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 . التنظيم واألنشطة الرئيسية 1

 
ل ة بموجب السجلسعوديإن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )"الشركة" أو "أسيج"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية ا

طريق  المسجل للشركة يقل في حي حطين، م. المكتب2007أغسطس  22هـ، الموافق 1428شعبان  9بتاري   1010417178التجاري رقم 
 عبد العزيز، الرياض.األمير تركي بن 

 
م، حصالت 2009أبريال  4تتمثل أنشطة الشركة في إجراء عمليات التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصالة فاي المملكاة العربياة الساعودية. فاي 

عملياتسااا  فاي التاأمين فاي المملكاة العربيااة الساعودية. بادأت الشاركة الشاركة علاى تارخيص مان البنااا المركازي الساعودي )"سااما"( لةنخااراط
 م.2007أغسطس  27م. تم إدراج الشركة في السوق المال السعودية )تداول( في 2009يوليو  1التجارية في 

 

 فاصيلسا كما يلي:وتللشركة فروع مسجلة ثةثة  يوجد

 

 

 
 
 
 

 
 
 . أسس اإلعداد 2
 
 بيان اإللتزامأ( 
 

ً لمعـيار ، م2021يو يون 30المنتسية في الثةة أشسر والستة أشسر  شركة كما في وللفترتيتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة لل وفقا
عن السيئة  ألخرى الصادرةاالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات ـ التقارير المالية األولية"  34المحاسـبة الدولي "

 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية 
 
يااتم  لتاايا المتاحااة للبياال االسااتثماراتء باستثنا، يخيةرلتاالتکلفة دأ امبويااة رارالستمدأ امبس ساأ علااىاألوليااة المااوجزة داد القااوائم الماليااة عم إيت

ة المتوقعة بطريقة استخدام التكلفب، مكافأة نساية الخدمة للموظفين والتي يتم االعتراف بسا بالقيمة الحالية لةلتزام المستقبلي لةدلعاابالقيمة  قياسسا
تام تصاانيف  ثحيا. ةمتداولاالغيار وة المتداولا االرصادة للشاركة باساتخدام تصانيف االولياةالمركاز الماالي  قائماةال ياتم عارض  دة االئتماان.وحا

صة معيدي التأمين حصافي ،  -ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين مدينة ، ودائل ألجل ، نقـد وما في حكمه  رصدة متداولة :أكاألرصدة التالية 
مبلاغ عنساا ،  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغيرساط تأمين غير مكتسبة ، حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية ، في أق

لوثاائق امطالباات حملاة  مدفوعة مقدمة وأرصدة مديناة أخارى ، مصاريفوثائق تأمين مؤجلة ، مستحق من طرف ذي عةقة ،  اكتتابتكاليف 
ات متكبادة ، مطالبامطالباات تحات التساوية   دخل عماوالت غيار مكتسابة، رصدة دائنة أخرى ، أقساط تأمين غير مكتسبة ،دائنة ، مستحقات وأ

رصادة صانف األتحاين ي فا. الفائض مان عملياات التاأمين ، زكااة وضاريبة دخال مساتحقة مستحقات ،  احتياطات فنية أخرى، وغير مبلغ عنسا
 عمولاة مساتحقة مان، وديعاة نظامياة، استثمارات متاحاة للبيال، مكافأة نساية الخدمة للموظفينر متداولة: غيارصدة التالية بصفة عامة على أنسا 

 .وموجودات غير ملموسة وأصول حق االستخدام ممتلكات ومعداتالوديعة النظامية و
 

ية، لعربياة الساعودام التاأمين فاي المملكاة المتطلباات نظا وفقااتقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي األولية بالترتياب حساب درجاة السايولة. 
 . تساجل(18ضاا  وتعرض القوائم المالية وفقاً لذلا )إي تحتفظ الشركة بسجةت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين

وزياال لنشاااط المعنااي. أساااس تالموجااودات والمطلوبااات واإلياارادات والمصاااريف العاديااة بشااكل واضااح ألي ماان النشاااطين فااي دفاااتر حساااب ا
 .ومجلس اإلدارةتم تحديده من قبل اإلدارة يمن العمليات المشتركة  مصاريفال
 

األولية  لتدفق النقديائمة اإن قائمة المركز المالي االولية الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وق
ام ت مالية إضافية لةلتزمن القوائم المالية األولية الموجزة تم تقديمسا كبيانا 18مليات المساهمين في إيضا  الموجزة لعمليات التامين وع

التنفيذية  تطلب اللوائحتمالية. السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير ال البنا المركزيبمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من 
. وعلى مساهمينالسعودي، فصل الموجودات والمطلوبات، اإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات ال ا المركزيالبنالصادرة من 

النقدية  ئمة التدفقاتزة وقاذلا فإن قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل االولية الموج
 مصاريفالورادات مليات التامين وعمليات المساهمين كما يشار إليسا أعةه تعكس فقط الموجودات والمطلوبات، اإلياألولية الموجزة لع

 والدخل أو الخسارة الشاملة للعمليات المعنية.
 

ً وفقوعند إعداد القوائم المالية االولية على مستوى الشركة  ن مل مليات التأميععامةت ميتم دمج أرصدة و ،للتقرير الماليللمعايير الدولية  ا
اء بالكامل أثن ن وجدت(األرصدة المتداخلة والمعامةت واألربا  والخسائر غير المحققة )إ استبعادأرصدة ومعامةت عمليات المساهمين. يتم 

ت واألحداث لمعامةبة لبالنس يتم اعتبارها عمليات موحدةالدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين 
 المشابسة في ظروف مماثلة.

 دارتاريخ اإلص  مكان اإلصدار  رقم السجل التجاري  الفرع

 هـ1439رمضان  12  الخبر  2051043671  فرع الشركة

 هـ1439رمضان  12  خميس مشيط  5855035150  فرع الشركة

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

 أ( بيان اإللتزام )تتمة(
 

ل الشامل ألولية والدخلدخل ااإن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مل المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي االولية وقوائم 
طلوب بموجب مما هو ة األولية وكذلا بعض االيضاحات ذات الصلة تمثل معلومات مالية تكميلية إضافية مطلوبة كاألولية والتدفقات النقدي

 الةئحة التنفيذية.
 

 :يلي كماذية لشركات التأمين ييتم توزيل فائض عمليات التأمين حسب نص الةئحة التنف
 

   
 ٪90  محول إلى عمليات المساهمين

 ٪10  لة وثائق التأمينالمحول إلى عمليات حم

  100٪ 
 
 

 .عجز بأكمله إلى عمليات المساهمينإذا كان ناتج عمليات التأمين عجز، يتم تحويل ال
 
 

 ب( العملة الوظيفية وعملة العرض
 

م يذكر لقرب ألف، ما أ م إلىللشركة وقد تم تقريب االرقا الوظيفيةتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي بإعتباره العملة 
 خةف ذلا. 

 
 

 ج( السنة المالية
 
 ديسمبر. 31وتنتسي في يناير  1، تبدأ في التقويم الميةديتتوافق مل لشركة السنة المالية لإن 
 
 
 ( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامةد
 

اسبية لسياسات المحار على ام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثيقتضي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية االولية للشركة استخدام األحك
 والموجودات والمطلوبات. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. مصاريفومبالغ اإليرادات وال

 
دم اليقين عيسية لتقدير الرئ صادرعند إعداد القوائم االولية الموجزة، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات هامة تطبيقا للسياسات المحاسبية للشركة والم

ومل ذلا، قامت الشركة  .م2020ديسمبر  31تتضمن سياسات إدارة المخاطر التي تم تطبيقسا في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتسية في 
. لمزيد من 19-يدباء كوفو رة على خلفيةبمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات الشكوا التي تم الكشف عنسا في القوائم المالية السنوية األخي

طلوبة في مأي تغييرات  لسذه القوائم المالية األولية الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضل، وإظسار 21التفاصيل، يرجى مراجعة إيضا  
 فترات إعداد التقارير المستقبلية.
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 . أسس اإلعداد )تتمة( 2

 

 )تتمة( ة الهامة( التقديرات واألحكام المحاسبيد
 

 على االحتياطات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية  19-كوفيد تأثير 
 

 المالية موجوداتال
ً المالية للشركة ، أجرت الشركة تقييم موجوداتعلى ال 19-كوفيد ، قد يكون لوباءلتلبية أي تأثيرات محتملة ً وفق ا ديد ما سياستسا المحاسبية لتحل ا

 الية للديون،الم تموجوداالمالية التي انخفضت قيمتسا. بالنسبة لل موجوداتليل موضوعي على وجود أصل مالي أو مجموعة الإذا كان هناا د
و أخول الُمصدر دحتمال تشمل هذه عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد، وا

تقييم  لشركة بإجراءت االبيل ، قام -المتاحة  موجوداتس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، إل . في حالة األسسم المصنفة ضمن الالمدين إلى اإلفة
 .المالية إلى ما دون تكلفتسا موجوداتلتحديد ما إذا كان هناا انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة لل

 
لستة بلغ عنسا لفترتي الثةثة والم يكن لسا أي آثار مادية على نتائج الشركة الم 19-كوفيد وباءة الشركة أن ، تعتقد إداربناًء على هذه التقييمات

 يونيو. تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضل عن كثب. 30أشسر المنتسية في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
ل هذه ة. وتشموالمتطورة بسرعة التي تفرضسا الظروف الحاليعززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجسة المخاطر المتغيرة 

إلى  اً ستنادزوم. امراجعة التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى الظرف، واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الل
تأثرة بشكل بارها مالضيافة باعتبالتجزئة وقطاع  ران وقطاع البيلالطية مثل المقاوالت الحكومية والمراجعة، حددت الشركة قطاعات معين

 .فيروس كورونا بوباءكبير 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة3
 

لقوائم اعة في إعداد المتب تتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية االولية الموجزة مل تلا
ن لسا لمعايير الحالية التي كاا، باستثناء المعايير الجديدة واعتماد التعديةت على م2020ديسمبر  31للسنة المنتسية في  المالية السنوية للشركة

لمتوقل أن السابقة، ومن ترات اتأثير ضئيل أو لم يكن لسا أي تأثير مالي على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة في الفترة الحالية أو الف
 ا تأثير ضئيل في الفترة المستقبلية.يكون لس

 
 المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعدأ. 

لتي تبدأ اسبية للشركة المحا اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول للسنة
ً وتقوم حالي م2021يناير  1في   بتقييم تأثيرها. ا
 

 عقود التأمين"" – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 نظرة عامة
 

لمعيار الدولي ام، ويحدد مبادئ االثبات والقياس والعرض واالفصا  عن عقود التأمين ويحل محل 2017مايو  18تم نشر هذا المعيار في 
 عقود التأمين.  4للتقرير المالي 

 
 يرية بشرط أنركة تقدالصادرة، وعلى جميل عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مل مةمح المشاينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين 

ً تصدر الجسة أيض  :عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين ا
 ؛مشتقات متضمنة، إذا استوفت معايير محددة معينة (أ
 ؛ومكونات استثمارية مميزة (ب
 .أو خدمات غير تأمينية أي تعسد بنقل سلل مميزة (ج

ر الدولي للتقرير المالي والمعيا 9يجب أن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي 
15). 
 

 القياس
سياسات المحاسبية واصلة استخدام ال، الذي سمح لشركات التأمين بم4على العكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :لفة التاليةنماذج القياس المخت 17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 2015ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 
 

 يعتمد النموذج العام للقياس على األساسيات التالية
 :التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل (أ
 ،تقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبليةاحتمالية ال •
 ،تعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بسذه التدفقات النقدية المستقبلية •
 ؛تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية •
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 غير فعالة بعد )تتمة(أ. المعايير الصادرة ولكنها 
 

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

هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات  (ب
ً دية سلبيفي المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاق ي فقدية للوفاء ات النعند نشأته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف من التدفق ا

 :نسالتأمين على أاعقود  البداية في الربح أو الخسارة مباشرة. في نساية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من
 
اقدية للمجموعة في ذلا ات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمة التعمطلوبات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفق •

 التاري  ؛
ذلا مطلوبات المطالبات المتكبدة ، والتي يتم قياسسا على أنسا التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في  •

 .التاري 
 

ً دمة التعاقدية الحقيتم تعديل هامش الخ امش الخدمة كن أن يكون هال يم للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. وبما أنه ا
ح أو الخسارة. بقية في الربة المتالتعاقدية سالبا، فإنه يتم إثبات التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدي

ً تراكم الفائدة أيضت ية لتحديد خدم في البداالمست على هامش الخدمة التعاقدية بالمعدالت المثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم ا
ت الى أساس وحدارة عالخس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عةوة على ذلا ، سيتم تحرير هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو

 ، مما يعكس كمية المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.التغطية
 

ً إلزاميا لقياس العقود ذات مةمح مشاركة المباشرة )يشار ً أيض إليسا منسج الرسوم المتغيرة يعد منسج الرسوم المتغيرة نموذجا عقود "باسم  ا
ً قمه الحلتقييم ما إذا كان العقد يفي بسذه المعايير عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمشاركة مباشرة"(. يتم إجراء هذا ا يتم  ،لسذه العقود . بالنسبةا
ً تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيض  :باإلضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام للقياس ا

 حصة المنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية ، (أ
 .ير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسيةتأث (ب

 
ً مبسط لقياس مطلوبات التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياس بنهج تخصيص أقساطسمح باإلضافة إلى ذلا، ي ً وهريجال يختلف  ا عن النموذج  ا

ية طلوبات التغطم، فإن حدة أو أقل لكل عقد في المجموعة.  مل باستخدام نسج تخصيص األقساطالعام للقياس أو إذا كانت فترة التغطية سنة وا
ً المتبقية مل األقساط المستلمة عند االثبات األولي ناقص ق لقياس ابةً للتطبيلعام قالتدفقات النقدية لحيازة التأمين. يظل نموذج القياس ا ا

تأثير المخاطر نية للنقود ومة الزمومل ذلا، ال يطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيالمطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. 
 .المالية إذا كان من المتوقل دفل / استةم تلا التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاري  تكبد المطالبات

 
 تاريخ السريان

ت التعرض للمعيار أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مسودة تعدية. م2023يناير  1سريانه، أي تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاري  
معايير  ، أكمل مجلسم2020مارس  17في وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب المصلحة.  م2019خةل يونيو  17الدولي للتقرير المالي 

اقتراحسا للتشاور العام في يونيو  عقود التأمين التي تم 17لدولي إلعداد التقارير المالية المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديةت على المعيار ا
توقل مجلس معايير . يم2023يناير  1. وقرر تأجيل تاري  سريان المعيار إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد م2019

ً لتطبيق المبكر إذا تم أيضسمح بام. ي2020في الربل الثاني من عام  17ولي للتقارير المالية المحاسبة الدولية إصدار تعديةت على المعيار الد  ا
 .ألدوات الماليةا - 9ن العقود مل العمةء والمعيار الدولي للتقارير المالية اإليرادات م - 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 التحول

المنشأة أن  ون علىذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكيلزم تطبيق بأثر رجعي. ومل ذلا، إ
 .تختار إما منسجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة

 
 العرض واإلفصاحات

 .فصاحاتالعرض واإلتتوقل الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مل تعديةت على 
 

 التأثير 
ً تقوم الشركة حالي  لم يتم ،وائم المالية األولية الموجزةالقمن تاري  نشر هذه  اً اعتبار 17بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  ا

 التنازل الذيولتأمين الى القياس واإلفصا  عن تتوقل الشركة تأثير جوهري عتقييم األثر المالي العتماد المعيار بالكامل من قبل الشركة. 
 سيؤثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم اعتماد هذا المعيار الجديد في وقت مبكر.

 
 لمالية.اتقارير مشروع ، تشرف عليه لجنة اإلدارة التنفيذية للمعايير الدولية إلعداد الللبدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

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

 التأثير )تتمة(
 

 
ً الشركة حالي اءات جديدة لألعمال بما والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجر 17معيار الدولي للتقارير المالية في مرحلة تصميم تنفيذ ال ا

لي المجاالت الرئيسية يوتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما  17في ذلا أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ا يلي:تحت مرحلة التصميم وحالة التقدم هي كم

 

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

 
 التأثير المالي

مين يث أن عقود التأح، لوحظ أن التأثير المالي ضئيل بالنسبة إلى إجمالي حقوق الملكية م2018وفقاً لتحليل عام االكتتاب 
النسج  د كبيرالخاصة بالشركة هي في الغالب قصيرة األجل وقصيرة الذيل تستتبل نسج تخصيص األقساط الذي يشبه إلى ح

 الممارسة الحالي للحساب.

ستحقاق القسط ا( على متطلبات بيانات إضافية. )على سبيل المثال، تاري  17المالية ) يشتمل المعيار الدولي للتقرير تأثير البيانات
قسم ، والتي تنحتفظ بهالم إعادة التأمين، وعقود مطلوبات التغطية المتبقيةلةعتراف األولي، وبيانات إيصال األقساط لعقود 

مزيد البيانات لوتجميل دقة أقل لتلبية مستوى متطلبات الإلى مخاطر مرتبطة بالمخاطر أو خسارة متكبدة لتقييم حدود العقد، و
ت المكثفة لضمان توفير (. يتم إجراء مزيد من التدريبا17من المعلومات. اإلفصاحات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 البيانات المطلوبة.

ً للم أنظمة تقنية المعلومات قدم الخدمة أن يتم . يتوقل م17عيار الدولي إلعداد التقارير المالية حددت الشركة الحاجة إلى محرا المحاسبة وفقا
 م.2021االنتساء من الخدمة بحلول نساية عام 

التأثير على إتفاقيات 
 إعادة التأمين

ا من نسعالمتنازل  لتأمينايتم إجراء مزيد من التقييم لتأكيد نسج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي أقساط 
 تلقائياً للحصول على نسج تخصيص األقساط. إعادة التأمين

. نظراً ألنه 17ر المالية لتقارينفذت الشركة عملية تقييم األثر التشغيلي لتقييم التأثير التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد ا التأثير العملية
 .المتوقل أن يكون تأثير العملية معتدالً  سيتم قياس غالبية عقود الشركة بموجب نسج تخصيص األقساط، فمن

التأثير على السياسات 
 وأطر الرقابة

لمعيار اتطبيق بءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الشركة المتعلقة تحتاج سياسات وإجرا
ا ادات تنفيذ البن. يجري تنفيذ تمرين تفصيلي لسذا الغرض كجزء من المرحلة الثالثة من إرش17الدولي للتقارير المالية 

 المركزي السعودي.

المجاالت الرئيسية 
 لمرحلة التصميم

 ملخص التقدم

 
 إطار الحوكمة والرقابة

ة توجيسياة والاذي يتضامن إنشااء لجنا 17لقد وضعت الشركة برنامج حوكمة شاامل للمعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة 
 المصلحة. لإلشراف لرصد التقدم في التنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب

ا لبياناات. كماتتقدم الشركة في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضل سياسة بيانات شاملة وقااموس ا منطقة العمليات
ل دماً مان خاةتقوم الشركة بوضل اللمسات األخيرة على التصاميم المعمارية لألنظمة الفرعية المختلفة. أحارزت الشاركة تقا

م الماوارد نتقاال وتقيايبات العمل وتعمل حالياً على اختياار الباائعين مال االنتسااء مان العملياات المختلفاة الةزماة لةتقييم متطل
 الجديدة المطلوبة.

وباة سياساة المطلأكملت الشركة أوراق سياسات مختلفة تشمل العديد من المساائل الفنياة والمالياة بعاد االنتسااء مان قارارات ال المجال الفني والمالي
ين مختلاف أصاحاب . يتم اتخاذ قرارات السياسة بعد الماداوالت الةزماة با17بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رير عاداد التقااالمصلحة. تخضل أوراق السياسة حاليااً للموافقاة عليساا مان قبال اللجناة التوجيسياة لمشاروع المعياار الادولي إل
 التابعة للشركة. 17المالية 

 عد التنفيذ.تعمل الشركة مل أصحاب المصلحة اآلخرين لوضل اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترات االنتقالية وما ب خطة الضمان
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

 لية" وات المااألد"– 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

نود التالية المتعلقة . يتناول المعيار الجديد الب39والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي  م2014يوليو  24تم نشر هذه المعيار في 
  باألدوات المالية

 
  التصنيف والقياس (أ

من خةل  العادلةأة أو القيمة صل المالي بالتكلفة المطفمنسجية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األ 9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
 :خر أو القيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذاالدخل الشامل اآل

 .ديةتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يسدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاق •
أدت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواري  محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على  •

 .المبلغ أصل الدين القائم
 

و أخةل الربح  قة منمحقيتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل االخر وسيتم إعادة تدوير األربا  أو الخسائر ال
 :الخسارة عند البيل، في حالة استيفاء الشرطين التاليين

 .االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يسدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيل •
 تمثل األحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة. •
 

بدئي، اإلثبات الم ا، عندقياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة، باإلضافة إلى ذل يتم
دم ل جوهري من عحد بشكيمكن للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة إذا كان ذلا بغلي أو ي

 .تطابق المحاسبيال
حقة في لتغييرات الةاتقديم بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بسا لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء انتخابات ال رجعة فيسا ل
 .لخسارةي الربح أو ابا  فرالدخل الشامل االخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلا األربا  والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األ
ادلة لةلتزام ي القيمة العفلتغير إضافة إلى ذلا، بالنسبة للمطلوبات المالي المصنفة بالقيمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة ا

الئتمانية ارات المخاطر ار تغييؤدي إثبات اث المالي العائدة إلى التغييرات في المخاطر االئتمانية لسذا االمتثال في الدخل الشامل االخر، مالم
 .بي في الربح أو الخسارةلةلتزام في الدخل الشامل االخر إلى وجود عدم تطابق محاس

 
 في القيمة الهبوطب( 

ئتمانية المتكبدة سائر االالخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخ 9في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  السبوطيعكس نموذج 
ماني قبل إثبات ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائت9. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقري المالي 39بموجب معيار المحاسبة الدولي 

قعة. يتم تحديث المتو تمانيةر االئخسائر االئتمان. بدالً من ذلا، تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلا الخسائ
 .مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاري  تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االثبات المبدئي

 
 ج( محاسبة التحوط

د المخاطر. تحد إدارة متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مل 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
ت ستثناء تحوطاحوط باالمتطلبات نسجاً أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديةت على جميل محاسبة الت

شأة في تطبيق تستمر المند سذه، قلالقيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليسا عادة باسم "التحوط الكلي للقيمة العادلة"(. بالنسبة 
المحاسبة الدولي بعالج  . تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير39متطلبات محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدولي 

 محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
 

 تاريخ السريان
يار الدولي للتقرير المالي . ومل ذلا، فإن التعديةت على المعم2018يناير  1هو  9كان تاري  السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي 

قود التأمين، المنشور في ع - 4 األدوات المالية مل المعيار الدولي للتقرير المالي - 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي عقود التأمين:  - 4
ق المعيار الدولي االحالي بالسما  للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نط 4ر المالي ، يغير المعيار الدولي للتقريم2016سبتمبر  12

يد الصادر عن مجلس معايير قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجد 9للحد من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4 للتقرير المالي
 ن( ساري المفعول. تقدم التعديةت خيارين بديلين:عقود التأمي -17لي المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير الما

 :ما قبلحتى  9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي أ( 
 تاري  السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو  -
لمالية المطلوبة خةل فترة ات اإلضافية المتعلقة بالموجودات إن االفصاحام. 2023يناير  1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  -

 ، أو سابقا 9مالي رير الالتأجيل. هذا الخيار متا  فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتسا في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتق
 

ابق المحاسبي التي قد محددة، إزالة اثار بعض حاالت عدم التطبالنسبة لموجودات مالية  ،ولكن 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ب( 
 .مطلوبة تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من األربا  أو الخسائر. خةل الفترة األولية، هناا إفصاحات إضافية

 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

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

 (أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة
 

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

 تاريخ السريان )تتمة(
 

ً أجرت الشركة تقييم ً تفصيلي ا ة عن العقود ضمن نطاق ( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئ1م: )2017يناير  1من  اً بدء ا
جمالي د التأمين( بالمبلغ اإلفي ذلا مكونات الودائل أو المشتقات الضمنية غير المجمعة من عقو )بما 4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 دفترية لجميلمالي القيمة ال( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المتعلقة بالتأمين مل إج2المسجل من جميل مطلوباتسا ؛ و )
لتقارير لعيار الدولي يق الم، قررت الشركة أنسا مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبمطلوباتسا. بناًء على هذه التقييمات

ي فرة التأجيل بة خةل فتحتى تاري  نفاذ معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلو 9المالية 
 القوائم المالية للشركة.

 
 تقييم االثر      

 

ئم المالية للشركة. ومل ذلا، على القوا 9بشكل عام ، تتوقل الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات هبوط القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 لجديد حيث أنامعيار ال. في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا اً من غير المتوقل أن يكون تأثير ذلا كبير

 الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
 
  حكمه يف . نقد وما4

 يتكون النقد وما في حكمه الموضح في قائمة التدفقات النقدية مما يلي:

 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 مراجعة() )غير مراجعة( 

   عمليات التأمين

 53,559 70,973 قد في الصندوق ولدى البنوان

 19,166 116,167  ودائل تستحق أقل من ثةثة أشسر

 187,140 72,725 

   عمليات المساهمين

 14,201 7,064 نقد في الصندوق ولدى البنوا

 61,050 64,696 ودائل تستحق أقل من ثةثة أشسر

 71,760 75,251 

 258,900 147,976 

 
ً  ٪1,13ل تعطي عائد بنسبة هذه الودائ  .(٪1,08:م2020ديسمبر  31م )2021يونيو  30كما في  لاير سنويا

 
 

 ل ودائع ألج. 5
 

 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( راجعة()غير م 

   عمليات التأمين

 119,331 - ودائل ألجل

   

   عمليات المساهمين 

 - - ودائل ألجل 

 - 119,331 

 

القيمة الدفترية لسذه  شسراً، انعشر  أثنيأكثر من ثةثة شسور وأقل من  لمدةهذه الودائل مودعة لدى البنوا التجارية باللاير السعودي وتستحق 
ً ٪ سنوي1التقرير. تكسب هذه الودائل عمولة بمتوسط في تاري   العادلة قيمتساتقارب بشكل معقول لالودائل  م       2021يونيو  30كما في  ا

  ٪(.2.67م: 2020ديسمبر  31)



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

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

تي:تتألف أقساط التأمين المدينة من مبالغ مستحقة كاآل  

 
 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 78,842 86,105 المطلوب من حملة وثائق التأمين
 1,881 1,838 (13)إيضا   - طراف ذوي عةقةأ -المطلوب من حملة وثائق التأمين 
 21,309 18,377 المطلوب من الوسطاء والوكةء

 5,329 6,892 ذمم معيدي التأمين مدينة

 113,212 107,361 

 (8,723) ((9,759 (1-6)إيضا   مخصص ديون مشكوا في تحصيلسا

 98,638 103,453 افيص -ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين 

 
 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 حركة مخصص الديون المشكوا في تحصيلسا 6-1

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 13,077 8,723 العامالرصيد في بداية الفترة / 

 (4,354) 1,036 العام خةل الفترة /( )عكس / مخصص

 8,723 9,759 العامالرصيد في نساية الفترة / 

 
 

 ستثمارات متاحة للبيع إ. 7
 جميل االستثمارات المتاحة للبيل هي في عمليات المساهمين وتتكون مما يلي:

 
 أ( يتم تصنيف استثمارات األوراق المالية على النحو التالي:

 
 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 20,000 20,000 استثمار في صكوا
 11,177 11,208 أوراق مالية مدرجة

 1,923 1,923 أوراق مالية غير مدرجة 

 16,159 18,167 وحدات في صندوق عقاري محلي مدرج 

 49,259 51,298 اإلجمالي 

 

: فيما يلي ركة االستثمارات للبيلح ب(  
 

 

استثمار في صكوك  
 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية غير 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وحدات في صندوق 
عقاري محلي 

 مدرج

 االجمالي )ألف لاير سعودي(

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

 2,039 2,008 - 31 - التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 51,298 18,167 1,923 11,208 20.000 )غير مراجعة(م 2021يونيو  30كما في 

  
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

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

 

استثمار في صكوك  
 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

مالية غير أوراق 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وحدات في صندوق 
عقاري محلي 

 مدرج

 االجمالي )ألف لاير سعودي(

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

 (5,000) - - - (5,000) استبعادات  

 3,153 3,232 - (79) - التغير في القيمة العادلة لةستثمارات 

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

 
)عمليات التأمين( احتياطيات فنية .8  

صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 8-1  

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي:
م2021يونيو  30   

 )ألف لاير سعودي(
 )غير مراجعة(

م2020ديسمبر  31   
لف لاير سعودي()أ  

 )مراجعة(

    
 26,094  30,900 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 30,900  26,094 
    

 68,643  70,606 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنسا
 9,516  1,995 إحتياطي أقساط إضافية
 2,482  2,557 إحتياطيات فنية أخرى

  106,058  106,735 
    يخصم:

تحت التسويةين من المطالبات حصة معيدي التأم  (13,553)  (11,908) 

 (8,020)  (8,950) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير ُمبلغ عنسا  

 (22,503)  (19,928) 

واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات   83,555  86,807 

 
الحركة في االقساط غير المكتسبة  8-2  

غير المكتسبة تتألف مما يلي: الحركة في االقساط  

)غير مراجعة( م2021يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة     

 إجمالي  

  ألف لاير سعودي

 معيدي التأمين

  ألف لاير سعودي

 صافي

 ألف لاير سعودي

(393,27)  264,469  الرصيد في بداية الفترة   076,237  
 250,063  (34,774)  284,837  وثائق التأمين المكتتبة خةل الفترة
 (231,356)  36,005  (267,361)  وثائق التأمين المكتسبة خةل الفترة

 255,783  (26,162)  281,945  الرصيد في نساية الفترة

         
مراجعة()م 2020ديسمبر  31للسنة المنتسية في     

 إجمالي  

  ألف لاير سعودي

 معيدي التأمين

  ألف لاير سعودي

 صافي

  سعوديألف لاير

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

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



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 صافي - موجوداتال . حق استخدام9
 

 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

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

 88 18 االضافات

 10,073 10,091 كما في نساية الفترة / العام
   

   اإلطفاء المتراكم 
 (2,758) (4,851) كما في بداية الفترة / العام
 (2,093) (1,006) المحمل على الفترة / العام 

 (4,851) (5,857) كما في نساية الفترة / العام
   

 5,222 4,234 صافي القيمة الدفترية 

 
 االيجار  مطلوبات. 10

 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

   مطلوبات 
 10,306 10,593 لفترة / العامفي بداية ا

 287 82 نفقات تمويلية

 10,593 10,675 في نساية الفترة / العام 
   

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

 (2,435) (1,066) دفل خةل الفترة / العام 

 (5,619) )6,685( في نساية الفترة / العام
   

 4,974 3,990 جارإجمالي مطلوبات االي

 
  وديعة نظامية. 11

 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

   عمليات المساهمين

 30,000 30,000 وديعة نظامية

 

ً مقادم المادفوع األولاي مان رأس الماال ٪15 الوديعاة النظامياة بنسابة تمشياً مل متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإياداع  ا
حب هاذه ساللشاركة  ال يمكانالساعودي.  البناا المركازيمان قبال  ختياارهإتم يا ( فاي أحاد البناوا15ملياون لاير ساعودي )إيضاا   200للتخفيض والباالغ 

 ي السعودي.المستحقة على الوديعة تكون مستحقة الدفل للبنا المركز كما أن العمولةالسعودي.  البنا المركزيالوديعة النظامية بدون موافقة 

 
 . التقارير القطاعية 12

 ة بصفته متخذة الشركيتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتسا بانتظام من قبل مجلس إدار
 الموارد للقطاعات وتقييم أدائسا.القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص 

 

ً تتم المعامةت بين قطاعات التشغيل وفق فق مل تلا لس بطريقة تتغة للمجللشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية المبل ا
 .الواردة في قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على موجودات ومطلوبات تشغيلية

 

 ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ومخصص الديون المشكوا في تحصيلسا وإيرادات أخرى.
 

َ وأرصدة مدينة أخرى وص مصاريف، متاحة للبيل ال تتضمن موجودات القطاعات، النقد وما في حكمه، اإلستثمارات تلكات افي المممدفوعة مقدما
 .موسة و صافي األصول حق االستخدامالموجودات الغير مل والمعدات

 

ساية نكافأة مومخصص  ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معيدي تأمين دائنة، مستحقات وأرصدة دائنة أخرى، المستحق إلى عمليات المساهمين

 الخدمة للموظفين.



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 . التقارير القطاعية )تتمة(12
 

 تسا على أساسم مراقبالمخصصة لمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويت ال يتم اإلبةغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير

 مركزي.

 
 31م و2021ياو يون 30فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلغة عان إجماالي موجاودات الشاركة ومطلوبتساا كماا فاي 

 ا ومصاريفسا وصافي دخلسا للفترة المنتسية:م، ومجموع إيراداتس2020ديسمبر 
 
 )غير مراجعة( م )ألف لاير سعودي(2021يونيو  30كما في  

   عمليات التأمين 

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 26,162 - 26,162 4,645   4,176   -  17,341   مكتسبةالغير أقساط التأمين حصة معيدي التأمين من 

 13,553 - 13,553 914   3,306   3,399  5,934   حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,950 - 8,950 723 615 - 7,612 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنسا

 36,717 -  36,717   484   713  31,505   4,015  ثائق تأمين مؤجلةتكاليف اكتتاب و

 531,201 159,312 371,889    -     -     -     -  موجودات غير مخصصة

 616,583 159,312  457,271   6,766   8,810  34,904   34,902  إجمالي الموجودات

        

        وحقوق المساهمين المطلوبات

 1,600 -  1,600 -  -  1,364   236   ات حملة الوثائق دائنةمطالب

 26,343 - 26,343 19,416 - - 6,927 أرصدة معيدي تأمين دائنة

 281,945 -  281,945  5,531  16,119  187,172  73,123  أقساط تأمين غير مكتسبة 

 1,244  -  1,244  816  428  -  -  دخل من عموالت غير مكتسبة

 30,900 -  30,900  1,254  8,971  2,058  18,617  مطالبات تحت التسوية

 70,606  -  70,606  797  3,296  42,368  24,145  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنسا 

 1,995 -  1,995 -  -  - 1,995 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 2,557 -  2,557  58  319  1,782  398  تعديل الخسائر  مصاريفاحتياطي 

 199,393   159,312 40,081    -     -     -     -  غير مخصصة وحقوق المساهمين مطلوبات

 616,583 159,312 457,271   27,872  29,133  234,744 125,441 وحقوق المساهمين إجمالي المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

18 

 

 
 . التقارير القطاعية )تتمة(12
 
 )مراجعة( م )ألف لاير سعودي(2020ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين 

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 147,976 75,251 72,725 - - - - نقد وما في حكمه

 119,331 - 119,331 - - - - ودائل ألجل

 98,638 - 98,638 - - - - افيص -م أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ذم

 27,393 - 27,393 8,575 5,085 - 13,733 مكتسبةالغير مين من أقساط التأمين معيدي التأحصة 

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

 8,020 - 8,020 723 614 - 6,683 البات متكبدة وغير مبلغ عنساحصة معيدي التأمين من مط

 31,659 - 31,659 407 672 26,943 3,637 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 162,485 85,137 77,348 - - - - موجودات غير مخصصة

 607,410 160,388 447,022 11,058 8,963 30,342 28,617 إجمالي الموجودات

        

        وحقوق المساهمين المطلوبات

 10,142 - 10,142 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 16,661 - 16,661 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

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

 264,469 - 264,469 9,359 17,261 172,480 65,369 أقساط تأمين غير مكتسبة

 9,516 - 9,516 - - 4,456 5,060 إحتياطي عجز أقساط التأمين

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

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

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

 207,977 160,388 47,589 - - - - غير مخصصةاهمين وحقوق مسمطلوبات 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 )غير مراجعة( 2021يونيو  30ثة أشسر المنتسية في لفترة الثة 

 
 مركبات طبي لقطاعات التشغي

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  132,690  4,741  2,620  90,848  34,481 مباشرة  -
      أقساط التأمين المسندة

 (340) (284) (20) - (36) داخلية -
 (12,694) (3,997) (398)  - (8,299) خارجية -

 (8,335) - (418) (4,281) (13,034) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

 (186)  (45)  (1)  (140) - داخلية -
 (280) (66) (3) (211) - خارجية -

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

  119,190   349   2,198   90,497   26,146  لتأمين المكتتبةصافي أقساط ا
 156 115  871 (4,585)  3,755 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

  119,346   464   3,069   85,912   29,901  صافي أقساط التأمين المكتسبة
  1,199  1,025  174 -  - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 (4) - (42)  33  5 دخل اكتتاب آخر

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

      التكاليف والمصاريف
  101,244  7  539  71,797  28,901  المطالبات المدفوعة إجمالي

 (8,525) (7) - - (8,518) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  92,719     -   539   71,797   20,383  صافي المطالبات المدفوعة
  4,074  257  204  972  2,641 التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 (1,444) - - (938) (506) افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنسا، ص
  3   9  (9)  (17)   20  التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

  95,352  266  734  71,814  22,538 صافي المطالبات المتكبدة 
 (2,909) - - (750) (2,159) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

  13,815  390  189  10,768  2,468 تكاليف إستحواذ وثائق 
  52 - -  67 (15) مصاريف إكتتاب أخرى

  106,310  656  923  81,899 22,832 يف اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصار
 

  14,231   833   2,278   4,046   7,074  صافي نتائج عمليات التأمين
 

     

      )مصاريف( / اإليرادات التشغيلية األخرى
 (440)     مخصص ديون مشكوا في تحصيلسا 

 (20,067)     مصاريف عمومية وإدارية
 456     لودائلدخل عمولة على ا
 275     إيرادات إستثمارات

 4     إيرادات أخرى

 (19,772)     التشغيلية األخرى إجمالي المصاريف
 

     

(5,541)     قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارة  
(1,778)     الزكاة للفترة  

(7,319)     الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل  
 -     ت التأمينالدخل المحول الى عمليا

(7,319)     صافي الخسارة المحوله إلى المساهمين  

 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 )غير مراجعة( م2020يونيو  30لفترة الثةثة أشسر المنتسية في  

 
 مركبات طبي قطاعات التشغيل

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

لاير  )ألف
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 134,212 8,807 6,622 95,920 22,863 مباشرة  -
      أقساط التأمين المسندة

 (729) (239) (10) - (480) داخلية -
 (16,685) (8,007) (4,355) - (4,323) خارجية -

 (4,803) - (4,365) (8,246) (17,414) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

 (845) (46) (466) (333) - داخلية -
 (572) (69) (4) (499) - خارجية -

 - (832) (470) (115) (1,417) 

      
 115,381 446 1,787 95,088 18,060 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (7,324) (4) 83 (11,833) 4,430 غير المكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 108,057 442 1,870 83,255 22,490 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,244 981 263 - - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 3,967 - 2,000 485 1,482 دخل اكتتاب آخر

 113,268 1,423 4,133 83,740 23,972 إجمالي اإليرادات

      
      التكاليف والمصاريف

 74,330 59 19 45,216 29,036  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (8,520) (35) (8) - (8,477) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 65,810 24 11 45,216 20,559 صافي المطالبات المدفوعة
 (2,345) (33) 63 (744) (1,631) التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 4,870 - - 3,303 1,567 افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنسا، ص
 98 - - 98 - التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 68,433 (9) 74 47,873 20,495 صافي المطالبات المتكبدة 
 10,482 - - 10,235 247 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 5,297 352 186 2,745 2,014 تكاليف إستحواذ وثائق 
 661 - - 616 45 مصاريف إكتتاب أخرى

 84,873 343 260 61,469 22,801 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
      

 28,395 1,080 3,873 22,271 1,171 صافي نتائج عمليات التأمين

      
      اإليرادات التشغيلية األخرى /( مصاريف)

 (634)     مخصص ديون مشكوا في تحصيلسا 
 (20,856)     مصاريف عمومية وإدارية
 330     دخل عمولة على الودائل

 640     إيرادات إستثمارات
 (1)     أخرى مصاريف

 (20,521)     التشغيلية األخرى إجمالي المصاريف

      
 6,559     صافي الفائض

 (5,771)     مينالفائض المحول إلى المساه

 788     النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 
 

 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 )غير مراجعة( م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 مركبات طبي قطاعات التشغيل

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
دي(سعو  

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 284,837  12,486  7,621  183,942  80,788 مباشرة  -
      أقساط التأمين المسندة

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

 (19,682) - (1,982) (11,353) (33,017) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

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

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

  250,063  910  5,631  182,416  61,106 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (18,708) (103) 233 (14,691) (4,147) ير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبةالتغ

   231,355    807   5,864  167,725   56,959 صافي أقساط التأمين المكتسبة
  2,680  2,360 320 - - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

  274 -  179  33  62 دخل اكتتاب آخر

  234,309  3,167  6,363  167,758   57,021 تإجمالي اإليرادا
      

      التكاليف والمصاريف
  195,407  95  858  134,420  60,035  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (17,794) (42) (9) - (17,743) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  177,613  53  849  134,420  42,292 صافي المطالبات المدفوعة
 3,161  251  813  75  2,022 التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 1,033 - - 110 923 افيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنسا، ص
  76  17  10  6  42 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

  181,883  321  1,672  134,611  45,279 صافي المطالبات المتكبدة 
 (7,520) - - (4,455) (3,065) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

  23,238  719  382  17,424  4,713 تكاليف إستحواذ وثائق 
  289 - -  296 (7) مصاريف إكتتاب أخرى

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

  36,419  2,127  4,309 19,882  10,101 ائج عمليات التأمينصافي نت
      

      )مصاريف(/ اإليرادات التشغيلية األخرى
(1,036)     مخصص ديون مشكوا في تحصيلسا   

 (38,921)     مصاريف عمومية وإدارية
 924     دخل عمولة على الودائل

 33     إيرادات أخرى
 768     إيرادات استثمارات

 (38,232)     التشغيلية األخرى إجمالي المصاريف
      

(1,813)     العجزصافي   
(3,078)     الزكاة للفترة  

 -     عمليات التأمين الفائض المحول إلى 

(4,891)     إلى المساهمين ةلصافي الخسارة المحو  

 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 )غير مراجعة( م2020يونيو  30منتهية في لفترة الستة أشهر ال 

 
 مركبات طبي قطاعات التشغيل

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 268,208 20,919 11,182 181,851 54,256 مباشرة  -

      أقساط التأمين المسندة
 (1,897) (697) (72) - (1,128) داخلية -
 (35,013) (18,921) (5,940) - (10,152) خارجية -

 (11,280) - (6,012) (19,618) (36,910) 

      فائض خسارة أقساط تأمين
 (1,511) (93) (932) (486) - داخلية -
 (873) (138) (6) (729) - خارجية -

 - (1,215) (938) (231) (2,384) 
      

 228,914 1,070 4,232 180,636 42,976 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (4,503) (209) (438) (10,368) 6,512 غير المكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 224,411 861 3,794 170,268 49,488 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 2,310 1,875 435 - - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 4,933 - 2,000 1,451 1,482 دخل اكتتاب آخر

 231,654 2,736 6,229 171,719 50,970 إجمالي اإليرادات
      

      التكاليف والمصاريف
 187,055 69 1,057 123,941 61,988  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (17,724) (35) (18) - (17,671) عيدي التأمين من المطالبات المدفوعةحصة م

 169,331 34 1,039 123,941 44,317 صافي المطالبات المدفوعة
 (8,889) (30) 280 (7,845) (1,294) التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

، التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنسا
 3,090 - - 775 2,315 صافي

 (132) - - (143) 11 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 163,400 4 1,319 116,728 45,349 صافي المطالبات المتكبدة 
 10,505 - - 10,235 270 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 12,897 767 391 7,386 4,353 تكاليف إستحواذ وثائق 
 1,799 - - 1,579 220 مصاريف إكتتاب أخرى

 188,601 771 1,710 135,928 50,192 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 

 43,053 1,965 4,519 35,791 778 صافي نتائج عمليات التأمين

      
      )مصاريف(/ اإليرادات التشغيلية األخرى

 5,857     عكس مخصص ديون مشكوا في تحصيلسا 
 (40,351)     اريةمصاريف عمومية وإد

 1,421     دخل عمولة على الودائل
 1,088     إيرادات إستثمارات

 (31,985)     ىإجمالي )المصاريف(/اإليرادات التشغيلية األخر
      

 11,068     صافي الفائض
(1,963)     الزكاة للفترة  

 (8,000)     الفائض المحول إلى المساهمين

 1,105     ويل الفائض إلى المساهمينبعد تح صافي الدخل

 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12

 

)غير مراجعة( م2021يونيو  30لفترة الثةثة أشسر المنتسية في    

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

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

     مين المكتتبةإجمالي أقساط التأ
  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

 

)غير مراجعة( م2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

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

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 97,418 2,001 93,920 1,497 تجزئه

 3,324 - 371 2,953 صغير جدا

 8,012 286 1,350 6,376 صغير
 4,650 938 279 3,433 متوسط

 20,808 12,204 - 8,604 كبير

 134,212 15,429 95,920 22,863 المجموع

 
 

)غير مراجعة( م2021يونيو  30 لفترة الستة أشسر المنتسية في   

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي 

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

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 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

 
 

)غير مراجعة( م2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة    

 المجموع ممتلكات وحوادث  مركبات طبي 

 )ألف لاير سعودي( دي()ألف لاير سعو )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 187,250 4,224 178,843 4,183 تجزئه

 9,659 - 708 8,951 صغير جدا

 22,961 933 2,280 19,748 صغير
 11,973 3,056 491 8,426 متوسط

 36,365 23,888 (471) 12,948 كبير

 268,208 32,101 181,851 54,256 المجموع

 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 . معامالت مع أطراف ذوي عالقة13

 

انات يسيين وأي كيسا الرئتمثل األطراف ذات العةقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة، والشركات التي هم أصحاب
ن قبل إدارة امةت مسات التسعير وشروط هذه المعأخرى يسيطرون عليسا أو يسيطرون عليسا بشكل مشترا أو يتأثرون بسا بشكل كبير. يتم اعتماد سيا

 عنسا.واألرصدة الناتجة  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامةت مل األطراف ذات العةقة الرئيسية خةل الشركة ومجلس اإلدارة. 
 

 
 الطرف ذو العالقـة

 
 طبيعة المعاملة

أشهر المنتهية  الستةمبالغ لعمليات لفترة 
 في

 الرصيد النهائي
ن / )دائن(مدي  

م2020 يونيو 30 م2021يونيو  30   م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30   

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

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

 مجلس اإلدارة

     

 1,881 1,838 110 145 أقساط تأمين مكتتبة

/  مطالبات مدفوعة
 (811) (187) 721 - دفعات مستلمة 

 أسيج البحرين )مساهم(
دفل مطالبات نيابة  

 1,985 1,985 225 - عن أسيج البحرين

 - - 1,689 138 رسوم الحضور مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق

 

 م:2021يونيو  30 يتعويضات كبار موظفي اإلدارة خةل فترة الستة أشسر المنتسية ف
 

 م2020 يونيو 30 م2021يونيو  30 
 )غير مراجعة(     )غير مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 2,738 2,738 رواتب والبدالت األخرى

 206 206 المزايا النسائية للموظفين

 2,944 2,944 

 
 وضريبة دخل مستحقة زكاة. 14
 

 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 
 )مراجعة( مراجعة()غير  

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 8,453 10,975  العام / الرصيد في بداية الفترة

 4,463 3,078  العام / المحمل خةل الفترة

 (1,941) (2,294) المدفوع خةل الفترة / العام

 10,975 11,759 العامالرصيد في نساية الفترة / 

 

 ت الصلة.احتساب الزكاة في القوائم المالية قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعديةت معينة وفقا لألنظمة الزكوية ذاإن الفروقات الناتجة عن 
 

لمملكاة الزكوياة فاي ا تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فسم الشركة ومعرفتسا بمتطلبات الزكاة المطبقة في المملكة العربية الساعودية. تخضال االنظماة
 ركة. قدمة من قبل الشبإصدار الربوط الزكوية والتي تختلف عن االقرارت المهيئة الزكاة والضريبة والجمارا دية لتفسيرات مختلفة وتقوم العربية السعو

 

 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

25 

 

 
 

 وضريبة دخل مستحقة )تتمة( زكاة. 14
 

 ضريبة الدخل:

 األجنبي هو بنا التنمية االسةمي، فإنه معفى من ضريبة الدخل. المساهمبما أن 
 م2020ديسمبر  31 م2021يونيو  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 25 25  العام / الرصيد في بداية الفترة

 25 25 الرصيد في نساية الفترة / العام

 
 حالة الربوط

. وقاد تام اساتةم م2020ديسامبر  31للسانوات المنتسياة فاي  سيئاة"()"الهيئة الزكاة والضريبة والجماارا ى تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إل
للسنوات المنتسية  ربط إضافي بخصوص اإلقرارات المقدمة قدمت السئية ومل ذلا، .م2020ديسمبر  31الشسادة النسائية من السيئة للسنة المنتسية في 

ضافي بعادم م دفعه. يتعلق االختةف الرئيسي في التقدير اإلتومليون لاير سعودي  1,86بمبلغ تطالب  م2010و  م2009و  م2008ديسمبر  31في 
ً السما  بجزء من مصاريف ما قبل التأسيس وضريبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراض لضاريبي اعلى هاذا الاربط اإلضاافي إلاى لجناة االعتاراض  ا

م أماا باالساتئناف المبادئي ، والاذي تقادمت الشاركة بنااًء علياهذلا من لجناة االعتاراض الضاريبي  رفض، حيث تم استةم قرار األولية بعد نساية العام
طاع. ضاريبة االساتقاللجنة العليا لةعتراضات. أصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلاق ب

عات مبلاغ دفملياون لاير ساعودي و 1,83ورفعات خطااب الضامان بمبلاغ  في قضاية الضاريبة المقتطعاة قامت الشركة بإحالة األمر إلى ديوان المظالم
 مليون لاير سعودي.  1,27الضريبة 

 

ً قااادمت الشاااركة اعتراضااا  ملياااون لاير ساااعودي.  4,98بمبلاااغ  م2015حتاااى  م2013ديسااامبر  31للسااانوات مااان سيئاااة الالاااذي قدمتاااه علاااى الاااربط  ا
ساتقطاع، وقادمت ملياون لاير ساعودي تمثال ضاريبة اال 5,18ئة. تلقت الشاركة مطالباة مان السيئاة بمبلاغ السياالعتراض قيد الدراسة حاليا من قبل إن 

ً الشركة اعتراض ً والتي تم رفضسا أيض على المطالبة لدى األمانة العامة للجان الضريبية ا لمنازعاات والمخالفاات اوهي اآلن قيد االستئناف لدى لجناة  ا
 الضريبية.

 

رفال بملياون لاير ساعودي. قامات الشاركة  7,83م بمطالباة إضاافية قادرها 2018م إلى 2016رت السيئة ربط للسنوات من م، أصد2020خةل عام 
ً الدراساة حاليا وهاو قياد اعتراض على مثل هذه الربوط التي تم رفضسا من قبل السيئة. رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجاان الضاريبية  ا

 من قبل اللجنة.

 
 

 رأس المال . 15
 

م إلاى ملياون لاير ساعودي، مقسا 141م، بلغ رأس مال الشركة المصر  باه والمكتتاب باه والمادفوع 2020ديسمبر  31م و 2021يونيو  30كما في 
 لاير سعودي للسسم. 10مليون سسم بقيمة  14,1

 

 -عودي سمليون لاير  141إلى لاير سعودي  مليون 200 منمجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة أوصى ، م2020يناير  16في 
 26فق هـ )الموا1441محرم  21ر العادي الذي عقد في في اجتماع الجمعية العامة غي المتراكمة،من أجل إطفاء الخسائر  -مليون سسم  5,9يمثلسا 

التخفيض. بيتعلق  ظام األساسي للشركة فيمام(، وافق مساهمو الشركة على التوصية المذكورة أعةه وطلبوا إجراء تغييرات في الن2020أغسطس 
 مليون لاير سعودي. 141وعليه، فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة إلى 

 

هيكلة مركز  سسم يمتلكسا المساهمون. الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة 3.3898يتم تخفيض رأس المال من خةل تخفيض سسم واحد لكل 
 أجل االمتثال لقانون الشركات. ال يوجد تأثير لتخفيض رأس المال على مطلوبات المالية للشركة.رأس مال الشركة من 

 

بقيمة  ولويةحقوق أم(، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 2020يناير  16هـ )الموافق 1441جمادى األول  21في 
السعودي.  كزيالبنا المرحصلت الشركة على موافقة  (م2020أكتوبر  1)الموافق هـ 1442ر صف 14ليون لاير سعودي. في م 150إجمالية قدرها 

ً المالية ، تعمل الشركة حالي القوائممن تاري  الموافقة على هذه  اً اعتبار ستند إليسا هذه تبقية التي تونية المعلى استكمال اإلجراءات التنظيمية والقان ا
 الزيادة.



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

26 

 

 
 

 السهم  ية. ربح16
أس ركة بتخفيض رلمرجح لعدد األسسم المصدرة والقائمة للفترة. قامت الشااحتساب ربحية السسم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط  تم

لقائمة في لمرجح لعدد األسسم العادية المصدرة واا(، ونتيجة لذلا تم إعادة احتساب المتوسط 15مالسا من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة )إيضا  
 مليون ، وبناًء عليه يتم إعادة احتساب ربحية السسم. 14.1السنة السابقة إلى 

 
ولي لمرجح لعدد األسسم بأثر رجعي للفترة السابقة ليعكس االنخفاض في رأس المال كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الداأ( تم تعديل المتوسط 

 لي:ي كما"ربحية السسم" على  33
 

 م2020يونيو  30 م2021نيو يو 30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )غير مراجعة(     )غير مراجعة( 

 )معدلة(           

 20,000 20,000 يناير 1األسسم العادية المصدرة والقائمة كما في 

 (5,900) (5,900) تأثير تخفيض رأس المال

 14,100 14,100 ئمةلمرجح لعدد األسسم العادية القااالمتوسط 

 
 ب( يتم احتساب الدخل األساسي والمخفض للسسم على كما يلي:

 م2020يونيو  30 م2021يونيو  30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )غير مراجعة(     )غير مراجعة( 
 )معدلة(           

 8,000 (4,891) صافي )الخسارة( / الربح للفترة

 14,100 14,100 ة القائمةلعدد األسسم العادي المرجحالمتوسط 

 0,57 (0,35) )خسارة( / ربحية السسم )لاير سعودي(

 
 

 ضريبة القيمة المضافة . 17
 

بر ديسم 31في  للسنوات المنتسية ربوط لضريبة القيمة المضافة والجمارا هيئة الزكاة والضريبةم، استلمت الشركة من 2020سبتمبر  28في 
ليون لاير م 2,85مليون لاير سعودي لضريبة القيمة المضافة و  1,98مليون لاير سعودي و  1,78بمبلغ إضافية مطالبة ب م2019و  م2018

من  وهي واثقة المذكورة الربوطاعتراض على  بتقديم. قامت اإلدارة يمليون لاير سعودي عن الغرامات ذات الصلة على التوال 1,78سعودي و 
 تلقي نتيجة إيجابية.

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

 

27 

 

 
 المعلومات المالية التكميلية. 18

 

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

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  ي()ألف لاير سعود )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات 

 147,976 75,251 72,725   258,900  71,760  187,140  نقـد وما في حكمه  

 119,331 - 119,331   -   -   -  ودائل ألجل

 98,638 - 98,638   103,453     -  103,453 ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين مدينة ، صافي

 27,393 - 27,393   26,162  -  26,162 حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة

 11,908 - 11,908   13,553  -  13,553 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 8,020 - 8,020  8,950 - 8,950 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنساحصة معيدي التأمين من 

 31,659 - 31,659   36,717     -   36,717  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

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

 5,314 - 5,314  5,076    -  5,076 ممتلكات ومعدات، صافي

 4,751 - 4,751  4,433 - 4,433 موجودات غير ملموسة 

 5,222 - 5,222  4,234    -  4,234  ، صافيالحق في استخدام األصل 

 49,259 49,259 -   51,298   51,298     -  استثمارات متاحة للبيل

 64,160 4,084 60,076   69,970   4,402  65,568  مصاريف مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

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

 1,794 1,794 -   1,852   1,852     -  عمولة مستحقة من الوديعة النظامية

 607,410 160,388 447,022   616,583   159,312   457,271  إجمالي الموجودات 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

28 

 

 
 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18

 

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

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين ولية الموجزة قائمة المركز المالي األ

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

        المطلوبات 

 10,142 - 10,142  1,600     -  1,600  مطالبات حملة الوثائق دائنة

 24.163 899 23,264  18,907  1,858  17,049  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 16,661 - 16,661  26,343     -  26,343  ارصدة معيدي تأمين دائنة

 1,426 - 1,426  1,244     -  1,244  دخل عموالت غير مكتسبة

 264,469 - 264,469  281,945    -  281,945 أقساط تأمين غير مكتسبة

 9,516 - 9,516  1,995     -  1,995  احتياطي عجز أقساط تأمين

 2,482 - 2,482  2,557     -  2,557  احتياطيات فنية أخرى

 26,094 - 26,094  30,900     -  30,900  مطالبات تحت التسوية 

 68,643 - 68,643  70,606     -  70,606  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنسا 

 14,006 - 14,006  14,570     -  14,570  مكافأة نساية الخدمة للموظفين

 4,974 - 4,974  3,990     -  3,990  مطلوبات اإليجار

 6,409 - 6,409  5,536     -  5,536  الفائض من عمليات التأمين

 11,000 11,000 -  11,759  11,759     -  زكاة وضريبة دخل مستحقة

 1,794 1,794 -  1,852 1,852 - للبنا المركزيعمولة مستحقة على احتياطي ودائل 

 461,779 13,693 448,086   473,804 15,469  458,335  إجمالي المطلوبات 

        حقوق المساهمين

 141,000 141,000   141,000 141,000 - رأس المـال 

 (1.431) (1.431)   (6,322) (6,322) - خسائر متراكمة 

 7,126 7,126 -  9,165 9,165 - احتياطي القيمة العادلة لةستثمارات

 146,695 146,695 -  143,843 143,843 - إجمالي حقوق المساهمين

 (1,064) - (1,064)  (1,064) - (1,064) احتياطي األكتواري لمكافأة نساية الخدمة للموظفين

 145,631 146,695 (1,064)  142,779 143,843 (1,064)  إجمالي الحقوق

 607,410 160,388 447,022  616,583 159,312 271,457 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 

 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

29 

 

 

 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18
 لفترة الثةثة أشسر المنتسية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مراجعة(غيرم )2020 يونيو 30  م )غير مراجعة(2021يونيو  30 موجزةقائمة الدخل األولية ال

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

        اتإيراد
 134,212 - 134,212  132,690 - 132,690 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        أقساط التأمين المسندة

 (729) - (729)  (340) - (340) داخلية  -
 (16,685) - (16,685)  (12,694) - (12,694) خارجية  -

 (13,034)  (13,034)  (17,414) - (17,414) 
        ساط تأمين فائض خسارة أق

 (845) - (845)  (186) - (186) داخلية  -
 (572) - (572)  (280) - (280) خارجية  -

 (466)  (466)  (1,417) - (1,417) 

 115,381 - 115,381   119,190 -  119,190 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (7,324) - (7,324)  156 - 156 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 108,057 - 108,057   119,346 -  119,346 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,244 - 1,244   1,199 -  1,199 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 3,967 - 3,967  (4) - (4) دخل اكتتاب آخر

 113,268 - 113,268   120,541 -  120,541 صافي اإليرادات

        والمصاريف  التكاليف
 74,330 - 74,330   101,244 -  101,244 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (8,520) - (8,520)  (8,525) - (8,525) حصة معيدي التأمين

 65,810 - 65,810  92,719 - 92,719 صافي المطالبات المدفوعة
 (2,345) - (2,345)   4,074 -  4,074 التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 4,870 - 4,870  (1,444) - (1,444) التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنسا، صافي
 98 - 98  3 - 3 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 68,433 - 68,433  95,352 - 95,352 صافي المطالبات المتكبدة
 10,482 - 10,482  (2,909) - (2,909) نقص احتياطي أقساط التأمين

 5,297 - 5,297   13,815 -  13,815 كاليف إستحواذ وثائق ت
 661 - 661   52 -  52 مصاريف اكتتاب اخرى

 84,873 - 84,873  106,310 - 106,310 اجمالي التكاليف والمصاريف
 28,395 - 28,395  14,231 - 14,231 صافي دخل االكتتاب

 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

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

 

 لفترة الثةثة أشسر المنتسية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل األولية الموجزة

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

 جموعالم عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

 (634) - (634)  (440) - (440) مخصص ديون مشكوا في تحصيلسا 

 (20,856) (716) (20,140)  (20,067) (723) (19,344) مصاريف عمومية وادارية

 330 70 260  456 91 365 ولة  الوديعة دخل عم

 640 640 -  275 275 - إيراد استثمارات  

 (1) - (1)  4 - 4 إيرادات أخرى

 (20,521) (6) (20,515)  (19,772) (357) (19,415) اجمالي مصاريف العمليات االخرى

 7,874 (6) 7,880  (5,541) (357) (5,184) )خسارة( / دخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (1,315) (1,315) -  (1,778) (1,778) - زكاة الفترة 

 6,559 (1,321) 7,880  (7,319) (2,135) (5,184) )الخسارة( / الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

 - 7,092 (7,092)  - (5,184) 5,184 صافي )العجز( / الفائض المحول للمساهمين

 6,559 5,771 788  )7,319( (7,319) - مساهمينالنتيجة الصافية بعد تحويل الفائض لل

        

  14,100    14,100  لمرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )باآلالف(االمتوسط 

لاير سعودي  -)خسارة( / ربح السهم األساسي والمخفض للفترة 
(,520)  م2020معدلة لعام  -    - 0. 14  - 

        
        

         ىاالخر ةالدخل الشامل( / )الخسارة قائمة

 6,559 5,771 788  (7,319) (7,319) - الدخل للفترةصافي )الخسارة( / 

 راتللفت ا في قائمة الدخلإعادة تصنيفه من الممكنالبنود التي 
    الالحقة:

 
   

 2,205 2,205 -  (34) (34) - صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيل

 8,764 7,976 788  (7,353) (7,353) - اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18 
 لفترة الستة أشسر المنتسية في  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يرمراجعة( )المعدلة(م )غ2020يونيو  30  م )غير مراجعة(2021يونيو  30 قائمة الدخل األولية الموجزة

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

        إيرادات
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 268,208 - 268,208  284,837 - 284,837 أقساط التأمين المسندة

 (1,897) - (1,897)  (892) - (892) داخلية  -
 (35,013) - (35,013)  (32,125) - (32,125) خارجية  -

 (33,017) - (33,017)  (36,910) - (36,910) 
        فائض خسارة أقساط تأمين 

 (1,511) - (1,511)  (702) - (702) داخلية  -
 (873) - (873)  (1,055) - (1,055) خارجية  -

 (1,757) - (1,757)  (2,384) - (2,384) 

 228,914 - 228,914  250,063 - 250,063 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (4,503) - (4,503)  (18,708) - (18,708) التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 224,411 - 224,411  231,355 - 231,355 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 2,310 - 2,310  2,680 - 2,680 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 4,933 - 4,933  274 - 274 دخل اكتتاب آخر

 231,654 - 231,654  234,309 - 234,309 صافي اإليرادات

        التكاليف والمصاريف 
 187,055 - 187,055  195,407 - 195,407 مالي المطالبات المدفوعةإج

 (17,724) - (17,724)  (17,794) - (17,794) ناقصا : حصة معيدي التأمين

 169,331 - 169,331  177,613 - 177,613 صافي المطالبات المدفوعة
 (8,889) - (8,889)  3,161 - 3,161 التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 3,090 - 3,090  1,033 - 1,033 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنسا، صافي
 (132) - (132)  76 - 76 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 163,400 - 163,400  181,883 - 181,883 صافي المطالبات المتكبدة
 10,505 - 10,505  (7,520) - (7,520) نقص احتياطي أقساط التأمين

 12,897 - 12,897  23,238 - 23,238 تكاليف إستحواذ وثائق  
 1,799 - 1,799  289 - 289 مصاريف اكتتاب اخرى

 188,601 - 188,601  197,890 - 197,890 اجمالي التكاليف والمصاريف

 43,053 - 43,053  36,419 - 36,419 صافي دخل االكتتاب
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 لمالية التكميلية )تتمة(. المعلومات ا18

 

 لفترة الستة أشسر المنتسية في  لفترة الستة أشهر المنتهية في قائمة الدخل األولية الموجزة

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

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

        

 5,857 - 5,857  (1,036) - (1,036) عكس ديون مشكوا في تحصيلسا )مخصص( / 

 (40,351) (1,329) (39,022)  (38,921) (1,182) (37,739) مصاريف عمومية وادارية

 1,421 259 1,162  924 193 731 دخل عمولة  الوديعة 

 1,088 1,088 -  768 768 - إيراد استثمارات  

 - - -  33 - 33 إيرادات أخرى

 (31,985) 18 (32,003)  (38,232) (221) (38,011) اجمالي مصاريف العمليات االخرى

 11,068 18 11,050  (1,813) (221) (1,592) الدخل للفترة)الخسارة( / 

 (1,963) (1,963) -  (3,078) (3,078) - زكاة الفترة 

 9,105 (1,945) 11,050  (4,891) (3,299) (1,592) صافي )الخسارة( / الفائض 

 - 9,945 (9,945)  - (1,592) 1,592 حصة المساهمين من الخسارة / )الفائض( 

 9,105 8,000 1,105  (4,891) (4,891) - مينالنتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساه

 - 0.57 -  - (0.35) - لاير سعودي -)خسارة( / ربح السهم األساسي والمخفض للفترة 
        

    قائمة الدخل الشامل االخر
 

   

 9,105 8,000 1,105  (4,891) (4,891) - للفترة )الخسارة( / الدخل

ت تراا في قائمة الدخل للفالتي لن تتم إعادة تصنيفه البنود
    الالحقة:

 

   

 - - -  - - - نمكاسب / )خسائر( االكتوراية لمكافاة نساية الخدمة الموظفي

 تراتفي الففي قائمة الدخل  البنود التي من الممكن تصنيفها 
    الالحقة

 

   

 (901) (901) -  2,039 2,039 - صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيل

 8,204 7,099 1,105  (2,852) (2,852) - اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

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

 أشسر المنتسية في الستةلفترة   أشهر المنتهية في الستةلفترة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 مراجعة( غير م )2020 يونيو 30  راجعة(م )غير م2021يونيو  30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

         يليةاألنشطة التشغالتدفق النقدي من 
 11,068 9,963 1,105  (1,813) (221) (1,592) لفترةلدخل  )الخسارة(/ إجمالي

        :التعديةت للبنود غير النقدية
 952 - 952  1,003  -  1,003  استسةا الممتلكات واآلالت

 1,112 - 1,112  1,493 -  1,493 وموجودات حق استخدام إطفاء موجودات غير ملموسة
 1,039 - 1,039  781  -  781  خصص مكافأة نساية الخدمة للموظفينم

 (5,857) - (5,857)  1,036  -  1,036  مخصص / )عكس( ديون مشكوا في تحصيلسا
        

         :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (12,129) - (12,129)  (5,851)  -  (5,851)  ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين مدينة

 (7,273) - (7,273)  1,231  -  1,231  حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة
 679 - 679  (1,645)  -  (1,645)   حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 (1,301) - (1,301)  (930)  -  (930)  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنسا
 646 - 646  (5,058)  -  (5,058)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 (225) - (225)  - -  - مستحق من أطراف ذات عةقة

 (9,725) 718 (10,443)  (5,810)  (318)  (5,492)  مصاريف مدفوعة مقدمة وارصدة مدينة أخرى
 14,579 - 14,579  (8,542)  -  (8,542)  مطالبات حملة الوثائق دائنة

 20,392 (175) 20,567  (5,256)  (959)  (4,297)  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 20,434 - 20,434  9,682  -  9,682  ارصدة معيدي تأمين دائنة
 424 - 424  (182)  -  (182)  دخل عموالت غير مكتسبة
 11,776 - 11,776  17,476  -  17,476  أقساط تأمين غير مكتسبة

 10,505 - 10,505  (7,521)  -  (7,521)  احتياطي عجز أقساط التأمين

 (132) - (132)  75  -  75  احتياطيات فنية اخرى
 (9,568) - (9,568)  4,806  -  4,806   مطالبات تحت التسوية

 4,391 - 4,391  1,963  -  1,963  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنسا

 51,787 10,506 41,281  (3,062) (1,498) (1,564) ي( / الناتج من التشغيلالنقد )المستخدم ف

 - - -  (873) (873) - توزيل الفائض المدفوع
 (180) - (180)  (217) - (217) مكافأة نساية الخدمة للموظفين المدفوعة

 - - -  (2,319) (2,319) - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 51,607 10,506 41,101  (6,471)  (4,690) (1,781)  ليةفي( / الناتج من األنشطة التشغي صافي النقد )المستخدم
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

34 

 

 
 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(18

 

 أشسر المنتسية في الستةلفترة   أشهر المنتهية في الستةلفترة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

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

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

        األنشطة اإلستثماريةالتدفق النقدي من  

 (168) - (168)  (765)  -  (765)  شراء ممتلكات ومعدات

 5,000 5,000 -  - - - متحصةت من استثمارات متاحة للبيل

 (302) - (302)  (187)  -  (187)  شراء موجودات غير ملموسة

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

 199,113 60,663 138,450  118,379  -  118,379  من األنشطة اإلستثماريةصافي النقد الناتج 

        

         التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

 (1,059) - (1,059)  (984) - (984) مطلوبات اإليجار 

 (1,059) - (1,059)  (984) - (984) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 249,661 71,169 178,492  110,924 (4,690) 115,614 تغير في النقد وما في حكمهصافي ال

 77,479 12,159 65,320  147,976 75,251 72,725 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 327,140 83,328 243,812  258,900 70,561 188,339 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 
 

35 

 

 لألدوات الماليةالقيم العادلة . 19

مد قياس القياس. يعت ي تاري القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استةمه لبيل أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق ف
 القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 أو لتزام ،في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه لألصل أو اال -
 ود سوق رئيسي ، في معظم المزايا التي يمكن الوصول إليسا في السوق لألصل أو االلتزام.في حالة عدم وج -
 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية في المركز المالي بشكل جوهري عن قيمسا الدفترية المدرجة في القوائم المالية.
 

 هرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادلة والتسلسل ال
 

 تستخدم الشركة التسلسل السرمي التالي لتحديد واإلفصا  عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 ؛  القياس : األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو األداة المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليسا في تاري1المستوى 
صة بسا على سامة الخانة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد جميل المدخةت ال: األسعار المعل2المستوى 

 بيانات السوق التي يمكن مةحظتسا ؛ و
 : تقنيات التقييم التي ال يعتمد أي مدخةت هامة لسا على بيانات السوق التي يمكن مةحظتسا.3المستوى 

 

 ة والقيمة العادلةالقيمة الدفتري .أ
لقيمة العادلة لسلسل السرمي في الت يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلا مستوياتسا

ة العادلة إذا لم ياسسا بالقيمم يتم قمالية التي للألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ال
 يتم اعتبار القيمة الدفترية تقريبية بشكل معقول للقيمة العادلة.

 
 

1المستوى  الدفتريةالقيمة  عمليات المساهمين 2المستوى   * 3المستوى    االجمالي 

 )ألف لاير سعودي( 
      م2021يونيو  30

      قيمة العادلةالمقاسة بالة الموجودات المالي

      االستثمارات المتاحة للبيل  -

 20,000 20,000 - - 20,000 أدوات الدين

 11,208 - - 11,208 11,208 أسسم

 18,167 - - 18,167 18,167 أخرى

 49,375 29,375 - 20,000 49,375 

 

1المستوى  الدفتريةالقيمة  عمليات المساهمين 2المستوى   * 3المستوى   مالياالج   

 )ألف لاير سعودي( 
      م2020ديسمبر  31

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

      االستثمارات المتاحة للبيل  -

 20,000 20,000 - - 20,000 أدوات الدين

 11,177 - - 11,177 11,177 أسسم

 16,159 - - 16,159 16,159 أخرى

 47,336 27,336 - 20,000 ,33647  

 
ً ال تختلف جوهري 3)*( القيمة العادلة لألسسم غير المسعرة عند المستوى    عن سعر التكلفة. ا

 متسا العادلة.لاير سعودي من الجدول أعةه ألنسا مدرجة بالتكلفة ولم يتم تحديد قي 1,923,000)**( تم استبعاد استثمارات نجم البالغة 
 



 سيج(شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أ

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2021يونيو  30والستة أشهر المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
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 . أرقام المقارنة20

 بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مل عرض الفترة الحالية )إن أمكن(.تم إعادة تصنيف 

 
 

 19-تأثير كوفيد . 21

ً م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا باعتباره وباء اعتراف2020مارس  11في  أثار  اء العالم. وقدبانتشاره السريل في جميل أنح ا
ً هذا التفشي أيض لعاالم خطاوات امجلاس التعااون الخليجاي بماا فاي ذلاا المملكاة العربياة الساعودية. اتخاذت الحكوماات فاي جميال أنحااء على منطقة دول  ا

 جتماعي وفرضتالحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغةق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيسية للتباعد اال
 لى مستوى الدولة.حظر التجول وحظر التجول ع

 
نشااطة اسااتجابة النتشااار فيااروس كورونااا فااي دول مجلااس التعاااون الخليجااي واألقاااليم األخاارى حيااث تعماال الشااركة ومااا يترتااب علااى ذلااا ماان تعطاال لأل

ت اءات والعمليااااإلجااراالجتماعيااة واالقتصااادية فااي تلااا األسااواق، قاماات إدارة الشااركة بتقياايم تأثيراتسااا االسااتباقية علااى عملياتسااا واتخااذت سلساالة ماان 
 االستباقية والوقائية لضمان:

 
 مل فيسا صحة وسةمة موظفيسا والمجتمل األوسل في المناطق التي تع -
 

 ليمة.ساستمرارية أعمالسا في جميل أنحاء المملكة والحفاظ عليسا  -
 

لتوقعاات واحتمااالت اضح أدناه. كما هو الحال مل أي تقدير، فاإن في مجال األعمال الطبية والسيارات كما هو مو 19-يظسر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد
ة. إن ن تلاا المتوقعاعا، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة الشكوا المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتاليالحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سريل للوضل و

 م.تمر الشركة في إعادة تقييم وضعسا واألثر المرتبط به بشكل منتظتأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري ، وسوف تس
 

 حتياطات الفنية للقطاع الطبيإلا
مان أي  عد فاي الحادد سااقا، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العةج الطبي لكال مان الماواطنين الساعوديين والوافادين بناًء على تقييم اإلدارة

ً ، شسدت الشركة انخفاضتأثير سلبي. خةل اإلغةق ى ما أدمبشكل رئيسي(  في المطالبات الطبية المبلغ عنسا )مطالبات العةج االختيارية وغير المزمنة ا
ً ، تشسد الشركة ارتفاعم2020يونيو  21، بعد رفل اإلغةق منذ إلى انخفاض المطالبات. ومل ذلا عاات إدارة الشاركة. في المطالبات بما يتماشى مال توق ا

ين الساارية كماا ية لعقاود التاأمإدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلنظرت 
 5,06: م2020بر ديسام 31لياون لاير ساعودي )م 1,95على النتاائج، قامات الشاركة بحجاز مبلاغ  . بناءً مطلوباتالختبار كفاية ال م2021يونيو  30في 

 .التأمينأقساط عجز ( كاحتياطي مليون لاير سعودي
 

 حتياطات الفنية لقطاع المركباتإلا
إلاى جميال شاركات التاأمين فاي المملكاة  م2020ماايو  8)"التعمايم"( بتااري   189الساعودي التعمايم  البناا المركازي ، أصادر19-استجابة لوبااء كوفياد 

 ارات بالتجزئاةى، أصادر التعمايم تعليماات لشاركات التاأمين لتمدياد فتارة صاةحية جميال باوالص التاأمين علاى السايالعربية السعودية. من بين أمور أخار
حاد ي غضاون شاسر واالحالية لمدة شسرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شسرين لجميل بوالص السيارات الجديدة بالتجزئة المكتوباة فا

 من هذا التعميم.
 

سرين فاي وثاائق اإلدارة باالشتراا مل الخبير االكتواري المعين مجموعة متنوعة مان العوامال الداخلياة وخلصات إلاى أن الشاركة تعتبار تمدياد شاناقشت 
 رة شسرين.أقساط التأمين بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة. فت عجز التأمين الخاصة بالمركبات كسياسة جديدة وتسجيل احتياطي

 
ً النسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفقب ً وفقا اً شاسر 14للتعميم أعةه، يتم اكتساب القساط خاةل فتارة التغطياة ، أي  ا لمحاسابية للشاركة. ال يوجاد للسياساة ا ا

ةل فتارة الشاسر قسااط خاحياث لام ياتم كتاباة مباالغ جوهرياة مان األ م2021يونياو  30مان  اً تأثير كبير للتمديد لمدة شسرين فاي األقسااط المكتسابة اعتباار
 الواحد.
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