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 التنظيم واألنشطة الرئيسية   .1

ــــــجل   إن المجمو ة المتحدة للتيمين التعاوني )أسي((  ــــــب الســ ــــ او )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجــ
ــم  ــاري رقــ ــا    1010417178التجــ ــعبان   9بتاريــ ــق  1428شــ ما يقع مقر الشركة بالرياا حي حطين شارع االمير 2007أغســــطس   22هــ الموافــ

 تركي بن  بدالعزيزا

استلمت الشركة الترخيص  م، 2009إبريل   4إن الشركة مرخص ل ا لمزاولة التيمين التعاوني واألنشطة المرتبطة ب ا في المملكة العربية السعوديةا في  
ما تم إدراج 2009يوليو   1من البنا المركزي الســعودي)ســاما( لبدء أ مال التيمين في المملكة العربية الســعودية ا بدأت الشــركة بي مال ا التجارية في 

 ما 2007أغسطس   27الشركة في سوق المال السعودي )تداول( في  

 فروع مسجلة للشركة وت اصيل ا كما يلي: 3يوجد  

 
 

 أسس اإلعداد   .2

 
 
 اإللتزام بيان أ( 
 

وفقًا لمعيار المحاســبة    2022يونيو   30لموجزة للشــركة كما في ولل ترتي ال أ ة أشــ ر والســتة أشــ ر المنت ية في  اولية  تم إ داد البيانات المالية اال
السعوديةا وغيرها من المعايير والتصريحات  ( المعتمد في المملكة العربية  34"التقارير المالية المرحلية" )معيار المحاسبة الدولي رقم   34الدولي رقم 

 المحاسبين  ا للمراجعين و  الصادرة  ن ال يئة السعودية
 

 أسس االعداد والقياس  (ب
 

م: خسارة لستة أش ر المنت ية مقدارها  2021مليون لاير سعودي )يونيو   29,6 م بمبلغ2022يونيو   30تكبدت الشركة خسارة لستة أش ر المنت ية في 
م: 2021ديـسمبر   31من رأس مال ا )  %49 2022يونيو   30 ـسعودي( وحتى للا التاريا، بلغت الخـسائر المتراكمة للـشركة كما في مليون لاير 2.8
ــركة إلى  82% ــمبر  31)  %15-( وبلغ هامش المأءة المالية للشـ ــائر في المقام األول إلى الزيادة غير %117-م:    2021ديسـ ــبب هله الخسـ ( يعود سـ

ــط المتوقعة في  دد  ــيارات ومتوس ــعوديةا  حوادث الس ــيارات )بما في للا تكل ة اقتناء الو ائق( في جميع أنحاء المملكة العربية الس تكل ة مطالبات الس
  نســـبة لمجالنتيجة ل له العوامل، ســـجلت الشـــركة احتياطي نقص أقســـاط التيمين والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبأا  ن ا كما في ن اية العام بال

م: لاير  2021مليون لاير سـعودي )ديسـمبر    50مليون لاير سـعودي( و   35.7م: 2021مليون لاير سـعودي )ديسـمبر   30.8أ مال السـيارات، بمبلغ  
ــعودي  ــعودي(  لى التوالي، إلى جانب تكل ة اقتناء و ائق ا البالغة    53.1س ــعودي خأل ال ترة الحاليه مقابل   29,2مليون لاير س   17,4مليون لاير س

مليون لاير ســعودي خأل فترة المقارنةا تشــير هله األحداث والظروف إلى شــكوا جوهرية حول قدرة الشــركة  لى االســتمرار  لى أســاس مبدأ  
 االستمراريةا

 
مجلـــس اإلدارة لضمـــان مـــأءمة  بالنظر إلى ما ورد أ أه، تم النظر في العديد من الخيارات االستراتيجية بما في للا إ ادة هيكلة رأس المال من قبل  

 21م في 2022افتـراا استمـرار نشاط الشـركة كـما في ن ـاية العاما من بيـن هله الخـيارات االسـتراتيجية، وافق مجلس اإلدارة  لى خطة  مل لعام 
وبة والتحكم في الن قات ونـسب الخـسارةا  أوة  ما وتـستند الخطة إلى األـسعار المعدلة لخط أ مال الـسيارات لتحـسين ـصافي األقـساط المكت2022ديـسمبر  

مليون لاير   150م، زـيادة رأس الـمال بمبلغ  2021ديســـــمبر    29 لى لـلا، قرر المســـــاهمون، في اجتـماع الجمعـية العمومـية غير الـعادـية المنعـقد في  
تم االنت اء من  ملية اإلصـدار أ أه  لى شـرائ    ن طريق اصـدار أسـ م حقوق أولوية لتعزيز مركز السـيولة لدي اا    .مليون سـ م(  15سـعودي )يم ل  

 (ا15م )راجع االيضاح  2022مارس  7م وتم استأم إجمالي العائدات الناتجة من اإلصدار في  2022يونيو   30خأل الستة أش رالمنت يه في 
 
 

 
المستقبل المنظورا وفقًا لللا، تم إ داد البيانات المالية  لى  توض  الخطة الملكورة أ أه أن الشركة ستكون قادرة  لى االستمرار كمنشية مستمرة في  

 أساس مبدأ االستمراريةا 
 

 تاريخ اإلصدار   اإلصدار مكان   رقم السجل التجاري  الفرع 

 هـ1439رمضان  12  الخبر   2051043671  فرع شركة أسي(

 هـ1439رمضان  12  خميس مشيط   5855035150  فرع شركة أسي(

 هـ1439رمضان  12  جدة   4030204059  فرع شركة أسي(
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 أسس اإلعداد ) تتمه( .2

 ) تتمه( أسس االعداد والقياس  (ب
 

بالقيمة العادلة لأسـت مارات المحت ظ  تم إ داد هله البيانات المالية األولية الموجزة  لى أسـاس مبدأ االسـتمرارية ومبدأ التكل ة التاريخية باسـت ناء القياس  
تزامات المســـــتقبلية  بـ ا بالقيـمة الـعادلة من خأل الدخل الشـــــامل ازخر والتزامات المزايا المـحددة للموظ ين والتي يتم اال تراف بـ ا بالقيـمة الـحالية لأل

ــركة ب ــتخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةا ال يتم  را بيان المركز المالي للش ــتخدام تصــنيف متداول / غير متداولا ومع للا، يتم تصــنيف  باس اس
بالصـافي، وحصـة معيدي التيمين من  -األرصـدة التالية  موًما  لى أن ا متداولة: نقد وما يعادله، ودائع قصـيرة األجل، وأقسـاط ومدينو معيدي التيمين  

ملجلة في أقســاط الخســارة، والمدفو ات المســبقة وغيرهاا الموجودات، مســتحقات  األقســاط غير المكتســبة، وتكاليف اقتناء الو ائق الملجلة، والزيادة ال
المكتســبة،  حاملي الو ائق، أرصــدة معيدي التيمين المســتحقة الدفع، المســتحقة والمطلوبات األخر)، األقســاط غير المكتســبة،  مولة إ ادة التيمين غير 

إلبأا  ن ا، احتياطي نقص األقسـاط  االحتياطيات ال نية األخر) والزكاة وضـريبة الدخل المسـتحقة  المطالبات القائمة، المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم ا
 الدفعا يتم تصنيف جميع بنود البيانات المالية األخر) بشكل  ام  لى أن ا غير متداولة، ما لم يلكر خأف للاا

 
يولةا وفقًا  ابات من صـلة  تعرا الـشركة بيان مركزها المالي حـسب الـس عودية، تحت ظ الـشركة بدفاتر حـس لمتطلبات لوائ  التيمين في المملكة العربية الـس

(ا يتم تســجيل األصــول والخصــوم واإليرادات والمصــروفات العائدة  18لعمليات التيمين و مليات المســاهمين وتقدم البيانات المالية وفقًا لللا )إيضــاح  
ت لات الصـلةا يتم تحديد وا تماد أسـاس تخصـيص الن قات من العمليات المشـتركة من قبل اإلدارة ومجلس  بوضـوح إلى أي من النشـاطين في الحسـابا

 اإلدارةا
ضــ ا في إيضــاح  تم تقديم بيان المركز المالي األولي وبيانات الدخل والدخل الشــامل والتدفقات النقدية لعمليات التيمين و مليات المســاهمين التي تم  ر

 مالية المرحلية الموجزة كمعلومات مالية تكميلية للتوافق مع متطلبات المبادئ التوجي ية الصــادرة  ن اللوائ  التن يلية للبنا المركزيمن البيانات ال 18
ن األصول  ض  بيالـسعودي وليست مطلوبة بموجب المعايير الدولية إل داد التقارير الماليةا تتطلب اللوائ  التن يلية للبنا المركزي السعودي ال صل الوا

والتدفقات  والخصـوم واإليرادات والمصـروفات لعمليات التيمين و مليات المسـاهمينا و ليه، فإن بيانات المركز المالي وبيانات الدخل والدخل الشـامل  
ت والمصـروفات والمكاسـب  النقدية المعدة لعمليات التيمين و مليات المسـاهمين كما هو مشـار إليه أ أه، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادا

 أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنيةا
مين مع تلا الخاصـة   ند إ داد القوائم المالية  لى مسـتو) الشـركة وفقاً للمعايير الدولية إل داد التقارير المالية، يتم دم( أرصـدة ومعامأت  مليات التي

المشـتركة بين العمليات، والمعامأت، واألرباح والخسـائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أ ناء الدم(ا إن بعمليات المسـاهمينا يتم اسـتبعاد األرصـدة  
 السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التيمين و مليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامأت واألحداث المما لة في ظروف مما لةا

 
 ئا النات( من  مليات التيمين  لى النحو التالي:وفقاً لقوانين الشركة، يتم توزيع ال ا

 
 
 
  
 

 في حالة العجز النات( من  مليات التيمين، سيتم تحويل العجز بيكمله إلى  مليات المساهمين ا

الأئحة التن يلية للبنا المركزي الســـعودي، تقترح الشـــركة، رهناً بموافقة البنا المركزي الســـعودي، توزيع صـــافي فائا حاملي من   70وفقاً للمادة  
 و ائق ا السنوي مباشرة  لى حاملي و ائق التيمين في كل مرة ووفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارت اا

 
 ( العملة الوظيفية وعملة العرض ج
 

ف  ائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي بإ تباره العملة التشغيلية للشركة وقد تم تقريب االرقام إلى أقرب ألف، ما لم يلكر خأ تم  را القو
 للاا  

 
 ( السنة المالية د
 

 ديسمبرا  31وتنت ي في يناير  1، تبدأ في التقويم الميأديمع لشركة السنة المالية لتتبع 
 
 المحاسبية الهامة  الفتراضاتالتقديرات وااالحكام و( ه
 

اسبية ومبالغ  يقتضي  لى اإلدارة  ند إ داد القوائم المالية االولية للشركة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تل ر  لى السياسات المح
 والموجودات والمطلوباتا النتائ( ال علية قد تختلف  ن هله التقديراتا  مصاريفاإليرادات وال

 
والمصادر الرئيسية     ند إ داد هله المعلومات المالية االولية الموجزة ، كانت األحكام ال امة التي اتخلت ا اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة

 ا2021ديسمبر  31لبيانات المالية للسنة المنت ية في للتقديرات غير الملكدة هي ن س ا المطبقة  لى ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 % 90  محول إلى  مليات المساهمين 

 % 10  المحول إلى  مليات حملة و ائق التيمين 

  100 % 
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 السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

تخدمة في إ داد المعلومات المالية األولية الموجزة مع تلا المتبعة في إ داد بية المـس ات والتقديرات واالفتراضـات المحاـس ياـس البيانات المالية   تتوافق الـس
م، باســـت ناء المعايير الجديدة وا تماد التعديأت  لى المعايير الحالية التي كان ل ا تي ير غير 2021ديســـمبر   31المنت ية في الســـنوية للشـــركة للســـنة  

ل ا تي ير غير جوهري أو ليس لـ ا تي ير مالي  لى المعلومات الـمالية األولية الموجزة للشـــــركة في ال ترة الحالية أو ال ترات الســـــابقة ويتوقع أن يكون  
 جوهري في ال ترة المستقبليةا

 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت غير سارية التطبيق)*( 
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 التالية المتعلقة باألدوات المالية:ا يتناول المعيار الجديد البنود  39م وحل محل معيار المحاسبة الدولي  2014يوليو   24تم نشر هلا المعيار في 

 التصنيف والقياس (أ

ن جاً واحد لتحديد ما إلا أن األصــــل المالي يقاس بالتكل ة المط يةق وفقا للقيمة العادلة من خأل إيرادات   9يســــتخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 األصل المالي بالتكل ة المط ية إلا تم استي اء الشرطين التالية معاً:  شاملة أخر) أو بالقيمة العادلة من خأل الرب  أو الخسارةا يقاس

 يحت ظ باألصل ضمن نمولج  مل هدفه االحت اظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و •

 وال ائدة  لى أصل المبلغ القائم في تواريا محددةاينت(  ن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية والتي تعتبر فقط مدفو ات ألصل المبلغ   •

الخسـارة  ند   يتم قياس األصـل المالي بالقيمة العادلة من خأل الدخل الشـامل ازخر ويتم إ ادة تدوير المكاسـب أو الخسـائر المحققة من خأل الرب  أو
  البيع، إلا تم استي اء الشرطين التاليين:

 هدفه االحت اظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع ويحت ظ باألصل ضمن نمولج  مل  •

 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل وال وائد المستحقة  ليه حصراا •

ــافة إلى للا،  ند اال تراف ــية    يتم قياس األصــــول التي ال ت ي بيي من هله ال ئات بالقيمة العادلة من خأل قائمة الدخلا باإلضــ المبدئي، يمكن للمنشــ
 استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خأل قائمة الدخل إلا كان للا يلغي أو يتعارا بشكل كبير مع التطابق المحاسبيا

ــكل غير قابل لإللغاء  را الت ــية أيضــا إختيار بش ــبة ألدوات حقوق الملكية غير المحت ظ ب ا للمتاجرة، يمكن للمنش غييرات الأحقة للقيمة العادلة  بالنس
 ضمن الدخل الشامل ازخر )بما في للا المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم اال تراف بتوزيعات األرباح في الرب  أو الخسارةا

غير في القيمة العادلة لألتزام المالي  باإلضــافة إلى للا، بالنســبة لألتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خأل قائمة الدخل، فإن مقدار الت
تغييرات في اـللي يعز) إلى التغييرات في مـخاطر االئتـمان لتـلا االلتزاـمات يتم اال تراف ـبه في اـلدـخل الشـــــاـمل ازخر، ـما لم يكن اال تراف بـتي ير ال

 اسبي في قائمة الدخلامخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل ازخر من شينه أن يسبب  دم تطابق مح

 هبوط القيمة (ب

( الخســـائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخســـائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار 9يعكس نمولج هبوط القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )
روري حدوث حدث ائتماني قبل اال تراف بخسـائر االئتمانا بدال  ( لم يعد من الضـ9ا وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقارير المالية )39المحاسـبة الدولي  

ائر االئتمانية  من للا تقوم المنشـــية دائما بحســـاب الخســـائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلا الخســـائر االئتمانية المتوقعةا يتم تحديث مبلغ الخســـ
 ل اال تراف األوليا  المتوقعة في كل تاريا تقرير لتعكس التغيرات مخاطر االئتمان من

 محاسبة التحوط (ج

تحدد المتطلبات   .( متطلبات جديدة لمحاسـبة التحوط و التي تربط محاسـبة التحوط بشـكل أو ق مع إدارة المخاطر9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )
ميع محاـسبة التحوط باـست ناء تحوطات القيمة العادلة للمح ظة  ن جا أك ر ا تماداً  لى المبادئ في نمولج محاـسبة التحوط العاما تنطبق التعديأت  لى ج

ــركة في تطبيق مت ــتمر الش ــبة ل له، قد تس ــم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(ا بالنس ــار إلي ا  ادةً باس ــعار ال ائدة )يش ــبة  لمخاطر أس طلبات محاس
ت ناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاـسبة الدولية يعال( محاـسبة التحوط الكلي اتم من  هلا ا 39التحوط حالياً في المعيار المحاـسبي الدولي رقم  الـس

 كمشروع من صلا
 

 تاريخ التطبيق

ــريان المعيار الدولي للتقارير المالية    "  قود 4ما ومع للا، فإن التعديأت  لى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير   1هو   9كان تاريا ســ
  12 قود الـتيمين، المنشـــــورة في   -4األدوات الـمالـية مع المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم    -  9الـتيمين": تطبيق المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم  

ــبتمبر   آ ار تطبيق المعيار للتخ يف من  4م، تســم  للشــركات التي تصــدر  قود التيمين ضــمن نطاق معيار إ داد التقارير المالية الدولية رقم 2016س
 قود التيمين ســاري   - 17قبل أن يصــب  معيار  قود التيمين الجديد لمعايير المحاســبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية   9الدولي للتقارير المالية  

 :الم عولا تقدم التعديأت خيارين بديلين

 :حتى 9لية  تطبيق إ  اء ملقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير الما -1

 التاريا ال علي لمعيار  قود التيمين الجديد ؛ أو   •

م اقترح مجلس معايير المحاســبة الدولية تمديد تاريا  2020مارس  17ما بتاريا  2021يناير   1فترات القوائم المالية الســنوية التي تبدأ في أو بعد  •
من ـتاريا   4في المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية    9ـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم واإل ـ اء الملـقت من المع 17نـ ال المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية  

ما إن اإلفصـــــاـحات اإلضـــــافـية المتعلـقة ـباألصـــــول الـمالـية مطلوـبة خأل فترة الـتيجـيلا ـهلا الخـيار مـتاح فقط 2023يـناير   1م إلى  2021يـناير   1
 سابقاً أو 9ا في الغالب بالتيمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  للشركات التي انشطت ا ل ترة معينة ؛ أو ترتبط أنشطت 

، ولكن بالنســــــبة للموجودات الـمالية المحددة، تتم إزالة آ ار بعا حاالت  دم التطابق المحاســـــبي التي قد 9تطبيق المعـيار الدولي للتـقارير الـمالـية   -2
 .لسنة، وخأل السنة هناا إفصاحات إضافية مطلوبةتحدث قبل تن يل معيار  قود التيمين الجديد خأل ا
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 )*(المعايير الجديدة والتفسيرات والتقديرات غير سارية التطبيق )تتمه(

 األدوات المالية )تتمة( -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ــيلياً بدءاً من  ــركة تقييماً ت ص ــئة  ن العقود ضــمن نطاق المعيار 1م: )2017يناير   1أجرت الش ــركة الناش ( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الش
)بما في للا مكونات الودائع أو المشــتقات الضــمنية غير المجمعة من  قود التيمين( بالمبلغ اإلجمالي المســجل من   4الدولي إل داد التقارير المالية رقم  

( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشــــركة المتعلقة بالتيمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزامات اا بناًء  لى 2)جميع التزامات ا ؛ و 
يا ن ال حتى تار 9هله التقييـمات، قررت الشـــــركة أن ا ملهلة لإل  اء الملقتا وبالتالي، قررت الشـــــركة تيجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  
نوية للشـركة للسـنة  معيار  قود التيمين الجديدا يتم تضـمين اإلفصـاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خأل فترة التيجيل في البيانات المالية السـ

 ما2021ديسمبر   31المنت ية في 

 تقييم االثر

 لى البيانات المالية للـشركةا ومع للا، ال يتتوقع   9القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية  بـشكل  ام، تتوقع الـشركة بعا التي ير لتطبيق متطلبات هبوط  
بـعد بمراجـعة   أن يكون ـتي ير لـلا كبيراًا في الوـقت الـحالي ليس من الممكن تـقديم تـقدير معقول زـ ار تطبيق ـهلا المعـيار الـجدـيد حـيث أن الشـــــرـكة لم تقم

 ت صيليةا

 : عقود التأمين  17ير المالي رقم  المعيار الدولي للتقر

 نظرة عامة  

ــر هلا المعيار في  ــاح  ن  قود التيمين والتي تحل محل المعيار الدولي  2017مايو  18نتشــ ما وهو يحدد مبادئ اال تراف والقياس والعرا واإلفصــ
  قود التيمينا   - 4للتقرير المالي  

 لى جميع  قود إ ادة التيمين و لى  قود االسـت مار التي تتمتع بخصـائص المشـاركة التقديرية  هلا المعيار الجديد ينطبق  لى  قود التيمين الصـادرة و
 شريطة أن تصدر الج ة هي األخر)  قود التيمينا ويتطلب هلا فصل المكونات التالية  ن  قود التيمين:  

 المشتقات المرفقة إلا كانت تقابل معايير محددة معينة و  (أ

 االست مار المتميزة ومكونات   (ب

 أي تع د بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تيمينيةا (ج

 (ا 15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9يتعين أن يتم حساب هله المكونات بشكل من صل وفقاً للمعايير لات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي  

 القياس

بة ألغراا القياس   4 لى  كس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي   ات المحاـس ياـس تخدام ـس والتي تـسم  لـشركات التيمين بمواصـلة اـس
 يقدم نمالج القياس المختل ة التالية:   17م، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  2015القائمة قبل يناير  

 " اللبنات األساسية "التالية:"يعتمد النمولج العام  لى

 التدفقات النقدية المستقبلية والتي تشمل:   (أ

 تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و  •

 تعديأت  اكسة للقيم الزمنية للنقود ) لى سبيل الم ال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة ب له التدفقات النقدية المستقبلية، و  •

 تعديل المخاطر للمخاطر غير الماليةا   •
كياناً يقدم الخدمات في المســتقبلا ال   يم ل هامش الخدمة التعاقدية الرب  غير المكتســب لمجمو ة من  قود التيمين وســيتم اال تراف به با تباره (ب

 لى ال ور في يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية ـسلبياً  ند البداية فيي مبلغ ـصافي ـسلبي للتدفقات النقدية المـستوفاة  ند البداية ـسيتم تـسجيل ا  

 مجمو ة من  قود التيمين  لى أن ا مجموع:  الرب  أو الخسارةا في ن اية كل فترة تقارير الحقة، يتم إ ادة قياس القيمة الدفترية ل

ــتقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجمو  • ــلة بالخدمات المسـ ــتقبلية لات الصـ ــمل التدفقات النقدية المسـ ة في للا التزامات التغطية المتبقية والتي تشـ
 التاريا و 

المســــتقبلية المتعلقة بالخدمات الســــابقة المخصــــصــــة للمجمو ة في هلا  االلتزامات  ن المطالبات المتكبدة والتي تقاس با تبارها التدفقات النقدية   •
 التارياا  

تـعاقدية ال يمكن أن يتم تـعديل هامش الـخدمة التـعاقدية الحـقاً ألي تغيرات في الـتدفـقات النـقدية المتعلـقة بالـخدمات المســـــتقبلـية، ونظراً ألن هامش الـخدمة ال
قدية المـستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم اال تراف ب ا في الرب  أو الخـسارةا يتم  يكون ـسلبياً، فإن التغيرات في التدفقات الن

لي لتحديد القيمة  أيضــاً تراكم ال ائدة  لى هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت  ابتة  ند اال تراف األولي بالعقد ) معدل الخصــم المســتخدم  ند اإل بات األو
عكس كمية للتدفقات النقدية المقدرة(ا  أوة  لى للا، ـسيتم تحميل هامش الخدمة التعاقدية في الرب  أو الخـسارة بناًء  لى وحدات التغطية، مما يالحالية  

 المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجمو ةا

التي تتـسم بالمـشاركة المباـشرة )يـشار إلي ا أيضـاً باـسم " قود المـشاركة المباـشرة"(ا هلا التقييم   يعتبر ن ( الرـسوم المتغيرة نمولجاً إلزامياً لقياس العقود
ولـ له العقود ـفإـنه وـباإلضـــــاـفة إلى التـعديأت، ـفإن ـهامش  حول إلا ـما ـكان العـقد ي ي بـ له المـعايير يتم إجراله  ـند ـبدء العـقد وال يتم إـ ادة تقييـمه الحـقاًا

 م تعديله بموجب نمولج القياس العام:  الخدمة التعاقدية يت

 حصة الج ة من التغييرات في قيمت ا العادلة للعناصر المدرجة أس ل ا و  ا1

تي ير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجةا ا2
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 والتقديرات غير سارية التطبيق )تتمه()*( المعايير الجديدة والتفسيرات  

 : عقود التأمين )تتمة(17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 تاريخ السريان

ــركة تطبيق المعيار في تاريا ن اله ، أي  ا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2023يناير   1تعتزم الش ــم  بالتطبيق المبكر إلا تم أيضــً اإليرادات   - 15ا يتس
 األدوات الماليةا تعتزم الشركة تطبيق هلا المعيار في تاريا سريانها - 9من العقود مع العمأء والمعيار الدولي للتقارير المالية  

 فترة التحول

ي، ـفإن الجـ ة ملزـمة ـباختـيار إـما ن ( يتطـلب التطبيق الـكاـمل ـبي ر رجعي، وـبالرغم من لـلا إلا ـكان التطبيق الـكاـمل ـبي ر رجعي لمجموـ ة من  قود الـتيمين غير  مل
 بي ر رجعي معدل أو ن ( القيمة العادلةا  

 العرض واالفصاح  

 تتوقع الشركة أن ينت(  ن هلا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التيمين مع تعديأت  لى العرا واإلفصاحاتا  

 التأثير:

ا ا تـباراً من ـتاريا نشـــــر ـهله القوائم الـمالـية، لم يتم بـعد تقييم األ ر الـمالي لتطبيق  17تطبيق وتن ـيل المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي  تقوم الشـــــرـكة ـحالـياً بتقييم ـتي ير  
خل وقائمة  الد  المعيار بشـــكل كامل من قبل الشـــركةا تتوقع الشـــركة تي ير جوهري  لى القياس واإلفصـــاح  ن التيمين والتنازل واللي ســـيل ر  لى كل من قائمة

 المركز الماليا قررت الشركة  دم تطبيق هلا المعيار الجديد في وقت مبكرا

 بدأت الشركة  ملية التن يل وشكلت فريق مشروع تحت إشراف لجنة اإلدارة التن يلية للمعيار الدولي للتقرير الماليا

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير  

 التي ير المالي  

ما نظًرا ألن معظم  قود التيمين الخاصة بالشركة قصيرة  2018تحققت الشركة من التي ير المالي  لى األرصدة المسجلة لعام  

األجل  ليه تنتن ( الشركة تخصيص األقساط  واللي يشبه إلى حد كبير ممارسات المعالجات الحالية، وبالتالي فأ يتوقع  

م كجزء من الجولة التجريبية األولى التي نظمت ا الج ة    2020إ ادة تقييم نتائ(  ام  تي ير كبير ا كما أن ت الشركة بنجاح  

 م إلى البنا المركزي السعوديا  2021نوفمبر  30التنظيمية وقدمت في 

مقارنةً بالمعيار   17بناًء  لى التشغيل التجريبي اللي تم إجراله، لم يكن التي ير المالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

م ًما أيًضاا ستعمل الشركة  لى ترسيا وج ة نظرها حول التي ير المالي أ ناء االنت اء من الجولتين    4الدولي للتقارير المالية  

 م2022ال انية وال ال ة، المخطط ل ما قبل ن اية  ام 

 

 تا يرالبيانات 

 لى متطلبات بيانات إضافية ) لى سبيل الم ال، تاريا استحقاق القسط لأ تراف    17يشتمل المعيار الدولي لللتقرير المالي  

و قود إ ادة الـتيمين المحت ظ ب ا والتي تنقسم إلى مخاطر   التزامات التغطية المتبقية، األولي، وبيانات تحصيل األقساط لعقود  

لت متكبدة  خسارة  أو  المعلومات  مرتبطة  من  لمزيد  والبيانات  التجميع  متطلبات  مستو)  لتلبية  أقل  ودقة  العقد،  حدود  قييم 

(ا يتم إجراء مزيد من االختبارات المك  ة لضمان توفير البيانات المطلوبةا  17واإلفصاحات وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 ل المرحلة األولى التشغيلية التجريبيةا لم يتم التقرير  ن أي  جز في البيانات خأل فترة اكتما

 

 تي ير نظام تكنولوجيا المعلومات  

تم إجراء تقييم م صل لقدرات األنظمة الحالية لحسابات وتخزين وإ داد التقارير للمعيار الدولي إل داد التقارير المالية رقم  
بالتنسيق مع المستشار المعين من قبل الشركة والخبير  وما إلا كان ينبغي تن يل أنظمة / محركات حساب جديدةا  17

 االكتواري المعين، تعمل اللجنة التوجي ية بنشاط لسد أي  غرات محددة قبل تاريا االستحقاق لبدء التشغيل التجريبي ال انيا 
 

 تي ير المعالجة  

ا نظراً ألنه سيتم  17المعيار الدولي لللتقرير المالي  أجرت الشركة  ملية تقييم األ ر التشغيلي لتقييم األ ر التشغيلي لتن يل  

قياس غالبية  قود الشركة بموجب ن ( تخصيص األقساط، فمن المتوقع أن يكون تي ير العملية معتدالًا لم يتم التقرير  ن أي  

 تي ير جوهري خأل مرحلة التشغيل التجريبيةا 

 

 التي ير  لى ات اقيات إ ادة التيمين  

يتم إجراء مزيد من التقييم لتيكيد ن ( القياس لترتيبات إ ادة التيمين حيث ال يتيهل إجمالي أقساط إ ادة التيمين المسندة تلقائياً  

 للحصول  لى ن ( تخصيص األقساطا 

 

 التي ير  لى أطر السياسات والرقابة 
الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في  مليات وأنظمة الشركة المتعلقة بتطبيق المعيار تحتاج سياسات وإجراءات  

 ا يجري تن يل اختبارات ت صيلية ل لا الغرا بعد االنت اء من تحليل الجوانب المالية والتشغيليةا 17الدولي للتقرير المالي 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3

 )*( المعايير الجديدة والتفسيرات والتقديرات غير سارية التطبيق )تتمة(

 : عقود التأمين )تتمة(17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 التأثير )تتمة(

لب تطوير وتصميم  مليات وإجراءات جديدة بما في للا أي تطويرات للنظام  واللي يتط  17الشركة حالياً في مرحلة التصميم و تن يل المعيار الدولي للتقرير المالي  
والتقييم الت صـيلي لمتطلبات العملا فيما يلي المجاالت الرئيسـية تحت مرحلة التصـميم وحالة التقدم اللي أحرزته   17مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الشركة حتى ازن:
 

 التأثير ملخص   مجال التأثير 

واللي يتضمن إنشاء لجنة توجي ية لإلشراف    17وضعت الشركة برنام( حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي   إطار الحوكمة والرقابة 
  لى مراقبة التقدم المنجز في تن يل وتعيين األدوار والمسلوليات إلى مختلف أصحاب العأقةا 

العملي لمرحلة التصميم التي تشمل وضع سياسة شاملة للبيانات و قاموس البياناتا كما تقوم الشركة في طور التخطيط   مجال العمليات 
الشركة بوضع اللمسات األخيرة  لى التصاميم ال يكلية لمختلف األنظمة ال ر يةا وقد احرزت الشركة تقدماً من خأل 

يام بمختلف العمليات الأزمة لأنتقال وتقييم الموارد حاليا  لى اختيار المورد في أ ناء الق  تقييم متطلبات األ مال، والعمل
 الجديدة الأزمةا 

أكملت الشركة معظم أوراق السياسة التي تشمل مختلف المسائل ال نية والمالية بعد االنت اء من قرارات السياسة المطلوبة   المجال ال ني و المالي 
اتخلت القرارات المتعلقة بالسياسة العامة بعد إجراء مداوالت  لى نحو ا وقد 17بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

ما ينبغي بين مختلف أصحاب العأقةا في الوقت الراهن تمت الموافقة  لى غالبية أوراق السياسات واالجراءات من 
 التابعة للشركةا 17قبل اللجنة التوجي ية لمشروع المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تعمل الشركة مع أصحاب العأقة ازخرين لوضع اللمسات األخيرة  لى خطة الضمان لل ترة االنتقالية وما بعد التن يلا الضمان خطة 

تقرير المالي  معيار الدولي للبدأت الشركة اجراءات التطبيق و ينت فريق العمل تحت اشراف الرئيس التن يلي، باالضافة الى تقييم األ ر التشغيلي والمالي من تطبيق ال
 وقامت بتعيين مستشار ل لا العملا  17رقم 

 لم يكن للت سيرات والتحسينات والتعديأت أي أ ر مادي  لى البيانات المالية للشركةا

 
 نقد وما في حكمه   .4

 يتكون النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية مما يلي: 

 م 2022 يونيو 30 

 مراجعة()غير 

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

    عمليات التأمين 

 49,928               131,318 نقد في الصنودق ولد) البنوا 

 3,045                  4,549 أش ر من تاريا اإلستحوال   3ودائع تستحق خأل 

 135,867               52,973 

    المساهمينعمليات 

 -  67,285 نقد في الصنودق ولد) البنوا 

 67,285  - 

 203,152  52,973 

    

 

 

 

 

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 ودائع ألجل .  5

 م 2022 يونيو30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

    عمليات التأمين 

 182,367  183,648 (5,1إيضاح ) ودائع ألجل

 183,648  182,367 

    عمليات المساهمين

(5,1إيضاح ودائع ألجل )  329  - 

 329  - 

 183,977  182,367 

ش ر وأقل من ا ني  شر الودائع ألجل محت ظ ب ا لد) البنوا التجاريةا هله الودائع ألجل مقومة باللاير الـسعودي وهي لات تاريا اـستحقاق أصلي يزيد  ن  أ ة أ 5.1
ــط   ــب هله الودائع  مولة بمتوس ــكل معقول قيمت ا العادلة في تاريا التقريرا تكس ــ راًا إن القيم الدفترية ل له الودائع ألجل تقارب بش ــنوياً كما في   1,2ش   يونيو  30% س

 %(ا1.07م: 2021ديسمبر  31م )2022
 
 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي .6

 المبالغ المستحقة كما يلي:تشمل اللمم المدينة  

 
 م 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

 56,009   79,731  المطلوب من حملة و ائق التيمين 
 1,820   27  (13أطراف لات  أقة )إيضاح  -المطلوب من حملة و ائق التيمين 

 44,646   40,237  والوكأء المطلوب من الوسطاء 
 6,447  5,693 المطلوب من معيدي التيمين 

 125,688  108,922 
 (10,507)  (12,876) ( 6,1مخصص ديون مشكوا في تحصيل ا )إيضاح 

 98,415  112,812 لمم أقساط تيمين و معيدي التيمين مدينة ، صافي 

 

 السنة:ال ترة/  مخصص الديون المشكوا في تحصيل ا خأل   حركة 6,1

 

 م 2022 يونيو30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

 8,723  10,507 الرصيد في بداية ال تره/ السنة

 1,784  2,369 خأل ال تره/ السنة مخصص /مقدم 

 10,507  12,876 الرصيد في ن اية ال تره/ السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 إستثمارات متاحه للبيع -7

 جميع االست مارات المتاحة للبيع هي في  مليات المساهمين وتتكون مما يلي :
 يتم تصنيف است مارات األوراق المالية  لى النحو التالي :  (أ

 ()تتمه للبيعإستثمارات متاحه  -7

 المتاحة للبيع كما يلي:ب(الحركه في االست مارات  
 

 

االستثمار في  

 الصكوك 

األوراق المالية  

 المدرجة 

األوراق المالية غير  

 المدرجة 

الوحدات في صندوق  

 المجموع  عقارات محلي 

 )ألف لاير سعودي( 

 50,721 17,290 1,923 11,508 20,000 م )مراجعة(2022يناير  1كما في 

 (2,904) ( 3,786)  - 882 - لإلستثمارت التغيرات في القيمة العادلة 

 47,817 13,504 1,923 12,390 20,000 م)غير مراجعة(2022يونيو 30كما في 

 

 

االست مار في  

 الصكوا 

األوراق المالية  

 المدرجة 

األوراق المالية غير  

 المدرجة 

الوحدات في صندوق  

 المجموع   قارات محلي 

 )ألف لاير سعودي(  

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

 1,462 1,131  - 331 - التغيرات في القيمة العادلة لإلست مارت 

 50,721 17,290 1,923 11,508 20,000 ) مراجعة(2021ديسمبر  31كما في 

 
 اإلحتياطيات الفنية )عمليات التأمين(-8

 واإلحتياطيات صافي المطالبات تحت التسوية  8-1

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2022 يونيو30     

 )غير مراجعة(

 

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي : )ألف لاير سعودي(

   

 المطالبات تحت التسوية  47,287 34,605

34,605 47,287  

 مطالبات متكبدة ولم يبلغ  ن ا 93,779 80,865

 أقساط    جزإحتياطي   30,882 35,727

 إحتياطيات فنية أخر) 2,183 1,798

152,995 174,131  

 ناقصا:    

 حصة معيدي التيمين من المطالبات تحت التسوية ( 16,991) (12,955)

 حصة معيدي التيمين من المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ  ن ا ( 9,839) (8,498)

(21,453) (26,830 )  

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 147,301 131,542

 م 2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

سعودي()ألف لاير     

 20,000 20,000 االست مار في الصكوا 

 11,508 12,390 األوراق المالية المدرجة 

 1,923 1,923 األوراق المالية غير المدرجة 

 17,290 13,504 الوحدات في صندوق  قارات محلي  

 47,817       50,721  



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمه( اإلحتياطيات الفنية )عمليات التأمين(-8

 الحركة في األقساط غير المكتسبة 8.2
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبه هي كما يلي :
 

 م2022 يونيو 30المنتهية في  ستة اشهرلفترة ال
 )غير مراجعة(

 

  اإلجمالي  معيدي التأمين  الصافي 

  )ألف لاير سعودي(

 الرصيد في بداية ال ترة  301,744 (34,703) 267,041

 األقساط المكتتبة خأل العام   346,923 (55,494) 291,429

 األقساط المكتسبة خأل العام  (311,544) 44,117 ( 267,427)

 ال ترة الرصيد في ن اية  337,123 ( 46,080) 291,043

 
(اإلحتياطيات الفنية )عمليات التأمين -8  

   الحركة في األقساط غير المكتسبة 8.2
 

 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنت ية في 

 (ةمراجع (

 

  اإلجمالي  معيدي التيمين الصافي 

  )ألف لاير سعودي( 

 الرصيد في بداية ال ترة  264,469 (27,393) 237,076

 األقساط المكتتبة خأل العام   592,588 (78,531) 514,057

 األقساط المكتسبة خأل العام  (555,313) 71,221 (484,092)

 الرصيد في ن اية ال ترة  301,744 (34,703) 267,041

 
 
 صافي   -أصول حق االستخدام -9

 م 2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(     

 )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة 

 10,073 10,091 في بداية ال ترة / السنة  

 18 2,747 اإلضافات  

 10,091 12,838 في ن اية ال ترة / السنة  

   

   اإلطفاء المتراكم  

 (4,851) ( 6,862) في بداية ال ترة / السنة  

 (2,011) ( 1,313) السنة  /لل ترة المحمل 

 (6,862) ( 8,175) في ن اية ال ترة / السنه  

   

 3,229 4,663 صافي القيمة الدفترية  

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 التزامات االيجار  -10

 م 2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 )ألف لاير سعودي( 

   المطلوبات 

 10,593  10,593                   في بداية ال ترة / السنة 

 -  2,747                      االضافات خأل ال ترة 

 143  70                           تكاليف تمويليه 

 10,736 13,410 في ن اية ال ترة / السنة 

   

   المدفوعات  

 (5,619) (7,753)                    في بداية ال ترة / السنة  

 (2,134) (2,082)                    مدفوع  خأل ال ترة / السنة 

 (7,753) ( 9,835) في ن اية ال ترة / السنة  

   

 2,840 3,575 اجمالي التزامات االيجار 

 
 وديعة نظامية  -11

 م 2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

   عمليات المساهمين

 30,000 43,650 وديعة نظامية 

 
ما   مـسبقًا للتخ يا  المدفوعالمبدئي   % من رأس المال  15تمـشياً مع متطلبات نظام التيمين في المملكة العربية الـسعودية، قامت الـشركة بإيداع الوديعة النظامية بنـسبة  

الوديعة النظامية بدون موافقة البنا المركزي   ( في بنا يتم إختياره من قبل البنا المركزي الـسعوديا ال يمكن ـسحب هله15مليون لاير ـسعودي )إيـضاح   291قيمته  
 كما أن العمولة المستحقة  لى هلا الوديعة مستحقة الدفع لملسسة النقد العربي السعوديا  قالسعودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية  -21

التي يتم مراجعت ا بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بص ته متخل القرار التشغيلي  يتم تحديد قطا ات التشغيل  لى أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة  
 الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطا ات وتقييم أدائ اا 

يقة تت ق مع تلا الواردة في  تتم المعامأت بين قطا ات التشغيل وفقاً للشروط واألحكام التجارية العاديةا يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة للمجلس بطر
 قائمة الدخلا تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع  لى موجودات ومطلوبات تشغيليةا 

 ال تتضمن نتائ( القطا ات المصاريف العمومية واإلدارية  ومخصص الديون المشكوا في تحصيل ا و إيرادات أخر)ا

، مصروفات مدفو ة مقدماَ وأرصدة مدينة أخر) وصافي الممتلكات  المتاحه للبيع اإلست مارات،و الودائع ألجل ال تتضمن موجودات القطا ات، النقد وما فى حكمه، 
 ا ، االصول غير الملموسة ، اصول حق االستخداموالمعدات 

 أرصدة دائنة أخر)، المستحق إلى  مليات المساهمين ومخصص ن اية الخدمة للموظ يناال تتضمن مطلوبات القطا ات أرصدة معيدي تيمين دائنة، مستحقات و 

 لى أساس مركزياال يتم اإلبأا  ن هله الموجودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخل القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطا ات لات الصلة ويتم مراقبت ا  

م، 2021ديسمبر    31م و  2022  يونيو  30إدارة الشركة للقطا ات المبلغة  ن إجمالي أصول الشركة وخصوم ا كما في    فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس
 ومجموع إيرادات ا ومصروفات ا وصافي دخل ا للسنة المنت ية: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمه(-12

 

 سعودي( )غير مراجعة( م )ألف لاير  2022 يونيو 30كما في  

   عمليات التأمين  

 

 قطاعات التشغيل 

 

 الطبي 

 

 السيارات 
الحوادث  

 العامة 

 

 أخرى

مجموع  
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 

 المجموع 

        الموجودات 

 203,152 67,285 135,867 - - - - نقد وما في حكمه 

 183,977 329 183,648 - - - - ودائع ألجل 

 112,812 - 112,812 - - - - صافي   -أقساط تيمين وإ ادة تيمين مدينة لمم 

 46,080 - 46,080 14,095 5,257 - 26,728 حصة معيدي التيمين من أقساط تيمين غير مكتسبة 

 16,991 - 16,991 3,123 3,090 3,399 7,379 حصة معيدي التيمين من مطالبات تحت التسوية 

مطالبات متكبدة وغير مبلغ  حصة معيدي التيمين من 
  ن ا

7,604 
 

- 
324 1,911 

 
9,839 - 9,839 

 46,508 - 46,508 1,496 918 39,319 4,775 تكاليف اكتتاب و ائق تيمين ملجلة 

 47,817 47,817 - - - - - است مارات متاحة للبيع 

 130,967 49,912 81,055 - - - - موجودات غير مخصصة 

 798,143 165,343 632,800 20,625 9,589 42,718 46,486 الموجودات إجمالي 

        

        المطلوبات 

 18,738 - 18,738 - - - - مطالبات حملة الو ائق دائنة 

 46,793 - 46,793 - - - - أرصدة معيدي تيمين دائنة 

 337,123 - 337,123 17,214 20,788 209,816 89,305 أقساط تيمين غير مكتسبة 

 1,125 - 1,125 727 398 - - دخل من  موالت غير مكتسبة 

 47,287 - 47,287 7,797 8,666 10,487 20,337 مطالبات تحت التسوية 

 93,779 - 93,779 18,003 4,468 50,007 21,301 مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا 

 30,882 - 30,882 - - 30,882 - إحتياطي  جز اقساط 

 2,183 - 2,183 444 201 1,259 279 احتياطيات فنية أخر)

 220,233 165,343 54,890 - - - - غير مخصصة و حقوق ملكية مطلوبات 

  798,143  165,343  632,800  44,185  34,521  302,451  131,222 و فائض عمليات التأمين   تإجمالي المطلوبا

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمه(-12

 

 )ألف لاير سعودي( )مراجعة(م 2021ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين  

 

 قطاعات التشغيل 

 

 الطبي 

 

 السيارات 

الحوادث  

 العامة 

 

 أخرى

مجموع  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

        الموجودات 

 52,973 - 52,973 - - - - نقد وما في حكمه 

 182,367 - 182,367 - - - - ودائع ألجل 

 98,415 - 98,415 - - - - صافي   –أقساط تيمين وإ ادة تيمين مدينة  لمم 

 34,703 - 34,703 11,596 5,309 - 17,798 حصة معيدي التيمين من أقساط التيمين الغير مكتسبة 

 12,955 - 12,955 2,003 1,464 3,399 6,089 حصة معيدي التيمين من مطالبات تحت التسوية 

 8,498 - 8,498 455 324 - 7,719 مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا حصة معيدي التيمين من 

 44,053 - 44,053 561 728 38,906 3,858 تكاليف اكتتاب و ائق تيمين ملجلة 

 50,721 50,721 - - - - - است مارات متاحة للبيع 

 110,915 36,755 74,160 - - - - موجودات غير مخصصة 

 595,600 87,476 508,124 14,615 7,825 42,305 35,464 إجمالي الموجودات 

        
        المطلوبات 

 20,789 - 20,789 - - - - مطالبات حملة الو ائق دائنة 

 24,749 - 24,749 - - - - أرصدة معيدي تيمين دائنة 

 301,744 - 301,744 12,537 17,944 200,688 70,575 أقساط تيمين غير مكتسبة 

 1,261 - 1,261 941 320 - -  موالت غير مكتسبة دخل من 

 34,605 - 34,605 1,217 7,569 8,149 17,670 مطالبات تحت التسوية 

 80,865 - 80,865 590 4,468 53,128 22,679 مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا 

 35,727 - 35,727 - - 35,727 - احتياطي  جز اقساط 

 1,798 - 1,798 28 188 1,303 279 احتياطيات فنية أخر)

 94,062 87,476 6,586 - - - - مطلوبات غير مخصصة 

 595,600 87,476 508,124 15,313 30,489 298,995 111,203 إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التأمين



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

 مراجعه( )غير   -قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 جزءاً ال يتجزأ من هله القوائم المالية األولية الموجزة  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

20 

 

 

 المعلومات القطاعية )تتمة(  -12

 م 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 مركبات  طبي 
الحوادث  

 أخرى العامة 
اجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 المجموع  المساهمين 

م )ألف لاير سعودي( )غير مراجعة( 2022يونيو  30كما في  قطاعات التشغيل   

        إيرادات 
 169,085 - 169,085 7,969 5,955 92,897 62,264 إجمالي أقساط التيمين المكتتبة 

        أقساط التيمين المسندة  :ناقصا 

 503 - 503 432 71 - - داخلية  -
 (29,552) - (29,552) (7,916) (976) - (20,660) خارجية  -

 (29,049) - (29,049) (7,484) (905) - (20,660) فائا خسارة أقساط تيمين
        

 (322) - (322) (89) (3) (230) - داخلية  -
 (144) - (144) (205) (4) 65 - خارجية  -

 - (165) (7) (294) (466) - (466) 

 139,570 - 139,570 191 5,043 92,732 41,604 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (2,336) - (2,336) 77 (485) 5,215 (7,143) ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التيمين 

 137,234 - 137,234 268 4,558 97,947 34,461 أقساط التأمين المكتسبة صافي  
 1,372 - 1,372 1,105 267 - - دخل من  موالت إ ادة التيمين 

 747 - 747 - - - 747 دخل اكتتاب آخر

 139,353 - 139,353 1,373 4,825 97,947 35,208 اجمالي اإليرادات 

        
        التكاليف ومصاريف االكتتاب  
 109,033 - 109,033 172 1,129 75,324 32,408 إجمالي المطالبات المدفو ة  

 )11,598( - )11,598( )111( )171( - )11,316( حصة معيدي التيمين من المطالبات المدفو ة

 97,435 - 97,435 61 958 75,324 21,092 صافي المطالبات المدفوعة 
 5,059 - 5,059 )125( )448( 3,613 2,019 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا،  
 15,958 - 15,958 - - 15,163 795 صافي 

 118,452 - 118,452 )64( 510 94,100 23,906 صافي المطالبات المتكبدة 
 419  419 2 )12( 391 38 الخسارة المعدلة التغيرات في مصاريف 

 )9,163( - )9,163( - - )9,163( - التغيرات في احتياطي نقص األقساط 
 17,605 - 17,605 359 332 13,713 3,201 تكاليف إستحوال و ائق  
 16 - 16 - - 16 - مصاريف إكتتاب أخر) 

 127,329 - 127,329 297 830 99,057 27,145 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 12,024 - 12,024 61,07 53,99 )1,110( 8,063 صافي الدخل / )الخسارة( من االكتتاب
        

        المصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 )1,370( - )1,370(     مخصص الديون المشكوا في تحصيل ا 

 )20,027( )785( )19,242(     مصاريف  مومية وإدارية 
 1,199 180 1,019     دخل العموالت  لى الودائع 

 505 505 -     دخل إست مار 

 إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى, صافي 

    )19,593(     
                

)100( 
     

)19,693( 

        
 )7,669(       الدخل للفتره 

 7,932       مخصص/  كس الزكاة لل تره 

 263       صافي ال ائا 
 (263)       الرب  المحول للمساهمين 

 -       الصافي بعد تحويل ال ائا إلى المساهمين

 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(-12

 م 2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 مركبات  طبي

الحوادث  

 أخرى العامة 

اجمالي  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 )ألف لاير سعودي( قطاعات التشغيل 

        إيرادات 

       إجمالي أقساط التيمين المكتتبة 

34,481  

     

90,848  

      

2,620  

        

4,741  

    

132,690  

                

-    

     

132,690  

        

        أقساط التيمين المسندة  

 (340) - (340) (284) (20) - (36) داخلية  -

 (12,694) - (12,694) (3,997) (398) - (8,299) خارجية  -

 (8,335) - (418) (4,281) (13,034) - (13,034) 

        فائا خسارة أقساط تيمين

 (186) - (186) (45) (1) (140) - داخلية  -

 (280) - (280) (66) (3) (211) - خارجية  -

 - (351) (4) (111) (466) - (466) 

        
 119,190 - 119,190 349 2,198 90,497 26,146 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 156 - 156 115 871 (4,585) 3,755 ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التيمين 

 119,346 - 119,346 464 3,069 85,912 29,901 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 1,199 - 1,199 1,025 174 - - العموالت المكتسبة من إ ادة التيمين

 (4) - (4) - (42) 33 5 دخل اكتتاب آخر

 120,541 - 120,541 1,489 3,201 85,945 29,906 اإليرادات  اجمالي 

        

 التكاليف ومصاريف االكتتاب 

 101,244 - 101,244 7 539 71,797 28,901 إجمالي المطالبات المدفو ة  

 )8,525( - )8,525( )7( - - )8,518( حصة معيدي التيمين من المطالبات المدفو ة

 92,719 - 92,719 - 539 71,797 20,383 صافي المطالبات المدفوعة 

 4,074 - 4,074 257 204 972 2,641 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا،  

 )1,444( - )1,444( - - )938( )506( صافي 

 95,349 - 95,349 257 743 71,831 22,518 صافي المطالبات المتكبدة  

 3 - 3 9 )9( )17( 20 التغيير في االحتياطي ال ني ازخر

 )2,909( - )2,909( - - )750( )2,159( سداد األقساط التغيرات في احتياطي  جز 

 13,815 - 13,815 390 189 10,768 2,468 تكاليف إستحوال و ائق  

 52 - 52 - - 67 )15( مصاريف إكتتاب أخر) 

 106,310 - 106,310 656 923 81,899 22,832 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 14,231 - 14,231 833 2,278 4,046 7,074 صافي الدخل المكتتب 

        
        مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 )440( - )440(     اإل  اء من الديون المشكوا في تحصيل ا

 )20,067( )723( )19,344(     مصاريف  مومية وإدارية 

 456 91 365     دخل العموالت  لى الودائع 

 275 275 -     ار إست م دخل

 4 - 4     دخل اخر  

 إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
    )19,415( )357( )19,772( 

 دخل ال ترة 
    

  
)5,541( 

 )1,778(       الزكاة المحملة لل ترة 

 )7,319(       ال ترة  خسارةصافي 

 -       الدخل الصافي المخصص لعمليات التيمين

 ( 7,319)        لى المساهمين  ه المحمل خساره صافي ال



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(-12

 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مركبات  طبي 
الحوادث  

 أخرى العامة 

اجمالي عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المجموع  المساهمين 

مراجعة( )ألف لاير سعودي( )غير  م2022 يونيو 03كما في  قطاعات التشغيل   

        إيرادات 
 346,923 - 346,923 13,169 12,801 199,851 121,102 إجمالي أقساط التيمين المكتتبة 

        أقساط التيمين المسندة  :ناقصا 

 (637) - (637) (611) (26) - - داخلية  -
 (53,925) - (53,925) (11,589) (2,267) - (40,069) خارجية  -

 (54,562) - (54,562) (12,200) (2,293) - (40,069) أقساط تيمينفائا خسارة  
        

 (416) - (416) (89) (3) (324) - داخلية  -
 (516) - (516) (223) (7) (286) - خارجية  -

 - (610) (10) (312) (932) - (932) 

 291,429 - 291,429 657 10,498 199,241 81,033 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (23,998) - (23,998) 239 (3,381) (3,913) (16,943) ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التيمين 

 267,431 - 267,431 896 7,117 195,328 64,090 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 2,181 - 2,181 1,794 387 - - دخل من  موالت إ ادة التيمين 

 1,789 - 1,789 - 1,042 - 747 دخل اكتتاب آخر

 271,401 - 271,401 2,690 8,546 195,328 64,837 اإليرادات اجمالي 

        
        التكاليف ومصاريف االكتتاب  
 238,330 - 238,330 283 1,388 172,318 64,341 إجمالي المطالبات المدفو ة  

 )22,358( - )22,358( )216( )174( - )21,968( حصة معيدي التيمين من المطالبات المدفو ة

 215,972 - 215,972 67 1,214 172,318 42,373 صافي المطالبات المدفوعة 
 8,349 - 8,349 )137( )976( 5,951 3,511 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، صافي 
)583( 12,042 - - 11,459 - 11,459 

 235,780 - 235,780 )70( 238 190,311 45,301 صافي المطالبات المتكبدة 
 385  385 - - 347 38 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة 

 )4,844( - )4,844( - - )4,844( - التغيرات في احتياطي نقص األقساط 
 36,215 - 36,215 705 494 29,230 5,786 تكاليف إستحوال و ائق  
 702 - 702 - - 75 627 مصاريف إكتتاب أخر) 

 268,238 - 268,238 635 732 215,119 51,752 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 3,163 - 3,163 2,055 7,814 )19,791( 13,085 )الخسارة( من االكتتاب / صافي الدخل

        
        المصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 )2,369( - )2,369(     مخصص الديون المشكوا في تحصيل ا 
 )39,847( 328 )40,175(     مصاريف  مومية وإدارية 
 1,835 312 1,523     دخل العموالت  لى الودائع 

 1,009 1,009 -     ر إست ما دخل
 - - -     أخر  دخل

 )39,372( 1,649 )41,021(     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

        
 )36,209(        تره خسارة ال
 9,432       خأل ال ترة زكاة  كس ال

 )26,777(       صافي العجز
 26,777       الخسارة العائدة للمساهمين 

 -       المساهمينالصافي بعد تحويل ال ائا إلى 

 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(  -. التقارير القطاعية 12
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مركبات  طبي 
الحوادث  

 أخرى العامة 
اجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 المجموع  المساهمين 

م )ألف لاير سعودي( )غير مراجعة( 1202 يونيو 03كما في  قطاعات التشغيل   

        إيرادات 
       إجمالي أقساط التيمين المكتتبة 

80,788  183,942 
      

7,621  
      

12,486      284,837  
                

-    
     

284,837  
        أقساط التيمين المسندة  

 (892) - (892) (702) (53) - (136) داخلية  -
 (32,125) - (32,125) (10,650) (1,929) - (19,546) خارجية  -

 (19,682) - (1,982) (11,352) (33,017) - (33,017) 
        فائا خسارة أقساط تيمين

 (702) - (702) (89) (3) (610) - داخلية  -
 (1,055) - (1,055) (134) (5) (916) - خارجية  -

 - (1,526) (8) (223) (1,757) - (1,757) 

 250,064 - 250,064 911 5,631 182,416 61,106 التأمين المكتتبة صافي أقساط 
 (18,708) - (18,708) (103) 233 (14,691) (4,147) ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التيمين 

 231,356 - 231,356 808 5,864 167,725 56,959 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 2,680 - 2,680 2,360 320 - - التيمين دخل من  موالت إ ادة 

 274 - 274 - 179 33 62 دخل اكتتاب آخر

 234,310 - 234,310 3,168 6,363 167,758 57,021 اجمالي اإليرادات 

        

        التكاليف ومصاريف االكتتاب  
 195,408 - 195,408 95 858 134,420 60,035 إجمالي المطالبات المدفو ة  

 )17,794( - )17,794( )42( )9( - )17,743( معيدي التيمين من المطالبات المدفو ةحصة 

 177,614 - 177,614 53 849 134,420 42,292 صافي المطالبات المدفوعة 
 3,161 - 3,161 251 813 75 2,022 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

المبلغ  ن ا،  التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير 
 1,033 - 1,033 - - 110 923 صافي 

 181,808 - 181,808 304 1,662 134,605 45,237 صافي المطالبات المتكبدة 
 75 - 75 17 10 6 42 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة 

 )7,520( - )7,520( - - )4,455( )3,065( التغيرات في احتياطي نقص األقساط 
 23,238 - 23,238 719 382 17,424 4,713 تكاليف إستحوال و ائق  
 289 - 289 - - 296 )7( مصاريف إكتتاب أخر) 

 197,890 - 197,890 1,040 2,054 147,876 46,920 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 36,420 - 36,420 2,128 4,309 19,882 10,101 صافي الدخل من االكتتاب 
        

        المصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 )1,036( - )1,036(     اال  اء من الديون المشكوا في تحصيل ا

 )38,921( )1,182( )37,739(     مصاريف  مومية وإدارية 
 924 193 731     دخل العموالت  لى الودائع 

 768 768 -     دخل إست مار 
 33 - 33     دخل أخر 

 )38,232( )221( )38,011(     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

        
 (1,812)       خسارة ال تره 

 (3,078)       الزكاة المحملة لل ترة  

 (4,890)       صافي العجز
 -       صافي الدخل العائد الى  مليات التيمين 

 ( 4,890)       المساهمين صافي الخسارة العائده إلى 

 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(-12

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 المجموع  الحوادث الممتلكات و مركبات  طبي م 2022 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 95,258 4,216 90,730 312 تجزئه 

 28,787 118 1,270 27,399 صغير جدا 

 16,344 1,138 600 14,606 صغير

 12,670 3,489 297 8,884 متوسط 

 16,026 4,963 - 11,063 كبير 

 169,085 13,924 92,897 62,264 المجموع 

     

 إجمالي أقساط التيمين المكتتبة  

 المجموع  الممتلكات والحوادث  مركبات طبي  م2021يونيو  30ل ترة ال أ ة أش ر المنت ية في 

 91,363 1,847 88,303 1,213 تجزئه 

 22,466 153 1,762 20,551 صغير جدا 

 12,686 760 737 11,189 صغير

 4,992 3,701 46 1,245 متوسط 

 1,183 900 - 283 كبير

 132,690 7,361 90,848 34,481 المجموع 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 المجموع  الممتلكات والحوادث  مركبات  طبي م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 205,273 9,146 195,183 944 تجزئه 

 56,129 395 2,512 53,222 صغير جدا 

 29,014 2,126 1,511 25,377 صغير

 19,510 7,148 492 11,870 متوسط 

 36,997 7,155 153 29,689 كبير 

 346,923 25,970 199,851 121,102 المجموع 

 إجمالي أقساط التيمين المكتتبة  

 المجموع  الممتلكات والحوادث  مركبات طبي  م2021يونيو  30في ل ترة الستة أش ر المنت ية  

 184,053 4,322 179,731 - تجزئه 

 43,360 624 3,045 39,691 صغير جدا 

 32,693 1,718 1,078 29,897 صغير

 10,891 6,712 88 4,091 متوسط 

 13,840 6,731 - 7,109 كبير

 284,837 20,107 183,942 80,788 المجموع 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 . معامالت مع أطراف ذوي عالقة 13
 

وأي كيانات أخر)   تم ل األطراف لات العأقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظ ي اإلدارة الرئيسيين في الشركة، والشركات التي هم أصحاب ا الرئيسيين
من قبل إدارة الشركة ومجلس  يسيطرون  لي ا أو يسيطرون  لي ا بشكل مشترا أو يتي رون ب ا بشكل كبيرا يتم ا تماد سياسات التسعير وشروط هله المعامأت  

 فيما يلي ت اصيل المعامأت مع األطراف لات العأقة الرئيسية خأل ال ترة واألرصدة الناتجة  ن اا اإلدارةا 
 
 

 
 الطرف ذو العالقـة 

 
 طبيعة المعاملة 

مبالغ لعمليات لفترة الستة أشهر المنتهية  
 في

 الرصيد النهائي
 مدين / )دائن(

م1202يونيو  30 م 2022يونيو  30   م1202ديسمبر  31 م 2022يونيو  30   

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

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

 مجلس االدارة 
أقساط تيمين  

 مكتتبة 
- 145 - - 

 الشركات التابعه 

     

 1,881 1,881 - - مكتتبة أقساط تيمين 

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

 أسي( البحرين )مساهم(
دفع مطالبات نيابة   

 1,985 1,985 - -  ن أسي( البحرين 

 - - 138 143 رسوم الحضور  مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق 

 
 :  أ ة  تعويضات كبار موظ ي اإلدارة خأل فترة ال 

 
 م2021يونيو  31 م 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(     )غير مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 2,738 969 رواتب والبدالت األخر)

 206 57 المزايا الن ائية للموظ ين

 1,026 2,944 

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل -14

 م 2022 يونيو 30 
 )غير مراجعة(

م     2021ر بديسم 31  
 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي(  

 8,630 16,888 ال ترة / السنة الرصيد في بداية
 10,576 (9,432)  خأل ال ترة / السنة  المحمل

 (2,318) -  المدفوع خأل ال ترة / السنة

 16,888 7,456 الرصيد في ن اية ال ترة / السنة 

 الناتجة  ن احتساب الزكاة في القوائم المالية تتكون بص ة رئيسية بسبب تعديأت معينة وفقا لألنظمة الزكوية لات الصلةا إن ال روقات  

الزكوي المملكة العربية السعوديةا تخضع االنظمة  بمتطلبات الزكاة المطبقة في  ف م الشركة ومعرفت ا  الزكوي بناء  لى  الو اء  العربتم إحتساب  المملكة  في  ية  ة 
 ةا  السعودية لت سيرات مختل ة وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والدخل بإصدار الربوط الزكوية والتي تختلف  ن االقرارت المقدمة من قبل الشرك

 ضريبة الدخل:

 

 م 2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ر بديسم 31

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي(  

 25 25  بدايه ال ترة / السنهالرصيد في  

 25 25 الرصيد في ن ايه ال ترة / لسنة 

 16,913 7,481 اجمالي الزكاة والضريبة 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 

26 

 

 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمه( -14

 

 موقف الربوط: 

 م وتم استأم ش ادة الزكاةا  2020ديسمبر  31تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارا للسنوات المنت ية حتى 

 سعودي واللي تم  مليون لاير  1,86م بمبلغ  2010م و  2009م و  2008ديسمبر    31قامت ال يئة بتقديم ربط إضافي  لى اإلقرارات المقدمة للسنوات المنت ية في  
 دفعها 

  ً   لى هلا الربط  يتعلق االختأف الرئيسي في التقدير اإلضافي بعدم السماح بحسم جزء من مصاريف ما قبل التيسيس وضريبة االستقطاعا قدمت الشركة ا تراضا
الضريبي المبدئي، وقدمت الشركة استئنافاً إلى اللجنة العليا    اإلضافي إلى لجنة اال تراا الضريبي األولية بعد ن اية العام، وتم استأم رفا من لجنة اال تراا

عا قامت الشركة  لأ تراضات الضريبية، أصدرت لجنة اال تراضات العليا قرارها لصال  الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضريبة االستقطا 
مليون لاير    1,27مليون لاير سعودي ودفعت مبلغ الضريبة    1,83اصدرت خطاب ضمان بمبلغ  بإحالة األمر إلى ديوان المظالم في مسالة ضريبة االستقطاع و

 سعوديا 
مليون لاير    4,98م بمبلغ  2015م حتى  2013ديسمبر    31قدمت الشركة ا تراضاً  لى الربط اللي اصدرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارا للسنوات المنت ية في  

مليون لاير    5,18ة حالياً من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجماراا تلقت الشركة مطالبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارا بمبلغ  سعوديا ان اال تراا قيد الدراس
تئناف أمام لجنة  ن قيد االسسعودي تم ل ضريبة االستقطاع، وقدمت الشركة ا تراضاً  لى المطالبة الى األمانة العامة للجان الضريبية والتي تم رفض ا أيضاً وهي از

 االستئناف للمخال ات والنزا ات الضريبيةا 

مليونا قامت الشركة    7,83م مطالبةً بالتزام إضافي قدره  2018م إلى  2016م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارا ربطا للسنوات من  2020خأل العام  
 الشركة اال تراا إلى األمانة العامة للجان الضريبية وهو قيد الدراسة حالياً من قبل اللجنةابرفع ا تراا  لى الربط واللي تم رفضه من قبل ال يئةا رفعت 

مليون لاير سعوديا كما في   3.73م مطالبةً بمبالغ إضافية قدرها  2020م و  2019م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارا ربطا لأل وام   2021خأل  ام  
 في طور اتخال قرار بشين ما إلا كان يجب تقديم ا تراا  لى هله الربوطات أم الا م، ال تزال الشركة2022 يونيو 30
 

 ضريبة الدخل:

 مساهم أجنبي، مع ى من ضريبة الدخلا  البنا اإلسأمي للتنمية

 
 رأس المال  -15

لاير سعودي   10مليون س م بقيمة    29,1سعودي، مقسم إلى  مليون لاير    291م، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع  2022يونيو    30كما في  
 لاير الس م (  10مليون بقيمه  14,1مليون مقسمة الى 141: رأس المال يبلغ 2021ديسمبر  31للس م )

مليون   5,9ماً إلى  مليون لاير سعودي مقس  141مليون لاير سعودي إلى   200م أوصى مجلس إدارة الشركة بتخ يا رأس مال الشركة من  2020يناير    16في  
م،  2020أغسطس    26هـ الموافق  1441محرم    21س م  ن طريق اط اء الخسائر المتراكمة وتم الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  

فقد تم تخ يا رأس المال والخسائر المتراكمة من مساهمي  الشركة  لى التخ يا والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق بالتخ ياا و ليه،  
س م يمتلك ا المساهمونا ان الغرا من   3,3898مليون لاير سعوديا نتيجة لللا فان تا ير تخ يا رأس المال سيترتب  ليه تخ يا س م واحد لكل  141إلى 

 كاتا ال يوجد تي ير لتخ يا رأس المال  لى االلتزامات المالية للشركةاتخ يا رأس المال هو إ ادة هيكلة مركز رأس مال الشركة من أجل االمت ال لقانون الشر

م، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة  ن طريق اكتتاب حقوق األولويه بقيمة إجمالية قدرها  2020يناير    16هـ الموافق  1441جماد) األولى    21في  
م حصلت الشركة  لى موافقة البنا المركزي السعوديا كما وافقت هيئة السوق  2020أكتوبر    1  هـ الموافق1442ص ر    14مليون لاير سعوديا بتاريا    150

م  لى الزيادة الملكورة في رأس المالا تم الموافقة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في  2021سبتمبر    20هـ الموافق 1443ص ر    27المالية في  
 هـ( للمصادقة  لى زيادة رأس المال الملكورة أ أه وإجراءات إصدار األس م القابلة للتداولا 1443جماد) األول  26م )الموافق 2021ديسمبر  29

بتاريا   العام  لن اية  تداول  2022يناير    01بتاريا الحق  الشركة من  أ لنت  كما  من    15م،  ا تباراً  )الموافق  2022يناير    3مليون س م  جماد) األولى   30م 
 09م )الموافق  2022يناير    13هـ( تم تحديد تاريا إق ال االكتتاب في األس م الجديدة في  1443جماد) ال انية    17م )الموافق  2022يناير    10هـ( حتى  1443

 هـ(ا 1443جماد) ال اني 

األس م المعروضة من قبل  % من إجمالي  89مليون س م تشكل ما يقرب من    13.3مليون س م من اس م حقوق االولوية، وتم االكتتاب في    15اصدرت الشركة  
مليون في السوق ، وقد استوفت الشركة جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بزيادة رأس المال    1.7تم بيع جزء غير مكتتب من األس م يبلغ  المساهمين الحاليينا  

 ا 2022يونيو  30خأل فترات الستة أش ر المنت ية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 خسارة السهم -16

 خسارة الس م للسنة تم احتساب ا بقسمة صافي الدخل للسنة  لى المتوسط المرج  لعدد األس م المصدرة والقائمة للسنةا  
 

 يتم احتساب خساره الس م األساسي والمخ ا  لى النحو التالي: 

 
 ضريبة القيمة المضافة  -17

في  2020سبتمبر    28في   المنت ية  للسنوات  المضافة  القيمة  ضريبة  ربط  والجمارا  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  الشركة  استلمت   م 2018مارس    31م، 
ون لاير  ملي  1,78مليون لاير سعودي و    2,85مليون لاير سعودي  لى التوالي و    1,98مليون لاير سعودي و    1,78م للمطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  2019و  

ةا ومع للا، ووفقاً سعوديا للغرامات لات الصلة،  لى التواليا قامت الشركة بتقديم ا تراا  لى التقييمات الملكورة وهي وا قة من حصول ا  لى نتيجة إيجابي 
 ً  لمبادرة ال يئة لد م القطاع الخاصا  لمتطلبات الئحة هيئة لزكاه والضريبه والجمارا، قامت الشركة بدفع مبلغ الضريبة وتم إ  ائ ا من الغرامات وفقا

 

 م 2022 يونيو 30
 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودى( 

   
الخسارة ال ترة / للسنة صافي   (26,777)              (4,891) 

 19,458 32,512 المتوسط المرج  لعدد األس م العادية المصدرة القائمة 
   

الس م األساسي خسارة   )لاير سعودي(  (0.82 ) (0.25) 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات تكميلية -18

 قائمة المركز المالي 
  قرب الف لاير سعوديأل

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

  عمليات التأمين  المساهمينعمليات  االجمالي   مليات التيمين   مليات المساهمين  االجمالي 

 الموجودات       

 نقـد وما في حكمه   135,867 67,285 203,152 52,973 - 52,973

 ودائع ألجل  183,648 329 183,977 182,367 - 182,367

 صافي   –لمم أقساط تيمين وإ ادة تيمين مدينة   112,812 - 112,812 98,415 - 98,415

 حصة معيدي التيمين من أقساط التيمين غير المكتسبة  46,080 - 46,080 34,703 - 34,703

 حصة معيدي التيمين من مطالبات تحت التسوية   16,991 - 16,991 12,955 - 12,955

8,498 - 8,498 
9,839 - 9,839 

حصة معيدي التيمين من مطالبات متكبدة و غير مبلغ  

  ن ا

 تكاليف إكتتاب و ائق تيمين ملجلة  46,508 - 46,508 44,053 - 44,053

 مستحق من طرف لي  أقة  1,985 - 1,985 1,985 - 1,985

   مستحق من  مليات مساهمين - - - 31,249 - 31,249

 صافي   -ممتلكات ومعدات 4,612 - 4,612 5,411 - 5,411

 أصول غير ملموسة  5,664 - 5,664 5,585 - 5,585

 صافي   –حق استخدام األصل  4,663 - 4,663 3,229 - 3,229

 إست مارات متاحة للبيع  - 47,817 47,817 - 50,721 50,721

 مصروفات مدفو ة مقدما وارصدة مدينة أخر)  64,131 4,307 68,438 57,950 4,884 62,834

 وديعة نظامية  - 43,650 43,650 - 30,000 30,000

  مولة مستحقة من الوديعة النظامية  - 1,955 1,955 - 1,871 1,871

 إجمالي الموجودات  632,800 165,343 798,143 539,373 87,476 626,849
       

 المطلوبات       

 مطالبات حملة الو ائق دائنة  18,738 - 18,738 20,789 - 20,789

 مستحقات وأرصدة دائنة أخر)  35,063 2,015 37,078 17,430 1,525 18,955

 أرصدة معيدي تيمين دائنة  46,793 - 46,793 24,749 - 24,749

 دخل من  موالت غير مكتسبة  1,125 - 1,125 1,261 - 1,261

 أقساط تيمين غير مكتسبة  337,123 - 337,123 301,744 - 301,744

 إحتياطي  جز اقساط  30,882 - 30,882 35,727 - 35,727

 احتياطيات فنية أخر) 2,183 - 2,183 1,798 - 1,798

 مطالبات تحت التسوية  47,287 - 47,287 34,605 - 34,605

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ  ن ا  93,779 - 93,779 80,865 - 80,865

 مكافية ن اية الخدمة للموظ ين  11,802 - 11,802 12,968 - 12,968

 التزامات االيجار 3,575 - 3,575 2,983 - 2,983

 مستحق الى  مليات التيمين  - - - - 31,249 31,249

 توزيع ال ائا المستحق الدفع  5,987 - 5,987 5,991 - 5,991

19,258 25819,  زكاة وضريبة دخل مستحقة  - 7,481 7,481 - 

  مولة مستحقة  لى الوديعة النظامية  - 1,955 1,955 - 1,871 1,871

 إجمالي المطلوبات  634,337 11,451 645,788 540,910 53,903 594,813

       

 حقوق المساهمين      

 رأس المال  - 291,000 291,000 - 141,000 141,000

 الخسائر المتراكمة  - )142,792( )142,792( - (116,015) (116,015)

 احتياطي القيمة العادلة الست مارات   - 5,684 5,684 - 8,588 8,588

 إجمالي حقوق المساهمين  - 153,892 153,892 - 33,573 33,573

 إ ادة قياس احتياطي مزايا ن اية الخدمة للموظ ين  )1,537( - )1,537( (1,537) - (1,537)

 اجمالي حقوق الملكية  )1,537( 153,892 152,355 (1,537) 33,573 32,036

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  632,800 165,343 798,143 539,373 87,476 626,849



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 تتمه(( معلومات تكميلية-18
 قائمة الدخل   

  ألقرب الف لاير سعودي

  م2022يونيو  30لفترة الستة اشهر المنتهيه في 

 م2021 يونيو 30

 )مراجعة(

 م 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي سعودي ألف لاير  

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي   مليات التيمين   مليات المساهمين  اإلجمالي 

 اإليرادات       
 إجمالي أقساط التيمين المكتتبة  346,923 - 346,923 284,837 - 284,837

 أقساط التيمين المسندة        

 داخلية  (637) - (637) (892) - (892)
 خارجية  (53,925) - (53,925) (32,125) - (32,125)

(33,017) - (33,017) (54,562) - (54,562 )  
 فائا خسارة أقساط التيمين       

 داخلية  (416) - (416) (702) - (702)
 خارجية  (516) - (516) (1,055) - (1,055)

(1,757) - (1,757) (932) - (932)  
 صافي أقساط التأمين المكتتبة  291,429 - 291,429 250,063 - 250,063
 التغير في صافي أقساط التيمين غير المكتسبة  (23,998) - (23,998) (18,708) - (18,708)

 صافي أقساط التأمين المكتسبة  267,431 - 267,431 231,355 - 231,355
 العموالت المكتسبة من إ ادة التيمين   2,181 - 2,181 2,680 - 2,680

 دخل اكتتاب آخر  1,789 - 1,789 274 - 274

 اإليرادات  اجمالي  271,401 - 271,401 234,309 - 234,309

       
 تكاليف ومصاريف االكتتاب       

       
195,407  

- 
       195,407  238,330 

- 
238,330 

 إجمالي المطالبات المدفو ة 

        
(17,794) 

-         
(17,794) (22,358) 

- 
(22,358) 

 حصة معيدي التيمين من المطالبات المدفو ة  

       
177,613  

- 
       177,613  215,972 

- 
215,972 

 صافي المطالبات المدفوعة 

           
3,161  

-            
3,161  8,349 

- 
8,349 

 المطالبات تحت التسوية، صافي التغيرات في 

           
1,033  

-            
1,033  11,459 

- 
11,459 

 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا، صافي 

 صافي المطالبات المتكبدة  235,780 - 235,780 181,807 - 181,807
 التغيرات في احتياطي فني اخر  385 - 385 76 - 76

 التغير في  احتياطي  جز االقساط  (4,844) - (4,844) (7,520) - (7,520)
 تكاليف استحوال و ائق  36,215 - 36,215 23,238 - 23,238

 مصاريف اكتتاب أخر)  702 - 702 289 - 289

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب  268,238 - 268,238 197,890 - 197,890

 صافي )الخسارة( / الدخل المكتتب  3,163 - 3,163 36,419 - 36,419
        
 العمليات األخرى )المصاريف( / الدخل       
 مخصص الديون المشكوا في تحصيل ا  (2,369) - (2,369) (1,036)             -                 ( 1,036)

(38,921 )           (1,182) 
        

(37,739) (39,847) 328 (40,175) 
 مصاريف إدارية و مومية 

 دخل العموالت  لى الودائع   1,523 312 1,835  731               193               924
 دخل االست مار  - 1,009 1,009    -                 768               768
 دخل آخر  - - -  33                   -                 33

 إجمالي )مصاريف( العمليات األخر) / الدخل  (41,021) 1,649 (39,372) (38,011) (221) ( 38,232)

       

(1,813 ) (221) (1,592) (36,209) 1,649 (37,858 ) 
إجمالي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل وتوزيع  

 الفائض 
 الزكاة المحملة لل ترة   - 9,432 9,432 - (3,078) ( 3,078)

 صافي )الخسارة(/ الدخل للفترة   ( 37,858) 11,081 (26,777) (1,592) (3,299) ( 4,891)

 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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                                         معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة الدخل الشامل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ألقرب ألف للاير سعودي

  م 2022يونيو  30لفترة الستة اشهر المنتهيه في 

  م 2022 يونيو 30 م2021يونيو 30

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي   مليات التيمين   مليات المساهمين  اإلجمالي 

 )العجز( / ال ائا المحول الى المساهمين 37,858 ( 37,858)    - 1,592 ( 1,592)    -

 للمساهمين النتيجة الصافية بعد تحويل ال ائا       

 خسارة ال ترة     - ( 26,777) ( 26,777)    - ( 4,891) ( 4,891)

       

 النتيجة الصافية بعد تحويل ال ائا للمساهمين     - ( 26,777) ( 26,777)    - ( 4,891) ( 4,891)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  32,512 32,512 32,512 19,458 19,458 19,458

 لكل سهم ) باللاير السعودي( الخساره      - ( 0.82) ( 0.82)    - (0.25) (0.25)

       

 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(       

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة       

       

 الفترات الالحقة البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في       

 است مارات متاحة للبيع:  -      

 صافي التغير في القيمة العادلة   ( 2,904) ( 2,904)    - 2,039 2,039

 إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة   ( 29,681) ( 29,681)    - ( 2,852) ( 2,852)



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 تتمه(( معلومات تكميلية-18

 قائمة الدخل    

 
  ألقرب الف لاير سعودي

  م 2022يونيو  30لفترة الثالثة اشهر المنتهيه في 

 م2021يونيو  30

 )مراجعة(

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

  التأمين عمليات  عمليات المساهمين اإلجمالي   مليات التيمين   مليات المساهمين  اإلجمالي 

 اإليرادات       

 إجمالي أقساط التيمين المكتتبة  169,085 - 169,085 132,690 - 132,690

 أقساط التيمين المسندة        

 داخلية  503 - 503 (340) - ( 340)
 خارجية  (29,552) - (29,552) (12,694) - ( 12,694)

(13,034 ) - (13,034) (29,049) - (29,049)  
 فائا خسارة أقساط التيمين       

 داخلية  (322) - (322) (186) - (186)
 خارجية  (144) - (144) (280) - (280)

(466) - (466) (466) - (466)  
 صافي أقساط التأمين المكتتبة  139,570 - 139,570 119,190 - 119,190

 المكتسبة التغير في صافي أقساط التيمين غير   (2,336) - (2,336) 156 - 156

 صافي أقساط التأمين المكتسبة  137,234 - 137,234 119,346 - 119,346
 العموالت المكتسبة من إ ادة التيمين   1,372 - 1,372 1,199 - 1,199

 دخل اكتتاب آخر  1,789 - 1,789 (4) - (4)

 اجمالي اإليرادات   140,395 - 140,395 120,541 - 120,541

       
 تكاليف ومصاريف االكتتاب       

 إجمالي المطالبات المدفو ة  109,033 - 109,033 101,244 - 101,244
 حصة معيدي التيمين من المطالبات المدفو ة   (11,598) - (11,598) (8,525) - (8,525)

 صافي المطالبات المدفوعة  97,435 - 97,435 92,719 - 92,719
 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  5,059 - 5,059 4,074 - 4,074

(1,444) - (1,444) 15,958 - 15,958 
التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ن ا،  

 صافي 

 صافي المطالبات المتكبدة  118,452 - 118,452 95,349 - 95,349
 التغيرات في احتياطي فني اخر  419 - 419 3 - 3

 التغير في  احتياطي  جز االقساط  (9,163) - (9,163) (2,909) - (2,909)
 تكاليف استحوال و ائق  17,605 - 17,605 13,815 - 13,815

 مصاريف اكتتاب أخر)  16 - 16 52 - 52

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب  127,329 - 127,329 106,310 - 106,310

 )الخسارة( / الدخل المكتتب صافي  13,066 - 13,066 14,231 - 14,231
       
 العمليات األخرى )المصاريف( / الدخل       
 مخصص الديون المشكوا في تحصيل ا  (1,370) - (1,370) (440) - ( 440)
 مصاريف إدارية و مومية  (19,242) (785) (20,027) (19,344) (723) ( 20,067)

456                 91  
             

365  1,199 180 1,019 
 دخل العموالت  لى الودائع  

 دخل االست مار  - 505 505    -                 275               275
4 

                -    
                 

4  - - - 
 دخل آخر 

 )مصاريف( العمليات األخرى / الدخل إجمالي  ( 19,593) ( 100) ( 19,693) ( 19,415) ( 357) ( 19,772)

       

(5,541 )             (357) 
         

(5,184) 
         

(6,627) 
               

(100) 
         

(6,527) 
إجمالي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل وتوزيع  

 الفائض 

(1,778 )           (1,778)                -    
           

7,932               7,932  
                

-    
 الزكاة المحملة لل ترة  

(7,319 )           (2,135) 
         

(5,184) 
           

1,305               7,832  
         

(6,527) 
 صافي )الخسارة(/ الدخل للفترة  

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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                                         معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة الدخل الشامل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ألقرب ألف للاير سعودي

  م  2022يونيو  30المنتهيه في  ثالثة أشهرلفترة ال

  م 2022يونيو  30 م2021يونيو  30

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي   مليات التيمين  المساهمين  مليات  اإلجمالي 

 )العجز( / ال ائا المحول الى المساهمين 6,527 ( 6,527)    - 5,184 ( 5,184)    -

 النتيجة الصافية بعد تحويل ال ائا للمساهمين       

 خسارة ال ترة     - 1,305 1,305    - ( 7,319) ( 7,319)

       

 النتيجة الصافية بعد تحويل ال ائا للمساهمين     - 1,305 1,305    - ( 7,319) ( 7,319)

19,458  19,458         
        
 19,458 

         
 32,512 

           
 32,512 

         
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  32,512 

(0.38) )0.38(            
               

   - 
             
 0.04 

               
 0.04 

                
 الخساره لكل سهم ) باللاير السعودي(  -   

       

 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(       

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة       

       

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة       

 است مارات متاحة للبيع:  -      

 صافي التغير في القيمة العادلة     - ( 4,750) ( 4,750)    - ( 34) ( 34)

 للفترة إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل      - ( 3,445) ( 3,445)    - ( 7,353) ( 7,353)



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 

33 

 

 
    معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة التدفقات النقدية 

  ألقرب ألف لاير سعودي

  م 2022 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م2021 يونيو 30ل ترة ال أ ة أش ر المنت ية في 

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي   مليات التيمين   مليات المساهمين  اإلجمالي 

 : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية       

 صافي )الخسارة(/ الدخل لل ترة قبل الزكاة وضريبة الدخل     - ( 36,209) ( 36,209) ( 1,592) ( 221) ( 1,813)

 :التعديأت للبنود غير النقدية      

 الممتلكات والمعدات است أا  694  694 1,003 - 1,003

 حق استخدام االصل و االصول غير الملموسة  إط اء 1,942 - 1,942 1,493 - 1,493

 مخصص التزامات منافع الخدمة للموظ ين 721 - 721 781 - 781

 مخصص من الديون المشكوا في تحصيل ا  2,369 - 2,369 1,036 - 1,036

 إللتزام االيجار تكاليف تمويليه   70 - 70 - - -

2,500 (221 ) 2,721 (30,413 ) (36,209 ) 5,796   

       

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:        

 لمم أقساط تيمين ومعيدي تيمين مدينة  (16,908) - (16,908) (5,851) - ( 5,851)

 أقساط التيمين غير المكتسبة حصة معيدي التيمين من  (11,377) - (11,377) 1,231 - 1,231

 حصة معيدي التيمين من المطالبات تحت التسوية  (4,036) - (4,036) (1,645) - ( 1,645)

 حصة معيدي التيمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ  ن ا  (1,341) - (1,341) (930) - ( 930)

 تيمين ملجلة تكاليف اكتتاب و ائق  (2,455) - (2,455) (5,058) - ( 5,058)

 مستحق من  مليات المساهمين  31,249 - 31,249 - -    -

 مصروفات مدفو ة مقدماَ ولمم مدينة أخر) (6,181) (1,783) (7,964) (5,765) (318) ( 6,083)

 مطالبات حملة الو ائق دائنة  (2,051) - (2,051) (8,542) - ( 8,542)

 مستحقات وأرصدة دائنة أخر)  17,633 (490) 17,143 (4,297) (959) ( 5,256)

 أرصدة معيدي تيمين دائنة  22,044 - 22,044 9,682 - 9,682

 دخل من  موالت غير مكتسبة  (136) - (136) (182) - ( 182)

 أقساط تيمين غير مكتسبة  35,379 - 35,379 17,746 - 17,746

 اقساط احتياطي  جز  (4,845) - (4,845) (7,521) - ( 7,521)

 إحتياطيات فنية أخر) 385 - 385 75 - 75

 المطالبات غير المسددة  12,682 - 12,682 4,806 - 4,806

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ  ن ا  12,914 - 12,914 1,963 - 1,963

 مستحق الى  مليات التيمين  - (31,249) (31,249) - -    -

(3,065 ) (1,498 ) (1,567 ) 19,021 (69,731 ) 88,752  

       

 مكافية ن اية الخدمة المدفو ة  (1,887) - (1,887) (217) - ( 217)

 ال ائا المدفوع إلى حملة الو ائق  (5) - (5)  -    -

 الزكاه و ضريبة الدخل المدفو ة  - - - - -    -

 من األنشطة التشغيلية  في(/ الناتج  المستخدم)صافى النقد  86,860 ( 69,731) 17,129 (1,784) (1,498) ( 3,282)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 إضافات ممتلكات ومعدات  (541) - (541) (765) - ( 765)

 التخلص من ممتلكات و معدات  646 - 646 - - -

 اضافة اصول غير ملموسة  (708) - (708) (187) - ( 187)

 سداد التزامات اإليجار (2,082) - (2,082) 119,331 - 119,331

 إيداع الودائع ألجل  (1,281)  (1,281) - - -

 متحصأت من است مارات متاحة للبيع  - - - - (61,304) ( 61,304)

 زيادة في الوديعة النظامية  - (12,984) (12,984) - - -

 النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  صافى  ( 3,966) ( 12,984) ( 16,950) 118,379 ( 61,304) 57,075

 
 
 

 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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    معلومات تكميلية )تتمة(-18

                                       

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(   

  ألقرب ألف لاير سعودي

  م2022يونيو  30ل ترة ال أ ة أش ر المنت ية في  م2022يونيو  30المنت ية في ل ترة ال أ ة أش ر 

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي   مليات التيمين   مليات المساهمين  اإلجمالي 

 التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة       

 اصدار رأس المال   - 150,000 150,000 - - -

 التزامات ايجار  - - - ( 984) - -

 أنشطة التمويل الناتج من  /  (المستخدم في)صافي التغيير  - 150,000 150,000 ( 984) - -

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  82,894 67,285 150,179 115,611 ( 62,802) 52,809

 النقد وما في حكمه في بداية السنة  52,973    - 52,973 72,725 75,251 147,976

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  135,867 67,285 203,152 188,336 12,449 200,785

 
 أرقام المقارنة  -19

 الحاليةاتمت إ ادة تبويب بعا أرقام سنة المقارنة بما يتماشى مع تبويب السنة 
 

  تأثير كوفيد-20

"( با تباره وباًء نتيجة النتشاره السريع في جميع  COVID-19"( ت شي فيروس كورونا )" WHOم، أ لنت منظمة الصحة العالمية )" 2020مارس    11في  
السعوديةا اتخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات  أنحاء العالما وقد أ ر هلا الت شي  لى منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في للا المملكة العربية  

يات إغأق  الحتواء انتشار ال يروسا ن لت المملكة العربية السعودية  لى وجه الخصوص إغأق الحدود، وأصدرت إرشادات للتبا د االجتما ي وفرضت  مل 
 وحظر تجول في جميع أنحاء البأدا 

مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخر) )وتا يره  لى  مليات الشركة( وما يترتب من تعطيل لألنشطة االجتما ية    في دول  Covid-19استجابة النتشار فيروس  
 تباقية لضمان: واالقتصادية في تلا األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم استباقي  لى  مليات ا واتخلت سلسلة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائية واالس 

 ا وظ ي ا والمجتمع األوسع اللي تعمل فيهصحة وسأمة م •

 استمرارية أ مال ا في جميع أنحاء المملكة بشكل سليما  •

في مجال األ مال الطبية والسياراتا كما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مد ومة بيحكام م مة   Covid-19ظ ر التي ير الرئيسي لوباء  
 ا المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتالي، قد تكون النتائ( ال علية مختل ة  ن تلا المتوقعةا وتطور سريع للوضع والشكو

بالشركة وتوقعات اا    تعتقد إدارة الشركة أن أي تدابير إغأق محتملة يتم إ ادة تقديم ا لن تل ر بشكل جوهري  لى الطلب األساسي  لى منتجات التيمين الخاصة
كة مراقبة الط رة في المتغير الجديد  ن ك ب  لى الرغم من أن اإلدارة في هلا الوقت ليست  لى دراية بيي  وامل من المتوقع أن   أوة  لى للا، تواصل الشر

 م أو بعد للاا 2022تغير تي ير الوباء  لى  مليات الشركة خأل  ام 

 م  2022يونيو  30ى نتائ( الشركة المبلغ  ن ا للسنة المنت ية في لم يكن ل ا أي آ ار جوهرية  ل 19-ومع للا، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد 
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