إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات

 8,741 - 8,741 - - - - دائنة مطالبات حملة الوثائق

 11,505 - 11,505 - - - - ي تلمين دائنةلرصدت معيد

 1,266 - 1,266 904     356 6 - دخل من عموالت غير مكتسبة

 252,007 - 252,007 11,470 14,742 164,538 61,257 تلمين غير مكتسبةلقساط 

 3,816 - 3,816 56       201 1,371 2,188 لخطار قائمة إحتياطي

  42,419  -  42,419   702      5,690   17,523   18,504 مطالبات تحت التسوية

  55,769  -  55,769   1,573   2,323   36,798   15,075 مطالبات متكبدت وغير مبلو عنها

 176,693 144,791 31,902 - - - - مخصصة مطلوبات غير

 552,216 144,791 407,425 14,705 23,312 220,236 97,024 المطلوبات إجمالي
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 

 )ألف لاير سعودي(م 8131ديسمبر  13كما في  

   عمليات التأمين 

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع 

نعمليات التأمي  

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 77,598 33,315 44,283 - - - - نقد وما في حكمه

 185,000 37,751 147,249 - - - -  ودائع نجل

 86,925 - 86,925 24,700 315 30,240 31,670 صافي -إعادت تلمين مدينة تلمين وذمم لقساط 

 29,476 - 29,476 14,437 3,065 20 11,954 لقساط تلمين غير مكتسبةمن حصة معيدي التلمين 

 15,574 - 15,574 5,898 1,632 4,228 3,816 حصة معيدي التلمين من مطالبات تحت التسوية

 6,599 - 6,599 2,213 1,574 - 2,812 غير مبلو عنهاومتكبدت  مطالبات معيدي التلمين منحصة 

 15,336 - 15,336 271 1,217 9,884 3,964 اكتتاب وثائق تلمين مؤجلةتكاليف 

 113,289 70,402 42,887 - - - - مخصصة موجودات غير

 529,797 141,468 388,329 47,519 7,803 44,372 54,216 إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات

 2,517 - 2,517 - - - - دائنةمطالبات حملة الوثائق 

 23,731 - 23,731 - - - - تلمين دائنةلرصدت معيدي 

 820 - 820 473 343 4 - دخل من عموالت غير مكتسبة

 239,754 - 239,754 14,872 19,786 153,618 51,478 تلمين غير مكتسبةلقساط 

 60 - 60 60 - - - لخطار قائمة إحتياطي

 37,425 - 37,425 6,062 3,591 16,352 11,420 مطالبات تحت التسوية

 50,683 - 50,683 2,354 2,852 37,146 8,331 مطالبات متكبدت وغير مبلو عنها

 174,807 141,468 33,339 - - - - غير مخصصة مطلوبات

 529,797 141,468 388,329 23,821 26,572 207,120 71,229 المطلوبات إجمالي
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 : م8132ديسمبر 13
 

 مركبات طبي
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغيل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات

      إجمالي لقساط التلمين المكتتبة

 500,013 14,219 9,360 323,683 152,751 مباشرت  -

      لقساط التلمين المسندت :ناقصا

 (4,315) (1,209) (94) - (3,012) داخلية -

 (35,127) (11,410) (4,018) (84) (19,615) خارجية -

 (4,559) (352) (935) (3,272) - فائ  خسارت لقساط تلمين

 456,012 1,248 4,313 320,327 130,124 صافي أقساط التأمين المكتتبة

  غيرالمكتسبةلقساط التلمين صافي  التغير في
 صافي

(12,660) (10,912) 4,680 (99) (18,991) 

 437,021 1,149 8,993 309,415 117,464 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 11,109 - - 6,401 4,708 دخل اكتتاب آخر

 2,175 1,553 607 15 - العموالت المكتسبة من إعادت التلمين

 450,305 2,702 9,600 315,831 122,172 صافي اإليرادات

      التكاليف والمصاريف

 346,972 611 573 225,217 120,571  إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسوية الخسائر

من المطالبات  ناقصا : حصة معيدي التلمين
 المدفوعة

(32,889) (3,804) (30) (488) (37,211) 

 309,761 123 543 221,413 87,682 صافي المطالبات المدفوعة

 7,634 11 704 138 6,781 في المطالبات تحت التسوية   صافي التغيرات

التغيرات في المطالبات المتكبدت وغير المبلو عنها  
 صافي

6,064 (348) (10) (26) 5,680 

 1,796 56 201 1,371 168 مصاريف الخسارت المعدلةالتغيرات في 

 324,871 164 1,438 222,574 100,695 صافي المطالبات المتكبدة 

 2,020 - - - 2,020 إضافيةعجز إحتياطيات لقساط 

 (60) (60) - - - إحتياطي فني آخر

 29,621 747 878 16,592 11,404 تكاليف إستحواذ وثائق 

 2,868 - - 1,718 1,150 مصاريف إكتتاب لخرى

 359,320 851 2,316 240,884 115,269 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 

 90,985 1,851 7,284 74,947 6,903 نتائج عمليات التأمينصافي 
 

     

      مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 (81,254)     مصاريف عمومية وإدارية

 2,137     من استثمارات متاحة للبيع مكاسب محققة

 (7,498)     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 5,015     إستثماراتإيرادات 

 (6,189)     قيمة االستثمارات المتاحة للبيع هبوط في

 11     إيرادات لخرى

 (87,778)     دات( التشغيلية األخرىاإجمالي المصاريف/)اإلير
 

     

 3,207     صافي الفائض

العجز المحمل على المساهمين / االفائ  المحول 
     إلى المساهمين 

(2,358) 

العجز المحمل على النتيجة الصافية بعد 
     المساهمين / تحويل الفائض إلى المساهمين

849 

 
12/82  



 

 

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

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 

 م:8131ديسمبر 13
 

 مركبات طبي
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغيل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات

      إجمالي لقساط التلمين المكتتبة

 429,972 22,393 21,119 271,305 115,155 مباشرت  -

      لقساط التلمين المسندت :ناقصا
 (4,812) (1,122) (55) - (3,635) داخلية -
 (53,615) (20,407) (8,951) (106) (24,151) خارجية -

 (5,628) (380) (798) (4,450) - فائ  خسارت لقساط تلمين
 365,917 484 11,315 266,749 87,369 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (13,102) (183) (1,968) (37,459) 26,508   صافيغيرالمكتسبةلقساط التلمين  صافي التغير في

 352,815 301 9,347 229,290 113,877 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 13,980 - - 9,971 4,009 دخل اكتتاب آخر
 3,364 2,181 1,165 18 - العموالت المكتسبة من إعادت التلمين

 370,159 2,482 10,512 239,279 117,886 صافي اإليرادات
      والمصاريفالتكاليف 

 299,436 696 2,135 201,948 94,657  إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسوية الخسائر
 (32,287) (678) (1,317) (729) (29,563) المدفوعة من المطالبات  ناقصا : حصة معيدي التلمين

 267,149 18 818 201,219 65,094 صافي المطالبات المدفوعة

  10,045   119   58   10,592  (724)  المطالبات تحت التسوية   صافيفي ات التغير
 (30,306)  (143)   183  (29,529)  (817)  التغيرات في المطالبات المتكبدت والغير مبلو عنها

 246,888 (6) 1,059 182,282 63,553 صافي المطالبات المتكبدة 

 - - - - - لقساط عجز إضافية اتإحتياطي
 (188) (73) - (115) - إحتياطي فني آخر

 31,190 554 1,009 18,292 11,335 وثائق  اكتتابتكاليف 

 1,767 - - 1,112 655 مصاريف إكتتاب لخرى

 279,657 475 2,068 201,571 75,543 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 

 90,502 2,007 8,444 37,708 42,343 صافي نتائج عمليات التأمين
      

      لتشغيلية األخرى)مصاريف( / اإليرادات ا
 (78,136)     مصاريف عمومية وإدارية

 3,872     من استثمارات متاحة للبيع مكاسب محققة
 408     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2,882     إستثماراتإيرادات 

 -     قيمة االستثمارات المتاحة للبيع هبوط في
 312     لخرىإيرادات 

 (70,662)     التشغيلية األخرى داتااإلير / (المصاريف)إجمالي 
      

 19,840     صافي الفائض

العجز المحمل على المساهمين / االفائ  المحول إلى 
     المساهمين 

18,117 

النتيجة الصافية بعد العجز المحمل على المساهمين / 
     تحويل الفائض إلى المساهمين

1,723 
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة. 39
 

تمثل انطراف ذات الع قة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارت الرئيسيين في الشركة   والشركات التي هم لصحابها 
الرئيسيين ولي كيانات لخرى يسيطرون عليها لو يسيطرون عليها بشكل مشترك لو يتلثرون بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير 

فيما يلي تفاصيل المعام ت مع انطراف ذات الع قة الرئيسية خ ل من قبل إدارت الشركة ومجلس اإلدارت.  وشروط هذه المعام ت
 السنة وانرصدت الناتجة عنها بنهاية السنة :

 
       

 

 الرصيد النهائي  عمليات التأمين
 )دائن(مدين /  المعامالت للسنة المنتهية في طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقـة

 8131م 8132م 8131م 8132م  

  

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

ات البي شركة زهير قاسم وشريكة لرستشارات  61 75 - 58 لقساط تلمين مكتتبة 

 - (13) - 106 مطالبات مدفوعة 

 652 1,275 - 928 مكتتبةلقساط تلمين  شركة فوج السعودية للمصاعد والس لم

 - (180) - 713 مطالبات مدفوعة 

م المحدودتلشركة الخلي( للمصاعد والس   417 575 178 372 لقساط تلمين مكتتبة 

 - (50) 12 232 مطالبات مدفوعة 

 48 200 - 229 لقساط تلمين مكتتبة شركة ميار القابضة

 - (11) - 84 مطالبات مدفوعة 

الزراعيه ل ع فمصنع شركة طايا   121 258 - 262 لقساط تلمين مكتتبة 

 - (4) - 85 مطالبات مدفوعة 

 132 99 45 214 لقساط تلمين مكتتبة شركة طايا العقارية

 - (3) 16 26 مطالبات مدفوعة 

 184 300 - 220 لقساط تلمين مكتتبة شركة طايا القابضة

 - (13) - 307 مطالبات مدفوعة 

ل عمال االستثمارية العقاريةشركة العامة   91 122 - 113 لقساط تلمين مكتتبة 

 - (12) - 135 مطالبات مدفوعة 

 - 35 - 50 لقساط تلمين مكتتبة مؤسسة الهدى الخيرية

 - (1) - 27 مطالبات مدفوعة 

فر والسياحةشركة االجنحة السعودية للس  16 12 - 17 لقساط تلمين مكتتبة 

 - - - 8 مطالبات مدفوعة 
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 . معامالت مع أطراف ذات عالقة )تكملة(39
 

 الرصيد النهائي  عمليات التأمين
 مدين / )دائن( المعامالت للسنة المنتهية في طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقـة

 8131م 8132م 8131م 8132م  

  

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      

 258 300 - 406 لقساط تلمين مكتتبة شركة طايا الزراعية

 - (22) - 161 مطالبات مدفوعة 

وابناءهشركة عبدالقادر البكري   2 - 2 - لقساط تلمين مكتتبة 

 (200) (200) 15 - مطالبات مدفوعة 

 4 28 32 300 لقساط تلمين مكتتبة الشركة السعودية لنظام الري بالتنقيط

 - (13) 7 174 مطالبات مدفوعة 

 - 26 - 24 لقساط تلمين مكتتبة شركة البحر االحمر لخدمات الم حة

 - - - - مطالبات مدفوعة 

 - - - 49 لقساط تلمين مكتتبة مكتب سليمان الخريجي ل ستشارات الهندسية

 - - - 7 مطالبات مدفوعة 

 - 65 62 68 لقساط تلمين مكتتبة شركة الخلي( العربي للصيانة والمقاوالت

 - - - 46 مطالبات مدفوعة 

بن ريسمؤسسة عبدهللا   - 4 18 4 لقساط تلمين مكتتبة 

 - (8) - 1 مطالبات مدفوعة 

 - - 24 24 لقساط تلمين مكتتبة شركة البحار العالمية

 - - - - مطالبات مدفوعة 

 - 19 - 26 لقساط تلمين مكتتبة  للمرافق للتشغيل والصيانة دامااشركة 

 - - - 8 مطالبات مدفوعة 

 - 21 - 29 لقساط تلمين مكتتبة شركة نما للعقارات

 - - - 10 مطالبات مدفوعة 

 - 13 - 18 لقساط تلمين مكتتبة وشريكه للتثمين والتقييم العقاريفالي شركة 

 - - - 5 مطالبات مدفوعة 

يوسف باسودان  الدكتور  - - 2 5 لقساط تلمين مكتتبة 

 - - - - مطالبات مدفوعة 

بن ريسالمهندس ثامر بن عبدهللا   - - - 3 لقساط تلمين مكتتبة 

 - - - - مطالبات مدفوعة 

 - - - 1 لقساط تلمين مكتتبة الدكتور عبداللطيف الشيخ

 - - - - مطالبات مدفوعة 

 - - 31 41 لقساط تلمين مكتتبة السيد هشام محمد عبد هللا الشريف وعائلته

 - (5) - - مطالبات مدفوعة 

 لسي( البحرين امساهم 
مطالبات مدفوعة بالنيابة 

 2,247 2,391 590 (144) عن لسي( البحرين
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 ين التنفيذيين(مسئولين التنفيذيين )اإلفصاح عن عدد من كبار المسئولأعضاء مجلس اإلدارة وكبار الوتعويضات  مكافآت
 

ين التنفيذيين للسنة مسئولالسنوية والمكافتت والبدالت التي حصل عليها لعضاء مجلس اإلدارت وكبار ال الرواتبيوض  الجدول التالي 
 م:2107و  م2108ديسمبر  90المنتهية في 

 
 

  م8132

أعضاء مجلس اإلدارة 
 )غير تنفيذيين(

كبار التنفيذيين بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي 

 الماليوالمدير 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي(  

 5,501 -  الرواتب والتعويضات

 - 181  البدالت

 120 1,070  المكافلت السنوية

 410 -  مكافلت نهاية الخدمة

 6,031 1,251  االجمالي
 

 
 

  م8131

أعضاء مجلس اإلدارة 
 )غير تنفيذيين(

كبار التنفيذيين بما في 
التنفيذي ذلك الرئيس 

 والمدير المالي

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي(  

 5,041 -  الرواتب والتعويضات

 - 273  البدالت

 - -  خطط تحفيزية

 144 1,118  المكافلت السنوية

 408 -  مكافلت نهاية الخدمة

 5,593 1,391  االجمالي

 
 . الزكاة وضريبة الدخل81

 الزكاة
 : يتمثل في ما يلي الحالية مخصص الزكاة للسنة

 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 200,000 200,000 حقوق الملكية

 12,280 14,093 المخصصات االفتتاحية والتعدي ت االخرى

 (67,815) (10,009) طويلة انجل للموجوداتصافي القيمة الدفترية 

 (73,796) (57,827) الخسائر المتراكمة

 - (20,000) الودائع النظامية

 (3,186) (57,734) خسارت غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 68,523 67,483 

 18,117 11,847 صافي الدخل المعدل للسنة

 85,600 80,370 ٪888معدل الزكاة 

 
 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 1,493 2,103  السنة الرصيد في بداية

 2,140 5,764  لسنة المحمل خ ل

 (1,530) (2,781)  السنة المدفوع خ ل

 2,103 5,086 السنة الرصيد في نهاية
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إن الفروقات الناتجة عن احتساب الزكات في القوائم المالية قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعةدي ت معينةة وفقةا ل نظمةة الزكويةة ذات 
 الصلة.

 تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات الزكات المطبقة في المملكة العربية السعودية. تخضع 
االنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات مختلفة وتقوم الهيئة العامةة للزكةات والةدخل بإصةدار الربةوط الزكويةة والتةي 

 تختلف عن االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 
 

 ضريبة الدخل :

 بما لن المساهم انجنبي هو بنك التنمية االس مي  فإنه معفى من ضريبة الدخل.
 م8131 م8132 
 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 17 25  يناير 0الرصيد في 

 8 -  السنة ل المحمل خ 

 - -  المدفوع خ ل السنة

 25 25 ديسمبر 90الرصيد في 

 

 موقف الربط :

 م .2107ديسمبر  90والدخل للسنوات حتى تم تقــديم إقــرارات الزكـات وضـريبة الدخــل الخاصــة بالشركة للهيئة العامة للزكات 
م. قامت الهيئة العامة للزكات والدخل بإصدار ربط 2118ديسمبر  90تم الحصول على شهادت نهائية من الهيئة للسنة المنتهية في 

 ركة.مليون لاير سعودي والتي تم سدادها من قبل الش 1,86م بمبلو 2101م و 2119م  2118إضافي على اإلقرارات للسنوات 
اإلضةافي بعةدم السةماح بجةزء مةن مصةاريف مةا قبةل التلسةيس وضةريبة االسةتقطاع. قةدمت الشةركة  لةربطيتعلق الفرق الرئيسي في ا

اإلضافي إلةى لجنةة االعتةرا  الضةريبي انوليةة بعةد نهايةة العةام   حيةث تةم اسةت م قةرار سةلبي مةن لجنةة  الربطاعتراًضا على هذا 
والتةي تقةدمت الشةركة بموجبهةا بطلةب إلةى لجنةة االعتةرا  العليةا. لصةدرت لجنةة االسةتئناف العليةا االعتةرا  الضةريبي انوليةة   

. ديةوان المظةالم . لحالت الشركة انمر إلىبضريبة اإلستقطاعقرارها لصال  الشركة فيما يتعلق بالزكات ورفضت االستئناف المتعلق 
إلةى  اانظةرالهيئةة العامةة للزكةات والةدخل يةون لاير سةعودي لصةال  مل 0.89في هذا الصدد   لصدرت الشركة خطاب ضمان بقيمةة 

الةذي  الةربطلاير سعودي. قدمت الشةركة اعتراًضةا علةى  102 279 0 . وقد دفعوا مبلو الضريبة إيضاح اإللتزامات واإلحتماالت
إن لاير سةةةعودي.  198 980 9بمبلةةةو  م2105حتةةةى عةةةام  م2109ديسةةةمبر  90 عةةةوام الهيئةةةة العامةةةة للزكةةةات والةةةدخل ل قدمتةةةه

 .الهيئة العام للزكات والدخل االعترا  قيد الدراسة حاليًا بواسطة
 

 . رأس المال 83

لاير  01مليون سهم عادي قيمة كل سهم منها  21مليون لاير سعودي مكون من  211يبلو رلس مال الشركة المصرح به والمصدر 
 سعودي .

 

 م8132ديسمبر  13 

 المدفوع المصرح به والمصدر 

 )ألف لاير سعودي( عدد األسهم 

 80,000 80,000 800 المساهمون المؤسسون

 120,000 120,000 1,200 انسهم العامة

 2,000 200,000 200,000 

 

 م8131ديسمبر  13 

 المدفوع المصرح به والمصدر 

 )ألف لاير سعودي( عدد األسهم 

 80,000 80,000 800 المساهمون المؤسسون

 120,000 120,000 1,200 انسهم العامة

 2,000 200,000 200,000 
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 . ربح السهم األساسي والمخفض  88

 

 للفترت بقسمة صافي رب  الفترت على المتوسط المرج  لعدد انسهم المصدرت والقائمة للفترت.تم إحتساب رب  السهم 

 
 . إدارة رأس المال.81

 وزيادت قيمة المساهمين. لعمالهاانهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رلس مال جيدت من لجل دعم تم تحديد 
تقييم لوجه القصور بين مستويات رلس المال المبلو عنها والمستويات المطلوبة تقوم الشركة بإدارت متطلبات رلس المال من خ ل 

بشكل منتظم. يتم إجراء التعدي ت على مستويات رلس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص لنشطة 
نرباح المدفوعة للمساهمين لو إصدار الشركة. من لجل الحفاظ على هيكل رلس المال لو تعديله   قد تقوم الشركة بضبط مبلو ا

 انسهم.
 

واالمتثال لمتطلبات رلس مال نظام الشركات  تقوم الشركة بإدارت رلس مالها لضمان قدرتها على االستمرار وفقًا لمتطلبات
هيكل رلس مال ن ا. الملكيةالتي تعمل فيها الشركة مع زيادت العائد إلى حامليها من خ ل تعظيم الدين ورصيد  للسوقالمنظمين 
 .ع واالحتياطيات وانرباح المبقاه رلس المال المدفو مكون من الملكية العائدت إلى حملة انسهم والمكون منالشركة 

 

 ً من لوائ  التلمين المنفذت التي تبين بالتفصيل هامش  66لررشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادت  وفقا
و الحفاظ عليه   تحتفظ الشركة بهامش السيولة المكافئ نعلى الطرق الث ث التالية وفًقا ل ئحة التنفيذية لمؤسسة  السيولة المطلوب

 النقد العربي السعودي:
 

 مليون لاير سعودي 011الحد اندنى لرلس المال هو • 
 هامش سيولة ل قساط• 
 هامش سيولة للمطالبات• 

 

المال المفروضة من الخارج مع هامش سيولة مالية سليم. يتكون هيكل رلس مال الشركة كما  تلتزم الشركة بجميع متطلبات رلس
مليون لاير  60,29وخسائر متراكمة قدرها    مليون لاير سعودي 211مدفوع قدره من رلس مال  م2108ديسمبر  90في 

مليون لاير  57,827وخسائر متراكمة قدرها   لاير سعودي مليون 211: رلس مال مدفوع بقيمة  م2107ديسمبر  90اسعودي 
  سعودي  في قائمة المركز المالي.

 
 امتثلت تماًما لمتطلبات رلس المال المفروضة من الخارج خ ل الفترت المالية المذكورت. بلن الشركةمجلس اإلدارت  ويعتقد

 
 . المصاريف العمومية واإلدارية81

  م2813 م1813
  لاير سعودى()ألف  )ألف لاير سعودى(

  عمليات التأمين  
 تكلفة موظفين  49,340 46,980
 لتعاب مهنية وقانونية 1,310 1,647
 مكتبإيجار  4,939 4,372
 وإطفاء استه ك 2,574 2,729
 مصاريف مكاتب 2,721 1,996
 دعاية 9,043 7,284
 سفر 2,104 1,992
 لخرى 7,119 9,247

 ةقانوني ةمراجع 343 308
 مصاريف تداول-تحويل انسهم 258 246

 مكافلت لعضاء مجلس اإلدارت 1,460 1,260
 مصاريف الجمعية العمومية 43 75

78,136 81,254  
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 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 المخاطر   إدارة. 25
 

 )أ( التأمين
المطالبات الفعلية ومدفوعات الفوائد لو توقيتها   تختلف  لنتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التلمين في 

  للمطالبات طويلة انجل. لذلكحق المطالبات والفوائد الفعلية المدفوعة والتطور ال  ثرتوكعن التوقعات. يتلثر هذا بتكرار المطالبات 
 فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

 

. تناسةبيوغيةر  تناسبيإعادت التلمين على لساس إسناد يتم تقوم الشركة بشراء إعادت التلمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر. 
هي إعادت التلمين على حصة الحصص التي يتم اتخاذها للحةد مةن تعةر  الشةركة الكلةي لفئةات معينةة  التناسبيإن غالبية إعادت التلمين 

هةي فةي المقةام انول إعةادت التةلمين الزائةدت عةن الخسةارت المصةممة لتخفيةف تعةر  الشةركة  التناسةبيمن انعمال. إعادت التلمين غيةر 
 لتلمين الزائدت عن الخسائر حسب خط المنت( والمنطقة.الصافي لخسائر الكوارث. تختلف حدود االحتفاظ بإعادت ا

 

يتم تقدير المبالو القابلة ل سترداد من معيدي التلمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات المعلقة وتتوافق مع عقود إعادت التلمين. 
تها المباشرت تجاه حاملي وثائق التلمين الخاصة على الرغم من لن الشركة لديها ترتيبات إلعادت التلمين   إال لنها ال تعفى من التزاما

اماته بها   وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق بالتنازل عن إعادت التلمين   إلى الحد الذي ال يستطيع فيه لي معيد تلمين الوفاء بالتز
على معيد تلمين واحد وال  تعتمدبحيث ال عمليات إعادت التلمين لدى الشركة  تتنوعالمفترضة بموجب ترتيبات إعادت التلمين هذه. 

من إجمالي  ٪96تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على لي عقد إعادت تلمين واحد. ال يوجد لي تعر  للطرف المقابل يتجاوز 
 لصول إعادت التلمين في تاريخ التقرير.

 
 تكرار المطالبات ومبالغها

يمكن لن يتلثر تكرار المطالبات ومبالغها بعدت عوامل مثل الكوارث الطبيعية   والفيضانات   واالضطرابات البيئية واالقتصادية   
والغ ف الجوي   وتركيز المخاطر   ولعمال الشغب المدنية وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خ ل التدابير المذكورت 

ن مخاطرها عن طريق فر  لقصى مبالو للمطالبة على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادت التلمين من لع ه. حدت الشركة م
الغر  من استراتيجيات ان لجل الحد من التعر  ل حداث الكارثية امثل انعاصير والزالزل وانضرار الناجمة عن الفيضانات . 

ارث بناًء على شهية الشركة للمخاطر وفقًا لما تحدده اإلدارت. يتمثل الهدف العام التلمين وإعادت التلمين هو الحد من التعر  للكو
على لساس صاٍف. في حالة  ٪9من حقوق المساهمين على لساس إجمالي و  ٪05حاليًا في تقييد تلثير حدث كارثي واحد على حوالي 

من حقوق المساهمين. قد يقرر مجلس اإلدارت  ٪5يتجاوز حدوث مثل هذه الكارثة   فإن تعر  الطرف المقابل لمعيد تلمين واحد ال 
 .زيادت لو تقليل الحد انقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل لخرى

 
 تركيز مخاطر التأمين 

 .التركيز الرئيسي يكمن في القطاع الطبيان تراقب الشركة تركيز مخاطر التلمين بشكل لساسي حسب فئة العمل. 
 

ة ليًضا تركيز المخاطر من خ ل تقييم المخةاطر المتعةددت التةي يةتم تغطيتهةا فةي نفةس الموقةع الجغرافةي. بالنسةبة لمخةاطر تراقب الشرك
الفيضانات لو الزالزل   يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحةد. بالنسةبة لمخةاطر الحرائةق والممتلكةات   يعتبةر المبنةى المعةيّن والمبةاني 

ً المجاورت   التي يمكن لن  . وبالمثةل   بالنسةبة للمخةاطر البحريةة   تعتبةر المخةاطر المتعةددت واحةداً  تتلثر بحةادث مطالبةة واحةدت   موقعةا
المشمولة في رحلة سفينة واحدت بمثابة خطةر واحةد لثنةاء تقيةيم تركيةز المخةاطر. تقةوم الشةركة بتقيةيم تركيةز التعةر  لمخةاطر التةلمين 

 لتلمين الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.الفردية والجماعية وتضع سياسة إعادت ا
 

ً  نظراً  في المملكة العربية السعودية   فإن جميع مخاطر التلمين تشير إلى السياسات المعتمدت في المملكة  نن الشركة تعمل لساسا
 العربية السعودية.
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 التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 المستقبليةات مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالب 

  سةواء تةم اإلبة   عنهةا لم ال قةة يتعلق المصدر الرئيسي لعدم التلكد من التقدير في تاريخ قائمةة المركةز المةالي بتقيةيم المطالبةات المعل 
ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة. تكون المطالبات مسةتحقة الةدفع لحةاملي الوثةائق وانطةراف الثالثةة وفقًةا لشةروط العقةد علةى 

المسةتقبلية للشةركة النحو الوارد في شروط ولحكام السياسة. تتمثل المطالبة الرئيسية بموجب تقديرات االلتزام في لن تطوير المطالبات 
 ً تكاليف المطالبةة وتكةاليف معالجةة لخبرت تطوير المطالبات السابقة. يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط  سوف يتبع نمًطا مشابها

ال تنطبةق  المطالبات وعوامل تضخم المطالبة ولرقام المطالبة لكل سنة حادث. يتم استخدام لحكام نوعية إضافية لتقييم المقةدار الةذي قةد
عليه االتجاهات السابقة في المستقبل   على سةبيل المثةال: الحةدوث مةرت واحةدت ؛ التغيةرات فةي عوامةل السةوق مثةل الموقةف العةام مةن 
المطالبة: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزي( المحفظةة وشةروط السياسةة وإجةراءات معالجةة المطالبةات. يسةتخدم 

 تقييم مقدار تلثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.الحكم كذلك ل
 

من قبل اإلدارت في تقدير المبالو المستحقة لحةاملي وثةائق التةلمين الناشةئة عةن المطالبةات المقدمةة بموجةب عقةود التةلمين.  يتطلب الحكم
ت حول عدت عوامل تتضمن درجات متناقضة وربما كبيرت من التقدير وعدم اليقةين   وقةد تستند هذه التقديرات بالضرورت إلى افتراضا

تختلف النتائ( الفعليةة عةن تقةديرات اإلدارت ممةا يةؤدي إلةى تغييةرات مسةتقبلية فةي المطلوبةات المقةدرت. تسةتخدم انحكةام النوعيةة لتقيةيم 
قبل  على سبيل المثال الحدوث لمرت واحدت   والتغيةرات فةي عوامةل السةوق المقدار الذي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المست

مثةةل الموقةةف العةةام مةةن المطالبةةة والظةةروف االقتصةةادية. يسةةتخدم الحكةةم كةةذلك لتقيةةيم مقةةدار تةةلثير العوامةةل الخارجيةةة مثةةل القةةرارات 
 القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 

ات لكةل مةن التكلفةة النهائيةة المتوقعةة للمطالبةات المبلةو عنهةا فةي تةاريخ قائمةة المركةز المةالي على وجه الخصوص  يجةب عمةل تقةدير
   في تاريخ قائمة المركز المالي.IBNRوالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدت ولكن لم يتم اإلب   عنها ا

 

 العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات
 

الغر  من العملية المستخدمة لتحديد المطالبات الخاصةة بحسةاب رصةيد المطالبةة المعلةق هةو لن تةؤدي إلةى تقةديرات معقولةة محايةدت 
من الصعب للغايةة التنبةؤ بشةكل مؤكةد بالنتيجةة المحتملةة ني مطالبةة معينةة تجعل طبيعة العمل  انللنتيجة انكثر ترجيًحا لو المتوقعة. 

للمطالبات التي تم إخطارها. يتم تقييم كةل مطالبةة تةم إخطارهةا علةى لسةاس منفصةل لكةل حالةة علةى حةدت مةع المراعةات  والتكلفة النهائية
واندلةة التاريخيةة عةن حجةم المطالبةات المماثلةة. تةتم مراجعةة تقةديرات الحالةة  المقيمالواجبة لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من 

 معلومات جديدت.بانتظام ويتم تحديثها عند توفر 
 

ً  عنهةاالمطالبات المتكبدت ولكن لم يتم االبة   يخضع تقدير  إلةى درجةة لكبةر مةن عةدم اليقةين مةن تقةدير تكلفةة تسةوية المطالبةات  عمومةا
المعتةرف بهةةا بالفعةةل للشةةركة  وفةةي هةةذه الحالةةة تتةةوفر معلومةةات حةول حةةدث المطالبةةة. تلخةةذ عمليةةة التقةةدير فةةي االعتبةةار نمةةط تقةةارير 

  .2اإليضاح رقم االمطالبات السابق وتفاصيل برام( إعادت التلمين. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى 
 

طريقة يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددت باستخدام مجموعة من لساليب إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية  مثل 
 .التطوير المتكبدت وطريقة معدل المطالبات وطريقة بورنهوتر فيرغسون 

هةةو لنةةه يمكةةن اسةةتخدام تجربةةة تطةةوير المطالبةةات السةةابقة للشةةركة إلظهةةار تطةةوير  النمةةاذجاالفتةةرا  الرئيسةةي الةةذي تسةةتند إليةةه هةةذه 
تطةور الخسةائر المدفوعةة والمتكبةدت   النمةاذجالمطالبات المسةتقبلية وبالتةالي تكةاليف المطالبةات النهائيةة. علةى هةذا النحةو  تسةتنبط هةذه 

ملحةوظ فةي السةةنوات السةابقة ونسةب الخسةةارت المتوقعةة. يةتم تحليةةل تكةاليف كةةل مطالبةة ولرقةام المطالبةةة بنةاًء علةى التطةةور الومتوسةط 
 ً تحليلها حسب المنطقة الجغرافية  وكةذلك عةن  تطوير المطالبات التاريخية بشكل لساسي من خ ل سنوات الحوادث   ولكن يمكن ليضا
رت بشةكل منفصةل  إمةا عةن طريةق االحتفةاظ طريق خطوط انعمال ولنواع المطالبات المهمة. عادت ما يتم التعامل مةع المطالبةات الكبية

بالقيمةة االسةةمية لتقةةديرات الضةةابط علةةى الخسةارت لو بشةةكل منفصةةل إلظهةةار تطورهةةا فةةي المسةتقبل. فةةي معظةةم الحةةاالت  ال يةةتم تقةةديم 
هةةي تلةةك مطالبةةات صةةريحة بشةةلن معةةدالت التضةةخم لو الخسةةارت المسةةتقبلية للمطالبةةات. بةةدالً مةةن ذلةةك  فةةإن االفتراضةةات المسةةتخدمة 

الضمنية في بيانات تطةوير المطالبةات التاريخيةة التةي تسةتند إليهةا التوقعةات. يسةتخدم الحكةم النةوعي اإلضةافي لتقيةيم المبلةو الةذي قةد ال 
تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المستقبل  اعلى سبيل المثال   لتعكس انحداث غير المتكررت  والتغيرات في العوامةل الخارجيةة لو 

وقية مثل المواقف العامة تجاه المطالبة   والظروف االقتصةادية  ومسةتويات تضةخم المطالبةات  القةرارات والتشةريعات القضةائية   الس
فض ً عن العوامل الداخلية مثل مزي( المحفظة وميزات السياسة وإجراءات معالجة المطالبات  من لجةل الوصةول إلةى التكلفةة النهائيةة 

 تي تعر  الخروج المحتمل من مجموعة انحكام المحتملة  مع مراعات جميع الشكوك المعنية.المقدرت للمطالبات ال
 

تم تحديد مطلوبات انقساط بحيث يكون إجمالي مخصصات انقساط ااحتياطي انقساط غير المكتسبة واحتياطي عجةز انقسةاط نتيجةة 
متوقعةة فةي المسةتقبل والتةي مةن المحتمةل لن تحةدث فةي السياسةات غيةر اختبار كفاية االلتزام  كافيةاً لخدمةة المطالبةات والمصةروفات ال

المركز المالي. يتم تحديد االلتةزام المسةتقبلي المتوقةع باسةتخدام التقةديرات واالفتراضةات بنةاًء علةى الخبةرت قائمة  المنتهية كما في تاريخ
 لتي يعتقد لنها معقولة.المكتسبة خ ل الفترت المنتهية في العقود وتوقعات انحداث المستقبلية ا
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 الحساسيةتحليل  

التةي تةم الكشةف عنهةا فةي القةوائم الماليةة فةي نهايةة السةنة  القائمةة تعتقد الشركة لن التزامات المطالبة المقدرت بموجةب عقةود التةلمين 
تعتبر كافيةة. ومةع ذلةك   فهةذه المبةالو غيةر مؤكةدت وقةد تختلةف المةدفوعات الفعليةة عةن التزامةات المطالبةات المنصةوص عليهةا فةي 

د مةدى حساسةية متغيةر معةين مثةل البيانات المالية. التزامات مطالبات التلمين حساسة لمختلف االفتراضات. لم يكن من الممكن تحدي
 التغييرات التشريعية لو عدم اليقين في عملية التقدير.

 

في نسبة المطالبة ، صافي إعادة التأمين ، ساوف ياؤثر علاى صاافي دخال / )خساارة( االكتتااب علاى  ٪8تغيير افتراضي بنسبة  
 النحو التالي:

  الدخل من عمليات التأمين
  م8132 م8131

  )ألف لاير سعودى( سعودى()ألف لاير 

 ٪ 8-تغيير في نسبة المطالبة بنسبة تأثير ال  
 الطبي 8,916 44,574
 المركبات 80,856 42,289
 الحوادث العامة  7,507 8,649
 لخرى 1,989 2,018

97,530 99,268  
   

  الدخل من عمليات التأمين
  م8132 م8131

  )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(

 ٪8تأثير التغيير في نسبة المطالبة بنسبة +   

 الطبي 4,980 40,112
 المركبات 68,836 33,127
 الحوادث العامة  7,061 8,239
 لخرى 1,713 1,996

83,474 82,590  

 
 )أ( مخاطر إعادة التأمين 

 

سةياق العمةل المعتةاد   فةي اتفاقيةات مةع لطةراف من لجل الحد من التعر  المالي الناشئ عن مطالبات كبيرت   تدخل الشركة   في  
 لخرى إلعادت تلمين تعرضاتها.

 

لتقليل تعرضها لخسائر كبيرت من إعسةار معيةدي التةلمين   تقةوم الشةركة بتقيةيم الوضةع المةالي لشةركات إعةادت التةلمين الخاصةة بهةا  
 التلمين. إلعادتئص اقتصادية وتراقب تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن مناطق جغرافية لو لنشطة لو خصا

 

يتم اختيار معيدي التةلمين باسةتخدام المعةايير واإلرشةادات التاليةة التةي وضةعها مجلةس إدارت الشةركة. يمكةن تلخةيص المعةايير علةى  
 النحو التالي:

 

لو مةةا  BBBعةن    التةي ال تقةلS&Pالحةد اندنةى للتصةنيف االئتمةاني المقبةول مةن قبةل وكةاالت التصةنيف المعتةرف بهةا امثةل  -
 .يعادلها

 .شركات إعادت تلمين معينة سمعة -
 ع قة العمل الحالية لو الماضية مع معيد التلمين. -

 

ع وت على ذلك   تتم مراجعةة القةوت الماليةة والخبةرت اإلداريةة والتقنيةة باإلضةافة إلةى انداء التةاريخي لُمعّيةدي التةلمين   حيثمةا كةان  
الشركة بشكٍل شامل والموافقة على المتطلبات المحددت مسبقًا لمجلةس إدارت الشةركة قبةل الموافقةة عليهةا لتبةادل ذلك ممكنًا   من قبل 

   ال يوجد تركيز كبير نرصدت إعادت التلمين.م2107و  م2108ديسمبر  90لعمال إعادت التلمين. كما في 
 

ة عن جةزء مةن المطالبةات مسئولالتلمين من الشركة بالتزاماتها تجاه حاملي الوثائق   ونتيجة لذلك تظل الشركة  إعادتال تتقيد عقود  
 .المعلقة المعاد تلمينها بالمبلو الذي يفشل معيد التلمين في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادت التلمين
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 )ب( مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لو التدفقات النقدية المستقبلية ل دات المالية بسبب التغيرات في لسعار السوق. تجمع  
لنواع من المخاطر: لسعار صرف العم ت انجنبية امخاطر العملة    ولسعار الفائدت في السوق مخاطر السوق بين ث ثة 

 امخاطر لسعار الفائدت  ولسعار السوق امخاطر انسعار .
تحدد سياسة مخاطر السوق الخاصة بالشركة تقييم وتحديد ما هي مخاطر السوق بالنسبة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة  -

تم اإلب   عن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة استثمار مجلس إدارت الشركة ولجنة المخاطر. تتم مراجعة السياسة بانتظام وي
 للتلكد من م ءمتها والتغييرات في بيئة المخاطر.

ائق التلمين يتم وضع مبادئ توجيهية لتخصيص انصول وهيكل حدود المحفظة   لضمان لن انصول تدعم التزامات حاملي وث -
 المحددت ولن انصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق والمساهمين والتي تتماشى مع توقعاتهم.

تحدد الشركة معايير التنويع حسب نوع اندات والمنطقة الجغرافية   حيث تتعر  الشركة لمكافتت مضمونة وخيارات نقدية  -
 ئدت.ومدفوعات عندما تنخف  لسعار الفا

هناك رقابة صارمة على لنشطة التحوط اعلى سبيل المثال   يُسم  فقط بحفظ مشتقات انسهم إلدارت محفظة السيولة لو لتقليل  -
 مخاطر االستثمار .

 

التعر  العام لمخاطر السوق مع رلس المال المتاح. بينما يعطي مستويات متناسبة عند يضمن مجلس إدارت الشركة الحفاظ على  
ية فريق مسئولاإلدارت توجيهاً إستراتيجياً ولهدافاً   فإن وظيفة إدارت المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي في المقام انول  مجلس

لجنة االستثمار. يقوم الفريق بإعداد تنبؤات توض  تلثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعر  
خطر من خ ل االختيار الصحي  ل وراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وعرو  مراقبة للمخاطر. يتم تخفيف هذا ال

منتظمة للتطورات في انسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك   تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق 
 ستثمرين.انسهم والصكوك   بما في ذلك تحليل انداء التشغيلي والمالي للم

 
 تشتمل مخاطر السوق على ث ثة لنواع من المخاطر: مخاطر العم ت ومخاطر لسعار العموالت ومخاطر انسعار انخرى. 
 

 
 مخاطر العملة

 مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة اندات المالية بسبب التغيرات في لسعار صرف العم ت انجنبية.
 

 .جميعها باللاير السعودي وعم ت دول مجلس التعاون الخليجيلدناه لمخاطر العملة هي تعر  االستثمارات المتاحة للبيع ان 
  

 عمليات المساهمين م8132 م8131
  )ألف لاير سعودى( )ألف لاير سعودى(

 صكوك 25,000 25,000

 انسهم المدرجة 20,712 16,800

 عقارية اريت استثمار في صناديق  10,099 -

 انوراق المالية الغير مدرجة 1,923 1,923

         43,723 57,734  

  
تتم معام ت الشركة لساًسا باللاير السعودي. تراقب اإلدارت التقلبات في لسعار صرف العم ت وتتصرف وفقًا لذلك وتعتقد لن 

  .جوهريةمخاطر العم ت انجنبية ليست 
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 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 مخاطر أسعار العموالت
الشركة في تستثمر الشركة في انوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر لسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على 

حدوث تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على انوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن 
 مخاطر لسعار العمولة محدودت بمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في لدوات سعر الصرف العائم.

 
مليون لاير سعودي  9.96ة لساسية في عوائد الفوائد قد ينت( عنها تغيير في دخل السنة بمقدار نقط 51لي زيادت لو نقصان بمقدار 

 مليون لاير سعودي . 9.25: م 2107 ا
 

 : م2107و م 2108ديسمبر  90التي ال تحمل عمولة في وفيما يلي استثمارات الشركة وعموالتها 
 

  أقل من سنة أكثر من سنة بدون عمولة المجموع
 عمليات التأمين لاير سعودي( )ألف

 م2108 138,256 - - 138,256
 م2107 147,249 - - 147,249

     
 عمليات المساهمين    

 م2108 48,983 25,000 - 73,983
 م2107 37,751 25,000 - 62,751

     
 

 مخاطر األسعار األخرى
التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية بسبب التغيرات في لسعار مخاطر انسعار انخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لو 

السوق ابخ ف تلك الناتجة عن مخاطر لسعار العمولة لو مخاطر العملة    سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددت 
 تداولة في السوق.ندات مالية محددت  لو العوامل التي تؤثر على جميع اندوات المالية المماثلة الم

مليون لاير سعودي  معرضة لمخاطر لسعار السوق  06.8 م :2107مليون لاير سعودي ا 91.8إن استثمارات الشركة البالغة 
الناشئة عن عدم اليقين بشلن القيمة المستقبلية ل وراق المالية المستثمرت. تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق من خ ل تنويع 

 في انسواق. للتطوراتمحفظتها اإلستثمارية والمراقبة الفعالة 
 

على لرباح الشركة   سيؤثر لسعار اإلستثمارات في السوق على ٪01ب  وانخفا  ٪01تلثير التغير االفتراضي بزيادت قدرها  ان
 يلي: كما
 

  تغير القيمة العادلة التأثير على ربح الشركة
   )ألف لاير سعودي(

 م2108ديسمبر  90 01٪-+/ 9,181-+/
 م2107ديسمبر  90 01٪-+/ 0,681-+/

   
 

. وبناًء على ذلك   فإن تحليل الحساسية م 2107م و 2108ديسمبر  90يستند تحليل الحساسية المقدم عن وضع المحفظة كما في 
 المعد ليس بالضرورت مؤشراً للتلثير على لصول الشركة من الحركات المستقبلية في قيمة االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة.
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 المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 االئتمان مخاطر

 
مالية. يتسبب في تكبد الطرف ا خر لخسارت مما تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل لحد لطراف اندوات المالية في الوفاء بالتزام ما  

ما بالنسبة لجميع فئات اندوات المالية التي تحتفظ بها الشركة   فإن الحد انقصى للتعر  لمخاطر االئتمان للشركة هو القيمة الدفترية ك
 هو موض  في قائمة المركز المالي.

 لمالي:يوض  الجدول لدناه الحد انقصى للتعر  لمخاطر االئتمان للمكونات ذات الصلة في قائمة المركز ا
 
 

  م8132  م8131
  )ألف لاير سعودى(  )ألف لاير سعودى(

 عمليات التأمين - الموجودات   

 نقد وما في حكمه 83,409  44,283

 إستثمارات متاحة للبيع -  -

   صافي ذمم لقساط تلمين وإعادت تلمين مدينة 88,087  81,333

 ذمم مدينة لمعيدي التلمين   صافي 5,891  5,592

 حصة معيدى التلمين من مطالبات تحت التسوية 16,547  22,173

 مدينة لخرى ولرصدتمدفوعة مقدما  مصروفات 28,047  33,230

 االجمالي 221,981  186,611

 
 

  م8132  م8131
  )ألف لاير سعودى(  )ألف لاير سعودى(

 عمليات المساهمين - الموجودات   

 نقد وما في حكمه 10,086  33,315

 إستثمارات متاحة للبيع 57,734  43,723

 االجمالي 67,820  77,038

 
 

 تركيز مخاطر االئتمان
 

التةي يكةون  المخةاطرمةن  مجمةوعيوجد تركيز لمخاطر االئتمان عندما تؤثر التغييرات فةي العوامةل االقتصةادية لو الصةناعية ببسةاطة علةى 
  من لنشةطة ٪011: حوالي م2107ا ٪011يتم تنفيذ حوالي  تعرضها االئتماني اإلجمالي مهًما بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة.

محفظةة اندوات الماليةة للشةركة متنوعةة علةى نطةاق واسةع ويةتم الةدخول فةي ان االكتتاب الخاصة بالشركة في المملكةة العربيةة السةعودية. 
 ام ت اإلئتمانية بجدارت وبالتالي يخف التركيز الكبير على مخاطر االئتمان.المع
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة إيضاحات حول القوائم المالية 

 
  

 التعرض لمخاطر االئتمان
 

  م8132 م8131 م8132 م8131 م8132 م8131
  مستوى إستثماري مستوى غير إستثماري غير مصنف

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

  االستثمارات      

 المتاحة للبيع      

 مدينةمالية لدوات  - - 25,000 25,000 - -

 لسهم 20,712 16,800 - - - -

 لخرى 10,099 - - - 1,923 1,923

رصدة وأذمم أقساط مدينة       
 إعادة التأمين

 حاملي الوثائق - - - - 88,087 81,333

 مستحق من طرف ذي ع قة - - - - 2,391 2,247

 ذمم مدينة لمعيدي التلمين - - - - 5,891 5,592

 االجمالي 30,811 16,800 25,000 25,000 98,292 91,095

 
 مخاطر السيولة

مخةاطر السةةيولة هةةي مخةةاطر مواجهةةة الشةةركة لصةةعوبة فةةي جمةةع انمةةوال للوفةةاء بااللتزامةةات الماليةةة. لةةدى الشةةركة نظةةام إدارت نقةةدي 
والمةدفوعات بشةةكل منةتظم. تقةوم الشةةركة بةإدارت مخةاطر السةيولة عةةن طريةق الحفةاظ علةةى النقةد مناسةب   حيةث يةتم مراقبةةة وتحصةيل 
 م المالية واالستثمار في انصول المالية.استحقاقات انصول المالية والخصو

 
مخةاطر السةةيولة للشةركة. تةةتم مراقبةة االلتةةزام بالسياسةة ويةةتم  مةا يمثةةلسياسةة مخةةاطر السةيولة الخاصةةة بالشةركة والتةةي تحةدد تقيةةيم ان 

متهةا للتغيةرات فةي بيئةة اإلب   عةن التعرضةات واالنتهاكةات إلةى لجنةة مخةاطر الشةركة. تةتم مراجعةة السياسةة بانتظةام للتلكةد مةن م ء
 المخاطر.

 
تةةم وضةةع إرشةةادات لتخصةةيص انصةةول وهياكةةل حةةدود المحفظةةة وملفةةات اسةةتحقاق انصةةول لضةةمان التمويةةل الكةةافي المتةةاح للوفةةاء 

 بالتزامات عقود التلمين واالستثمار.
 

الطوارئ وكذلك تحديد انحداث التي قد تةؤدي توجد خطط تمويل للطوارئ   والتي تحدد الحد اندنى من نسب انموال لتلبية مكالمات 
 إلى مثل هذه الخطط.

 
تحتوي عقود إعادت التلمين الزائدت عن الكارثة التي حصلت عليها الشركة على بنود تسم  بالسحب الفةوري ل مةوال لتغطيةة مةدفوعات 

 المطلوبة. الحوادثالمطالبة في حال تجاوز حجم 
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 المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 
 
 
 

 ساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة.لمالية الخاصة بالشركة وذلك على أيعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات ا
 

 اإلستحقاقملف  م8132 م8131
  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 أقل من سنة أكثر من سنة اإلجمالي أقل من سنة أكثر من سنة اإلجمالي
 األصول 

 عمليات التأمين
 جلال ودائع 138,256 - 138,256 147,249 - 147,249

       
 عمليات المساهمين      

 جلال ودائع 48,983 - 48,983 37,751 - 37,751
 صكوك - 25,000 25,000 - 25,000 25,000

 اإلجمالي 187,239 25,000 212,239 185,000 25,000 210,000

       

      
 المطلوبات

 عمليات التأمين
 لرصدت إعادت التلمين دائنة 11,505 - 11,505 23,731 - 23,731
 ذمم دائنة 17,038 - 17,038 13,107 - 13,107
 مطالبات تحت التسوبة 98,188 - 98,188 88,108 - 88,108
 دائنة لخرى ولرصدتمسحتقات  7,589 - 7,589 9,854 - 9,854

       
 عمليات المساهمين      

 مستحقات وذمم دائنة لخرى 5,397 1,386 6,783 2,382 1,152 3,534
 اإلجمالي 139,717 1,386 141,103 137,182 1,152 138,334

       
 

 همخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية المذكورة أعاله ، تمتلك الشركة موجودات سائلة تشمل النقد وما في حكمإلدارة  
 واألوراق المالية. يمكن بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.و اإلستثمارت 

 
 : يلي مادة ذات االستحقاق التي تقل عن سنة واح الموجوداتمن المتوقع أن تحقق  
 لشهر من تاريخ اإليداع. 6استحقاق الودائع في غضون •  
 تتوفر لرصدت النقد والبنوك عند الطلب.•  
 6حصة معيدي التلمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والخسائر ويتم تحقيقها بشكل عام في غضون •  

 مع معيدي التلمين.شهًرا على لساس تسوية انرصدت  02إلى 
  
 ذات االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة على النحو التالي: المطلوباتمن المتوقع تسوية  
 على لساس ربع سنوي وفقًا لشروط اتفاقيات إعادت التلمين.دائنة يتم تسوية لرصدت معيدي التلمين • 
 • ً للةوائ  التنظيميةة   يجةب تسةوية جميةع مطالبةات التةلمين ضةمن الحةدود الزمنيةة المحةددت فةي هةذا الصةدد. مةن المتوقةع لن تةتم  وفقةا

اإلجمالية ضمن الحدود الزمنية المحددت في هذا الصدد مع مراعات تلبية جميع متطلبةات المسةتندات.  القائمةتسوية معظم المطالبات 
 الخسائر المعدلة. يوًما من تاريخ است م تقرير 95والخسائر بسبب الطبيعة المتلصلة في غضون يتم تسوية سياسات الممتلكات 

لشةهر مةن  9-0من المتوقع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة وااللتزامات انخرى خ ل فترت تتراوح مةن • 
 تاريخ نهاية الفترت.

 لشهر من االجتماع العام السنوي الذي تتم فيه الموافقة على القوائم المالية. 6ة الدفع خ ل يجب تسوية فائ  التوزيعات المستحق• 
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية  في إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

 المخاطر التشغيلية
 

تتمثةةل مخةةاطر التشةةغيل فةةي مخةةاطر الخسةةارت المباشةةرت لو غيةةر المباشةةرت الناشةةئة عةةن مجموعةةة واسةةعة مةةن انسةةباب المرتبطةةة بالعمليةةات 
داخل الشركة لو خارجيةاً لةدى مةزودي خةدمات الشةركة   ومةن عوامةل سواء والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخلياً 

االئتمان   مخةاطر السةوق والسةيولة مثةل تلةك الناشةئة عةن المتطلبةات القانونيةة والتنظيميةة والمعةايير المقبولةة عموًمةا  تعمليا خارجية غير
 لسلوك إدارت االستثمار. تنشل مخاطر التشغيل من جميع لنشطة الشركة.

 
الماليةة وانضةرار التةي تلحةق بسةمعتها مةع  هدف الشركة هو إدارت المخةاطر التشةغيلية مةن لجةل تحقيةق التةوازن بةين الحةد مةن الخسةائران 

تحقيةةق هةةدفها االسةةتثماري المتمثةةل فةةي تحقيةةق عوائةةد للمسةةتثمرين. تقةةع المسةةؤولية الرئيسةةية عةةن تطةةوير وتنفيةةذ الضةةوابط علةةى المخةةاطر 
 التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارت. تشمل هذه المسؤولية عناصر المراقبة في المجاالت التالية:

 
 لفصل المناسب ل عمال بين مختلف المهام واندوار والمسؤوليات ؛متطلبات ا -
 متطلبات التسوية ورصد المعام ت -
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية -
 توثيق الضوابط واإلجراءات -
 واإلجراءات الكافية للتصدي للمخاطر المحددتمتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها   والضوابط  -
 المعايير انخ قية والعملية  -
 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر. -
 

 تضمن اإلدارت العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرت الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارت المخاطر التشغيلية.
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية  في إيضاحات حول القوائم المالية 
 معلومات تكميلية. 81

 قائمة المركز المالي
  م8132 م8131

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 
 االجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 
 االجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

 الموجودات      
 نقـد وما في حكمه  83,409 10,086 93,495 44,283 33,315 77,598  
 ودائع نجل 138,256 48,983 187,239 147,249 37,751 185,000
 صافي -تلمين مدينة إعادت و تلمين ذمم لقساط 93,978 - 93,978 86,925 - 86,925 
 حصة معيدي التلمين من لقساط التلمين الغير مكتسبة 22,738 - 22,738 29,476 - 29,476 
 حصة معيدي التلمين من مطالبات تحت التسوية  10,543 - 10,543 15,574 - 15,574
 حصة معيدي التلمين من مطالبات متكبدت و غير مبلو عنها 6,004 - 6,004 6,599 - 6,599

 تكاليف إكتتاب وثائق تلمين مؤجلة 12,050 - 12,050 15,336 - 15,336
 مستحق من طرف ذي ع قة 2,391 - 2,391 2,247 - 2,247

 مصروفات مدفوعة مقدما و ارصدت مدينة لخرى 28,047 6,602 34,649 33,230 5,527 38,757
 صافي -ممتلكات ومعدات  10,009 - 10,009 7,410 - 7,410

 إستثمارات متاحة للبيع - 57,734 57,734 - 43,723 43,723
 عمولة مستحقة من الوديعة النظامية - 1,386 1,386 - 1,152 1,152

 وديعة نظامية - 20,000 20,000 - 20,000 20,000
 الموجودات إجمالي 407,425 144,791 552,216 388,329 141,468 529,797

  
 المطلوبات 

 مطالبات حملة الوثائئق دائنة 8,741 - 8,741 2,517 - 2,517
 مستحقات ولرصدت دائنة لخرى 17,016 286 17,302 20,444 254 20,698
 لرصدت معيدي تلمين دائنة 11,505 - 11,505 23,731 - 23,731

 دخل من عموالت غير مكتسبة 1,266 - 1,266 820 - 820
 لقساط تلمين غير مكتسبة 252,007 - 252,007 239,754 - 239,754

 لخطار قائمة إحتياطي 3,816 - 3,816 60 - 60
 مطالبات تحت التسوية 42,419 - 42,419 37,425 - 37,425
 مطالبات متكبدت وغير مبلو عنها 55,769 - 55,769 50,683 - 50,683
 مكافلت نهاية الخدمة للموظفين 9,789 - 9,789 8,287 - 8,287
 الفائ  من عمليات التلمين 5,457 - 5,457 4,608 - 4,608
 زكات وضريبة دخل مستحقة - 5,111 5,111 - 2,128 2,128
 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية - 1,386 1,386 - 1,152 1,152

 المطلوبات إجمالي 407,785 6,783 414,568 388,329 3,534 391,863

       
 حقوق المساهمين      

 رلس المـال  - 200,000 200,000 - 200,000 8118111
 خسائر متراكمة  - (61,233) (61,233) - (57,827) (57,827)

 إحتياطي القيمة العادلة لرستثمارات - (759) (759) - (4,239) (4,239)
 إحتياطي إعادت قياس إلتزامات المنافع المحدودت - (360) (360) - - -

  إجمالي حقوق المساهمين - 137,648 137,648 - 137,934 137,934

 المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي 407,785 144,431 552,216 388,329 141,468 529,797
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية  في إيضاحات حول القوائم المالية 

 قائمة الدخل   

  م8132 م8131
  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 
 اإلجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 
 اإلجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

 اإليرادات      
 إجمالي لقساط التلمين المكتتبة 500,013 - 500,013 429,972 - 429,972

 التلمين المسندت ناقصاً: لقساط      
 داخلية (4,315) - (4,315) (4,812) - (4,812)

 خارجية (35,127) - (35,127) (53,615) - (53,615)
 فائ  خسارت لقساط التلمين  (4,559) - (4,559) (5,628) - (5,628)

 صافي أقساط التأمين المكتتبة 456,012 - 456,012 365,917 - 365,917
 التغير في صافي لقساط التلمين غير المكتسبة (18,991) - (18,991) (13,102) - (13,102)
 صافي أقساط التأمين المكتسبة 437,021 - 437,021 352,815 - 352,815
 دخل اكتتاب آخر 11,109 - 11,109 13,980 - 09,981
 العموالت المكتسبة من إعادت التلمين 2,175 - 2,175 3,364 - 3,364

 صافي اإليرادات 450,305 - 450,305 370,159 - 370,159

       

 تكاليف ومصاريف االكتتاب           
 إجمالي المطالبات المدفوعة 346,972 - 346,972 299,436 - 299,436
 ناقصاً: حصة معيدي التلمين من المطالبات المدفوعة (37,211) - (37,211) (32,287) - (32,287)
 صافي المطالبات المدفوعة 309,761 - 309,761 267,149 - 267,149
 التغيرات في المطالبات تحت التسوية  صافي 7,634 - 7,634 10,045 - 10,045

 التغيرات في المطالبات المتكبدت وغير المبلو عنها  صافي 5,680 - 5,680 (30,306) - (30,306)
 الخسارت المعدلةالتغيرات في مصاريف  1,796 - 1,796 - - -

 صافي المطالبات المتكبدة 324,871 - 324,871 246,888 - 246,888
 إحتياطيات لقساط عجز إضافية 2,020 - 2,020 - - -

 احتياطي فني آخر (60) - (60) (188) - (188)
 تكاليف استحواذ وثائق 29,621 - 29,621 31,190 - 31,190
 مصاريف اكتتاب لخرى 2,868 - 2,868 1,767 - 1,767

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 359,320 - 359,320 279,657 - 279,657
        

 عمليات التأمين دخلصافي  90,985 - 90,985 90,502 - 90,502
           

 مصاريف عمومية وإدارية  (79,150) (2,104) (81,254) (76,247) (1,889) (78,136)
 مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع - 2,137 2,137 - 3,872 3,872
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (7,499) - (7,499) 408 - 408    
 إستثمارات إيردات  4,146 870 5,016 2,258 624 2,882

 في االستثمارات المتاحة للبيع هبوط - (6,189) (6,189) - -     -       
 إيرادات لخرى 11 - 11 312 - 312     

 التشغيلية األخرى إجمالي )المصاريف( (82,492) (5,286) (87,778) (73,269) 2,607 (70,662)
             

 للسنةإجمالي الربح / )الخسارة(  8,493 (5,286) 3,207 17,233 2,607 19,840
 المساهمينعمليات  إلىالعائد  الفائ / االعجز  (7,644) 7,644 - (15,510) 15,510 -

19,840 18,117 1,723 3,207 2,358 849 
صافي الدخل / )الخسارة( للسنة بعد نقل الفائض التشغيلي / 

 )العجز( للتأمين إلى المساهمين
       

 ربحية السهم )باللاير السعودي لكل سهم(      
 الرب  انساسي لكل سهم - 0.12 0.12 - 0.91 0.91
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  م8132 م8131
  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 
 اإلجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 
 اإلجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

 االخسارت  للسنة بعد تحويل الفائ /االعجز  /صافي الدخل 849 2,358 3,207 1,723 18,117 19,840

       

 الدخل /)الخسارة( الشامل اآلخر :      

       

 االكتوارية من إلتزامات المنافع المحددت الخسائر - (360) (360) - - -

       

      
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في 

 السنوات الالحقة

 في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع الهبوط - 6,189 6,189 - - -

       

 صافي التغير في القيمة العادلة - (2,709) (2,709) - (3,186) (3,186)

       

 )الخسارة( / الدخل الشامل للسنةإجمالي  849 5,478 6,327 1,723 14,931 16,654



 

 

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
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 م8132ديسمبر  13للسنة المنتهية  في إيضاحات حول القوائم المالية 
 

  م8132 م8131
  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 
 اإلجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 
 اإلجمالي

عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية       
 للسنة إجمالي الدخل 849 2,358 3,207 1,723 18,117 19,840

 التعديالت للبنود غير النقدية:      
 ومعداتاسته ك ممتلكات  1,867 - 1,867 2,137 - 2,137

 إطفاء لصول غير ملموسة 707 - 707 592 - 592
 صافي مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع - (2,137) (2,137) - (3,872) (3,872)

 من ديون مشكوك في تحصيلها  عكسا مخصص/ 7,499 - 7,499 (408) - (408)
 في االستثمارات المتاحة للبيع هبوط - 6,189 6,189 - - -

 مخصص مكافلت نهاية الخدمة للموظفين 1,719 - 1,719 2,036 - 2,036
       

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:       
 ذمم لقساط تلمين ومعيدي تلمين مدينة (14,552) - (14,552) 7,883 - 7,883
 المكتسبةحصة معيدى التلمين من لقساط التلمين غير  6,738 - 6,738 5,644 - 5,644

 حصة معيدى التلمين من المطالبات تحت التسوية 5,031 - 5,031 (2,935) - (2,935)
 غير مبلو عنهاحصة التلمين من المطالبات المتكبدت و 595 - 595 23,986 - 23,986
 وثائق تلمين مؤجلة اكتتابتكاليف  3,286 - 3,286 2,196 - 2,196

 ع قةلطراف ذات  مستحق من (144) - (144) (1,032) - (1,032)
 مدفوعة مقدماَ وذمم مدينة لخرى مصروفات 5,183 (1,075) 4,108 (4,981) (789) (5,770)
 حملة الوثائق دائنة مطالبات 6,224 - 6,224 (3,502) - (3,502)

 تلمين دائنةلرصدت معيدي   (12,226) - (12,226) (11,730) - (11,730)
 عموالت غير مكتسبةمن دخل  446 - 446 176 - 176

 لقساط تلمين غير مكتسبة  12,253 - 12,253 7,458 - 7,458
 مطالبات تحت التسوية 4,994 - 4,994 12,979 - 12,979

 مطالبات متكبدت وغير مبلو عنها 5,086 - 5,086 (54,291) - (54,291)
 مةإحتياطي لخطار قائ  3,756 - 3,756 (188) - (188)

 ولرصدت دائنة لخرىمستحقات  (3,428) 32 (3,396) 3,264 144 3,408
4,607 13,600 (8,993) 41,250 5,367 35,883  
 مكافلت نهاية الخدمة المدفوعة (577) - (577) (223) - (223)

 الزكات وضريبة الدخل المدفوعة - (2,781) (2,781) - (1,530) (1,530)
 المدفوع إلى حاملي وثائق التلمينالفائ   - - - (1,087) - (1,087)
 األنشطة التشغيلية صافى النقد الناتج من 35,306 2,586 37,892 (10,303) 12,070 1,767

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
 إضافات ممتلكات ومعدات (3,769) - (3,769) (1,560) - (1,560)
 إضافات لصول غير ملموسة (1,406) - (1,406) (1,105) - (1,105)

 متحص ت بيع ممتلكات و معدات 2 - 2 - - -
 شراء استثمارات متاحه للبيع - (19,738) (19,738) - (13,635) (13,635)
 متحص ت من استثمارات متاحة للبيع - 5,155 5,155 - 18,280 18,280

 بيع ودائع قصيرت انجل 147,249 37,751 185,000 - - -
 شراء إستثمارات (138,256) (48,983) (187,239) (147,249) (37,751) (185,000)
 األنشطة االستثمارية (المستخدم في) النقد صافى 3,820 (25,815) (21,995) (149,914) (33,106) (183,020)

 صافي التغير في النقد وما في حكمه   15,897 (160,217) (21,036) (181,253)
 السنةالنقد وما في حكمه في بداية  44,283 33,315 77,598 204,500 54,351 258,851

 السنةالنقد وما في حكمه في نهاية  83,409 10,086 93,495 44,283 33,315 77,598

 معامالت غير نقدية:      
 للبيعالتغير في القيمة العادلة ل ستثمارات المتاحة  - (2,709) (2,709) - (3,186) (3,186)

 إلتزامات المنافع المحددت منالخسائر اإلكتوارية  - (360) (360) - - -
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 أرقام المقارنة. 81
 مع تبويب السنة الحالية. يتماشىالمقارنة بما  سنة لرقاملعيد تبويب بع  

 
 

 القوائم المالية  إعتماد. 82
 م2109مارس  08هـ  الموافق 0991رجب  00مجلس اإلدارت بتاريخ  لعضاءالمالية من قبل  القوائمإعتمدت هذه 
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