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 . التنظٌم واألنشطة الرئٌسٌة 2
 

بموجـــب الســجل  إن المجموعة المتحدة للتؤمٌن التعاونً )أسٌج( )الشركة( هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة
  م.2337أؼســطس  22هـ الموافــق 1426شــعبان  5بتارٌــخ  4333171555التجــاري رقــم 

 
إستلمت الشركة الترخٌص ، م2335إبرٌل  4ها فً المملكة العربٌة السعودٌة. فً بإن الشركة مرخص لها لمزاولة التؤمٌن واألنشطة المرتبطة 

ٌولٌدو  1بددأت الشدركة بؤعمالهدا التجارٌدة فدً  )سداما( لبددء أعمدال التدؤمٌن فدً المملكدة العربٌدة السدعودٌة. من مإسسة النقدد العربدً السدعودي
  .م2337أؼسطس  27. تم إدراج الشركة فً سوق المال السعودي )تداول( فً م2335

 

 فاصٌلها كما ٌلً:وتللشركة فروع مسجلة ثالثة  ٌوجد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . أسس اإلعداد 0
 
 بٌان اإللتزامأ( 
 

ـ  34وفقاً لمعـٌار المحاسـبة الدولً رقم "، 2315 سبتمبر 33شركة كما فً وللفترة المنتهٌة فً تم إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموجزة لل
المعتمد فً المملكة العربٌة السعودٌة والمعاٌٌر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن التقارٌر المالٌة األولٌة" 

 القانونٌٌن.
 
ٌددتم  لتددًا االسددتثمارات المتاحددة للبٌددعء باستثنا، ٌخٌةرلتاالتکلفة دأ امبوٌددة رارالستمدأ امبس ساأ علددىألولٌددة المددوجزة داد القدوائم المالٌددة اعم إٌت

تم تصدنٌؾ  حٌث. ةمتداولالؼٌر وة المتداول االرصدة للشركة باستخدام تصنٌؾ االولٌةال ٌتم عرض بٌان المركز المالً لة. دلعاابالقٌمة  قٌاسها
صافً ، حصة معٌدي التؤمٌن  -ذمم أقساط تؤمٌن و معٌدي التؤمٌن مدٌنة ، ودائع ألجل ، نقـد وما فً حكمه  رصدة متداولة :ؤكاألرصدة التالٌة 

حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات متكبدة وؼٌر مبلدػ عنهدا ، فً أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة ، حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات تحت التسوٌة ، 
مطالبات حملة الوثائق  ق تؤمٌن مإجلة ، مستحق من طرؾ ذي عالقة ، مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدٌنة أخرى ،وثائ اكتتابتكالٌؾ 

، مطالبدات متكبددة مطالبدات تحدت التسدوٌة   دخل عموالت ؼٌدر مكتسدبة، دائنة ، مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ، أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة ،
صدنؾ األرصددة تحدٌن ً فد. الفائض من عملٌدات التدؤمٌن ، زكداة وضدرٌبة دخدل مسدتحقة مستحقات ،  رىاحتٌاطات فنٌة أخ، وؼٌر مبلػ عنها

عمولدة مسدتحقة مدن ، ودٌعدة نظامٌدة، استثمارات متاحة للبٌع، مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌنؼٌر متداولة: ارصدة التالٌة بصفة عامة على أنها 
 .ممتلكات ومعداتالودٌعة النظامٌة و

 
لمتطلبدات نظدام التدؤمٌن فدً المملكدة العربٌدة السدعودٌة،  وفقداشركة بعرض قائمة المركز المالً األولٌة بالترتٌب حسب درجة السدٌولة. تقوم ال

. تسدجل (16وتعرض القوائم المالٌة وفقاً لذلك )إٌضدا   تحتفظ الشركة بسجالت محاسبٌة منفصلة لكل من عملٌات التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن
والمطلوبدات واإلٌددرادات والمصدارٌؾ العادٌدة بشددكل واضدح ألي مددن النشداطٌن فدً دفدداتر حسداب النشداط المعنددً. أسداس توزٌددع الموجدودات 

 .ومجلس اإلدارةتم تحدٌده من قبل اإلدارة ٌالمصروفات من العملٌات المشتركة 
 

دخل الشامل األولٌة الموجزة وقائمة التدفق النقدي األولٌة إن قائمة المركز المالً االولٌة الموجزة، قائمة الدخل االولٌة الموجزة وقائمة ال
من القوائم المالٌة األولٌة الموجزة تم تقدٌمها كبٌانات مالٌة إضافٌة لاللتزام  16الموجزة لعملٌات التامٌن وعملٌات المساهمٌن فً إٌضا  

مطلوبة بموجب المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. تتطلب اللوائح بمتطلبات اللوائح التنفٌذٌة الصادرة من مإسسة النقد العربً السعودي وؼٌر 
التنفٌذٌة الصادرة من مإسسة النقد العربً السعودي، فصل الموجودات والمطلوبات، اإلٌرادات والمصارٌؾ لعملٌات التؤمٌن وعملٌات 

ولٌة الموجزة وقائمة الدخل الشامل االولٌة الموجزة وقائمة المساهمٌن. وعلى ذلك فإن قائمة المركز المالً األولٌة الموجزة، قائمة الدخل اال
دات التدفقات النقدٌة األولٌة الموجزة لعملٌات التامٌن وعملٌات المساهمٌن كما ٌشار إلٌها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات، اإلٌرا

 والمصروفات والدخل أو الخسارة الشاملة للعملٌات المعنٌة.
 

ٌتم دمج أرصدة ومعامالت عملٌات التؤمٌن مع  ،للتقرٌر المالًوفًقا للمعاٌٌر الدولٌة وائم المالٌة االولٌة على مستوى الشركة عند إعداد القو
األرصدة المتداخلة والمعامالت واألربا  والخسائر ؼٌر المحققة )إن وجدت( بالكامل أثناء  استبعادأرصدة ومعامالت عملٌات المساهمٌن. ٌتم 

بالنسبة للمعامالت واألحداث  ٌتم اعتبارها عملٌات موحدةالسٌاسات المحاسبٌة المعتمدة لعملٌات التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن الدمج. إن 
 المشابهة فً ظروؾ مماثلة.

 الفرع
مكان   رقم السجل التجاري 
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خمٌس   5655335153  فرع الشركة

 مشٌط
  هـ1435رمضان  12 

  هـ1435رمضان  12  جدة  4333234355  فرع الشركة
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 . أسس اإلعداد )تتمة( 0
 

 أ( بٌان اإللتزام )تتمة(
 

كة فً قائمة المركز المالً االولٌة وقوائم الدخل األولٌة والدخل الشامل إن إدراج معلومات منفصلة لعملٌات التؤمٌن مع المعلومات المالٌة للشر
األولٌة والتدفقات النقدٌة األولٌة وكذلك بعض االٌضاحات ذات الصلة تمثل معلومات مالٌة تكمٌلٌة إضافٌة مطلوبة كما هو مطلوب بموجب 

 الالئحة التنفٌذٌة.
 

 :ٌلً كماذٌة لشركات التؤمٌن ٌة التنفٌتم توزٌع فائض عملٌات التؤمٌن حسب نص الالئح
 

   
 ٪53  محول إلى عملٌات المساهمٌن

 ٪13  المحول إلى عملٌات حملة وثائق التؤمٌن

  133٪ 
 
 

 عجز بؤكمله إلى عملٌات المساهمٌنإذا كان ناتج عملٌات التؤمٌن عجز، ٌتم تحوٌل ال
 
 

 ب( العملة الوظٌفٌة وعملة العرض
 

لٌة األولٌة الموجزة باللاير السعودي بإعتباره العملة التشؽٌلٌة للشركة وقد تم تقرٌب االرقام إلى أقرب ألؾ، ما لم ٌذكر تم عرض القوائم الما
 خالؾ ذلك. 

 
 

 ج( السنة المالٌة
 

 دٌسمبر. 31ٌناٌر وتنتهً فً  1، أي أنها تبدأ فً لمٌالديا التقوٌمتتوافق السنة المالٌة للشركة مع 
 

 ألحكام المحاسبٌة الهامةج( التقدٌرات وا
 

اسبٌة ٌقتضً على اإلدارة عند إعداد القوائم المالٌة االولٌة للشركة استخدام األحكام والتقدٌرات واالفتراضات التً تإثر على السٌاسات المح
 ومبالػ اإلٌرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات. النتائج الفعلٌة قد تختلؾ عن هذه التقدٌرات.

 
ٌقٌن عداد القوائم االولٌة الموجزة، تقوم اإلدارة بعمل تقدٌرات هامة تطبٌقا للسٌاسات المحاسبٌة للشركة والمصادر الرئٌسٌة لتقدٌر عدم العند إ

لشركة ومع ذلك، قامت ا م.2315دٌسمبر  31تتضمن سٌاسات إدارة المخاطر التً تم تطبٌقها فً إعداد القوائم المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 
مزٌد بمراجعة المصادر الرئٌسٌة لتقدٌرات الشكوك التً تم الكشؾ عنها فً القوائم المالٌة السنوٌة األخٌرة على خلفٌة وباء فٌروس كورونا. ل

ٌرات لهذه القوائم المالٌة األولٌة الموجزة. ستستمر اإلدارة فً تقٌٌم الوضع، وإظهار أي تؽٌ 15من التفاصٌل، ٌرجى مراجعة إٌضا  رقم 
 مطلوبة فً فترات إعداد التقارٌر المستقبلٌة.
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 . أسس اإلعداد )تتمة( 0

 

 )تتمة( ج( التقدٌرات واألحكام المحاسبٌة الهامة
 

 على االحتٌاطات الفنٌة للقطاع الطبً والموجودات المالٌة  28-كوفٌد تأثٌر 
 

 األصول المالٌة

على األصول المالٌة للشركة ، أجرت الشركة تقًٌٌما وفًقا لسٌاستها المحاسبٌة لتحدٌد ما إذا  15-كوفٌد لتلبٌة أي تؤثٌرات محتملة ، قد ٌكون لوباء
كان هناك دلٌل موضوعً على وجود أصل مالً أو مجموعة األصول المالٌة التً انخفضت قٌمتها. بالنسبة لألصول المالٌة للدٌون، تشمل هذه 

ٌن أو المدٌنٌن والتخلؾ عن السداد أو التؤخر فً السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدٌن إلى عوامل مثل الصعوبات المالٌة الكبٌرة للمصدر
البٌع ، قامت الشركة بإجراء تقٌٌم لتحدٌد ما إذا  -اإلفالس أو إعادة هٌكلة مالٌة أخرى ، إلخ. فً حالة األسهم المصنفة ضمن األصول المتاحة 

 .فً القٌمة العادلة لألصول المالٌة إلى ما دون تكلفتهاكان هناك انخفاض كبٌر أو طوٌل األمد 
 

لم ٌكن لها أي آثار مادٌة على نتائج الشركة المبلػ عنها لفترتً الثالثة  15-بناًء على هذه التقٌٌمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفٌد
 كثب. . تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عنسبتمبر 33أشهر المنتهٌة فً  التسعةو
 

 إدارة مخاطر االئتمان

عززت الشركة سٌاسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتؽٌرة والمتطورة بسرعة التً تفرضها الظروؾ الحالٌة. وتشمل هذه 
. استناًدا إلى مراجعة التركٌزات االئتمانٌة فً القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى الظرؾ، واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم

 المراجعة، حددت الشركة قطاعات معٌنة مثل المقاوالت الحكومٌة وشركات الطٌران وقطاع البٌع بالتجزئة وصناعة الضٌافة باعتبارها متؤثرة
 بشكل كبٌر بجائحة فبروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

 
 . السٌاسات المحاسبٌة الهامة0

 
راضات المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد القوائم المالٌة االولٌة الموجزة مع تلك المتبعة فً إعداد القوائم تتوافق السٌاسات والتقدٌرات واالفت

م، باستثناء المعاٌٌر الجدٌدة واعتماد التعدٌالت على المعاٌٌر الحالٌة التً كان لها 2315دٌسمبر  31المالٌة السنوٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً 
لها أي تؤثٌر مالً على القوائم المالٌة األولٌة الموجزة للشركة فً الفترة الحالٌة أو الفترات السابقة، ومن المتوقع أن تؤثٌر ضئٌل أو لم ٌكن 

 ٌكون لها تؤثٌر ضئٌل فً الفترة المستقبلٌة.
 

 
 المعاٌٌر الصادرة ولكنها غٌر فعالة بعدأ. 

التً تم إصدارها ولكن لم تصبح سارٌة المفعول للسنة المحاسبٌة للشركة التً تبدأ  اختارت الشركة عدم التطبٌق المبكر للمعاٌٌر الجدٌدة التالٌة
ا بتقٌٌم تؤثٌرها. 2323ٌناٌر  1فً  ًٌ  وتقوم حال
 
 

 "عقود التأمٌن" – 25المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
 

 :نظرة عامة
 

والعرض واالفصا  عن عقود التؤمٌن وٌحل محل المعٌار الدولً م، وٌحدد مبادئ االثبات والقٌاس 2317ماٌو  16تم نشر هذا المعٌار فً 
عقود التؤمٌن. ٌنطبق المعٌار الجدٌد على عقود التؤمٌن الصادرة، وعلى جمٌع عقود إعادة التؤمٌن وعقود االستثمار مع  4للتقرٌر المالً رقم 

 :ل المكونات التالٌة عن عقود التؤمٌنمالمح المشاركة تقدٌرٌة بشرط أن تصدر الجهة أًٌضا عقود التؤمٌن. ٌتطلب فص
 

 مشتقات متضمنة، إذا استوفت معاٌٌر محددة معٌنة ( أ
 مكونات استثمارٌة ممٌزة ( ب
 أي تعهد بنقل سلع ممٌزة أو خدمات ؼٌر تؤمٌنٌة ( ج

 

معٌار الدولً للتقرٌر وال 5ٌجب أن ٌتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعاٌٌر ذات الصلة )المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
 .(15المالً رقم 

 

 :القٌاس

، الذي سمح لشركات التؤمٌن بمواصلة استخدام السٌاسات المحاسبٌة 4على العكس المتطلبات الواردة فً المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 
 :نماذج القٌاس المختلفة التالٌة 17م، ٌقدم المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 2315ألؼراض القٌاس التً كانت موجودة قبل ٌناٌر 

 

 ٌعتمد النموذج العام للقٌاس على األساسٌات التالٌة
 :التدفقات النقدٌة للوفاء، والتً تشمل ( أ
 .احتمالٌة التقدٌرات المرجحة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة •
 ذه التدفقات النقدٌة المستقبلٌةتعدٌل لٌعكس القٌمة الزمنٌة للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالٌة المرتبطة به •
 تعدٌل المخاطر للمخاطر ؼٌر المالٌة •
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. السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة(0

 أ. المعاٌٌر الصادرة ولكنها غٌر فعالة بعد )تتمة(

 "عقود التأمٌن" )تتمة( – 25المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

لخدمة التعاقدٌة الربح ؼٌر المكتسب لمجموعة من عقود التؤمٌن وسٌتم إثباته كمنشؤة تقدم الخدمات هامش الخدمة التعاقدٌة. ٌمثل هامش ا ( ب
ا عند نشؤته؛ سٌتم تسجٌل أي مبلػ سلبً صاؾ من التدفقات النقدٌة للوفاء ف ًٌ ً فً المستقبل. ال ٌمكن أن ٌكون هامش الخدمة التعاقدٌة سلب

 :نهاٌة كل فترة تقرٌر الحقة ٌتم إعادة قٌاس القٌمة الدفترٌة لمجموعة من عقود التؤمٌن على أنها البداٌة فً الربح أو الخسارة مباشرة. فً

ذلك  مطلوبات التؽطٌة المتبقٌة، والتً تشمل التدفقات النقدٌة للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلٌة و هامش الخدمة التعاقدٌة للمجموعة فً •
 التارٌخ ؛و

المتكبدة ، والتً ٌتم قٌاسها على أنها التدفقات النقدٌة للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة فً ذلك مطلوبات المطالبات  •
 .التارٌخ

مش الخدمة ٌتم تعدٌل هامش الخدمة التعاقدٌة الحقًا للتؽٌرات فً التدفقات النقدٌة المتعلقة بالخدمات المستقبلٌة. وبما أنه ال ٌمكن أن ٌكون ها
أو الخسارة.  التعاقدٌة سالبا، فإنه ٌتم إثبات التؽٌٌرات فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التً تزٌد عن هامش الخدمة التعاقدٌة المتبقٌة فً الربح
البداٌة لتحدٌد  تتراكم الفائدة أًٌضا على هامش الخدمة التعاقدٌة بالمعدالت المثبتة عند االعتراؾ األولً بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم فً

الخسارة على أساس وحدات  القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المقدرة(. عالوة على ذلك ، سٌتم تحرٌر هامش الخدمة التعاقدٌة فً الربح أو
 ، مما ٌعكس كمٌة المزاٌا المقدمة ومدة التؽطٌة المتوقعة للعقود المتبقٌة فً المجموعة.التؽطٌة

عد منهج الرسوم المتؽٌرة نموذجاً إلزامٌا لقٌاس العقود ذات مالمح مشاركة المباشرة )ٌشار إلٌها أًٌضا باسم "عقود منهج الرسوم المتؽٌرة ٌ
 لهذه العقودمشاركة مباشرة"(. ٌتم إجراء هذا التقٌٌم ما إذا كان العقد ٌفً بهذه المعاٌٌر عند بدء العقد وال ٌتم إعادة تقٌٌمه الحًقا. بالنسبة 

 :هامش الخدمة التعاقدٌة أًٌضا باإلضافة إلى التعدٌل بموجب النموذج العام للقٌاس ٌتم تعدٌل
 حصة المنشؤة من التؽٌرات فً القٌمة العادلة للبنود األساسٌة ، ( أ
 .تؤثٌر التؽٌرات فً القٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المالٌة التً ال تتعلق بالعناصر األساسٌة ( ب

ٌُسمح  ا عن النموذج  ج تخصٌص أقساطبنهباإلضافة إلى ذلك،  ًٌ مبسط لقٌاس مطلوبات التؽطٌة المتبقٌة إذا كان ٌوفر قٌاًسا ال ٌختلؾ جوهر
ٌة العام للقٌاس أو إذا كانت فترة التؽطٌة سنة واحدة أو أقل لكل عقد فً المجموعة.  مع باستخدام نهج تخصٌص األقساط، فإن مطلوبات التؽط

ند االثبات األولً ناقًصا التدفقات النقدٌة لحٌازة التؤمٌن. ٌظل نموذج القٌاس العام قابالً للتطبٌق لقٌاس المتبقٌة مع األقساط المستلمة ع
تؤثٌر المخاطر المطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال ٌطلب من المنشؤة تعدٌل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود و

 .من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدٌة فً سنة واحدة أو أقل من تارٌخ تكبد المطالبات المالٌة إذا كان

 :تارٌخ السرٌان

أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً مسودة تعدٌالت التعرض للمعٌار . 2323ٌناٌر  1تعتزم الشركة تطبٌق المعٌار فً تارٌخ سرٌانه، أي 
، أكمل مجلس معاٌٌر  2323مارس  17فً وتلقى تعلٌقات من مختلؾ أصحاب المصلحة.  2315خالل ٌونٌو  17الدولً للتقرٌر المالً رقم 

عقود التؤمٌن التً تم اقتراحها للتشاور العام فً  17المحاسبة الدولٌة مناقشاته حول التعدٌالت على المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
. ٌتوقع مجلس معاٌٌر 2323ٌناٌر  1خ سرٌان المعٌار إلى فترات إعداد التقارٌر السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد . وقرر تؤجٌل تار2315ٌٌونٌو 

ٌُسمح بالتطبٌق المبكر إذا تم أًٌضا 2323فً الربع الثانً من عام  17المحاسبة الدولٌة إصدار تعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة   .
 .األدوات المالٌة - 5اإلٌرادات من العقود مع العمالء والمعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة  - 15للتقارٌر المالٌة تطبٌق المعٌار الدولً 

 :التحول
ٌلزم تطبٌق بؤثر رجعً. ومع ذلك، إذا كان التطبٌق الكامل بؤثر رجعً لمجموعة من عقود التؤمٌن ؼٌر عملً، عندئذ ٌكون على المنشؤة أن 

 .األثر الرجعً أو القٌمة العادلة تختار إما منهجٌة

 :العرض واإلفصاحات
 .تتوقع الشركة أن ٌإدي المعٌار الجدٌد إلى تؽٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة لعقود التؤمٌن مع تعدٌالت على العرض واإلفصاحات

 تأثٌر تطبٌق المعٌار:
ا بتقٌٌم تؤثٌر تطبٌق وتنفٌذ المعٌار الدولً للتقرٌر ًٌ  اعتباًرا من تارٌخ نشر هذه القوائم المالٌة األولٌة الموجزة ، 17المالً رقم  تقوم الشركة حال
تتوقع الشركة تؤثٌر جوهري على القٌاس واإلفصا  عن التؤمٌن والتنازل لم ٌتم تقٌٌم األثر المالً العتماد المعٌار بالكامل من قبل الشركة. 

 لً. قررت الشركة عدم اعتماد هذا المعٌار الجدٌد فً وقت مبكر.الذي سٌإثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز الما

 مشروع ، تشرؾ علٌه لجنة اإلدارة التنفٌذٌة للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة.للبدأت الشركة عملٌة التنفٌذ وشكلت فرٌق 
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 . السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة(0

 

 لة بعد )تتمة(أ. المعاٌٌر الصادرة ولكنها غٌر فعا
 

 "األدوات المالٌة" – 8المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
 

. ٌتناول المعٌار الجدٌد البنود التالٌة المتعلقة 35والذي سوؾ ٌحل محل معٌار المحاسبة الدولً لرقم  2314ٌولٌو  24تم نشر هذه المعٌار فً 
  :باألدوات المالٌة

 
  التصنٌف والقٌاس ( أ

منهجٌة واحدة لتحدٌد ما إذا كان ٌتم قٌاس األصل المالً بالتكلفة المطفؤة أو القٌمة العادلة من  5ار الدولً للتقرٌر المالً رقم ٌستخدم المعٌ
 :خالل الدخل الشامل االخر أو القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ٌتم قٌاس األصل المالً بالتكلفة المطفؤة إذا

 
 .ضمن نموذج أعمال ٌهدؾ إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصٌل التدفقات النقدٌة التعاقدٌةتم االحتفاظ باألصل  •
أدت األحكام التعاقدٌة لألصل المالً إلى نشإ تدفقات نقدٌة فً توارٌخ محددة بحٌث تقتصر على مدفوعات ألصل الدٌن والفائدة على  •

 .المبلػ أصل الدٌن القائم
 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وسٌتم إعادة تدوٌر األربا  أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو  ٌتم قٌاس األصل المالً بالقٌمة
 :الخسارة عند البٌع، فً حالة استٌفاء الشرطٌن التالٌٌن

 .االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال ٌهدؾ إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصٌل التدفقات النقدٌة التعاقدٌة وللبٌع •
 تمثل األحكام التعاقدٌة للتدفقات النقدٌة مدفوعات أصل المبلػ والفائدة. •
 

دئً، ٌتم قٌاس الموجودات التً ال تفً بؤي من هذه الفئات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المب
عادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك بؽلً أو ٌحد بشكل جوهري من عدم ٌمكن للمنشؤة استخدام الخٌار لتعٌٌن أصل مالً بالقٌمة ال

 .التطابق المحاسبً
حقة فً بالنسبة ألدوات حقوق الملكٌة ؼٌر المحتفظ بها لؽرض المتاجرة، ٌمكن للمنشؤة أٌضا إجراء انتخابات ال رجعة فٌها لتقدٌم التؽٌٌرات الال

 .ادلة لألدوات )بما فً ذلك األربا  والخسائر المحققة(، وٌتم إثبات توزٌعات األربا  فً الربح أو الخسارةالدخل الشامل االخر فً القٌمة الع
ادلة لاللتزام إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالً المصنفة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ٌتم إثبات قٌمة التؽٌر فً القٌمة الع

ى التؽٌٌرات فً المخاطر االئتمانٌة لهذا االمتثال فً الدخل الشامل االخر، مالم ٌإدي إثبات اثار تؽٌرات المخاطر االئتمانٌة المالً العائدة إل
 لاللتزام فً الدخل الشامل االخر إلى وجود عدم تطابق محاسبً فً الربح أو الخسارة أو زٌادته.

 
 ب( االنخفاض فً القٌمة

الخسائر االئتمانٌة المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانٌة  5مة بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ٌعكس نموذج االنخفاض فً القٌ
، لم ٌعد من الضروري حدوث حدث ائتمانً 5. وفقا لمقٌاس المعٌار الدولً للتقري المالً رقم 35المتكبدة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

دالً من ذلك، تقوم المنشؤة دائما بحساب الخسائر االئتمانٌة المتوقعة والتؽٌرات فً تلك الخسائر االئتمانٌة المتوقعة. قبل إثبات خسائر االئتمان. ب
 .ٌتم تحدٌث مبلػ الخسائر االئتمانٌة المتوقعة فً كل تارٌخ تقرٌر لتعكس التؽٌرات فً مخاطر االئتمان منذ االثبات المبدئً

 
 ج( محاسبة التحوط

متطلبات جدٌدة بشؤن محاسبة التحوط التً تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.  5ر الدولً للتقرٌر المالً رقم ٌقدم المعٌا
تحدد المتطلبات نهجاً أكثر اعتمادا على المبادئ فً نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعدٌالت على جمٌع محاسبة التحوط باستثناء 

ادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )ٌشار إلٌها عادة باسم "التحوط الكلً للقٌمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تستمر المنشؤة تحوطات القٌمة الع
. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبٌر ألن مجلس معاٌٌر المحاسبة 35فً تطبٌق متطلبات محاسبة التحوط حالٌاً فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 عالج محاسبة التحوط الكلً كمشروع منفصل.الدولً ب
 

 :تارٌخ السرٌان
. ومع ذلك، فإن التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقرٌر 2316ٌناٌر  1هو  5كان تارٌخ السرٌان المعلن للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

عقود  -4األدوات المالٌة مع المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  – 5عقود التؤمٌن: تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  – 4المالً رقم 
الحالً بالسما  للمنشآت التً تصدر عقود التؤمٌن ضمن  4، ٌؽٌر المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 2316سبتمبر  12التؤمٌن، المنشور فً 

قبل أن ٌصبح معٌار عقد التؤمٌن الجدٌد  5الدولً للتقرٌر المالً رقم للحد من آثار تطبٌق المعٌار  4نطاق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
عقود التؤمٌن( ساري المفعول. تقدم التعدٌالت خٌارٌن  -17الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً )المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

 بدٌلٌن:
 حتى إصدار سابق من: 5الً رقم تطبٌق إعفاء مإقت من تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر الم . 1
 تارٌخ السرٌان لمعٌار عقد التؤمٌن الجدٌد. أو  -أ
. ٌقتر  مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً تمدٌد تارٌخ السرٌان المعٌار الدولً 2321ٌناٌر  1فترات التقارٌر السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  -ب

ت اإلضافٌة المتعلقة بالموجودات المالٌة المطلوبة خالل فترة التؤجٌل. هذا الخٌار . إن االفصاحا2322ٌناٌر  1إلى  4للتقرٌر المالً رقم 
 سابقا، أو  5متا  فقط للمنشآت التً ترتبط أنشطتها فً الؽالب بالتؤمٌن ولم تطبق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

 
ت مالٌة محددة، إزالة اثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبً التً قد ، ولكن بالنسبة لموجودا5تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  .2

تحدث قبل تنفٌذ معٌار عقد التؤمٌن الجدٌد من األربا  أو الخسائر. خالل الفترة األولٌة، هناك إفصاحات إضافٌة مطلوبة.
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 )تتمة("األدوات المالٌة" – 8المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 
 

ا بدًءا من  ًٌ ضمن نطاق ( تمت مقارنة القٌمة الدفترٌة اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود 1: )2317ٌناٌر  1أجرت الشركة تقًٌٌما تفصٌل
ودائع أو المشتقات الضمنٌة ؼٌر المجمعة من عقود التؤمٌن( بالمبلػ اإلجمالً )بما فً ذلك مكونات ال 4 ً رقمالمالٌ قرٌرالمعٌار الدولً للت

( تمت مقارنة إجمالً القٌمة الدفترٌة اللتزامات الشركة المتعلقة بالتؤمٌن مع إجمالً القٌمة الدفترٌة لجمٌع 2المسجل من جمٌع التزاماتها ؛ و )
للتقرٌر أنها مإهلة لإلعفاء المإقت. وبالتالً ، قررت الشركة تؤجٌل تطبٌق المعٌار الدولً  التزاماتها. بناًء على هذه التقٌٌمات ، قررت الشركة

حتى تارٌخ نفاذ معٌار عقود التؤمٌن الجدٌد. ٌتم تضمٌن اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالٌة المطلوبة خالل فترة التؤجٌل فً  5المالً 
 المالٌة للشركة. القوائم

 
 ٌارتأثٌر تطبٌق المع

 
ا بتقٌٌم تؤثٌر تطبٌق وتنفٌذ المعٌار الدولً  ًٌ الموجزة، لم  األولٌةالمالٌة  القوائم. اعتباًرا من تارٌخ نشر هذه 5 التقرٌر المالً رقمتقوم الشركة حال

 ٌتم بعد تقٌٌم األثر المالً لتطبٌق المعٌار بشكل كامل من قبل الشركة.
 

ا بتقٌٌم التؤثٌر على ت ًٌ ، ومع ذلك تتوقع الشركة أن ٌتؤثر تصنٌؾ وقٌاس 5 رقم المالً للتقرٌرطبٌق وتنفٌذ المعٌار الدولً تقوم الشركة حال
 حٌث لم تقم الشركة بعد بمراجعة تفصٌلٌة. 5 رقم األصول المالٌة من تطبٌق المعٌار للتقرٌر المالً

 
  حكمه ًف . نقد وما8

قدٌة مما ٌلً:ٌتكون النقد وما فً حكمه الموضح فً قائمة التدفقات الن  

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 مراجعة() )غٌر مراجعة( 

   عملٌات التأمٌن

 654323 8,282, نقد فً الصندوق ولدى البنوك

 - 209,050  ودائع تستحق أقل من ثالثة أشهر

 035,8,9 654323 

   عملٌات المساهمٌن

صندوق ولدى البنوكنقد فً ال  28,355 124155 

 - 2,323, ودائع تستحق أقل من ثالثة أشهر

 774475 93,205 إجمالً النقد وما فً حكمه 

   

 

صفر(م: 2315دٌسمبر  31م )2323 سبتمبر 33% لاير سنوٌا كما فً 1.36هذه الودائع تعطً عائد بنسبة   

 
 ل ودائع ألج. 2

 
 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( راجعة()غٌر م 

   عملٌات التأمٌن

 1364523 - ودائع ألجل

   

   عملٌات المساهمٌن 

 554663 - ودائع ألجل 

 
القٌمة الدفترٌة لهذه  هراً، انشعشر  أثنًأكثر من ثالثة شهور وأقل من  لمدةهذه الودائع مودعة لدى البنوك التجارٌة باللاير السعودي وتستحق 

 االولٌة. القوائم المالٌةفً تارٌخ كما الودائع مساوٌاً للقٌمة الحالٌة لها 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

03 

 
  صافً ،ذمم أقساط تأمٌن ومعٌدي التأمٌن. ,
 

 تتؤلؾ أقساط التؤمٌن المدٌنة من مبالػ مستحقة كاالتً:
 

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 

 لاير سعودي( )ألؾ )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 
   

 744436 83,092 المطلوب من حملة وثائق التؤمٌن
 24246 2,828 أطراؾ ذوي عالقة -المطلوب من حملة وثائق التؤمٌن 
 154547 ,00,55 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 44564 0,808 ذمم معٌدي التؤمٌن مدٌنة

 229,882 1314217 

 (134377) (9,3,9) مشكوك فً تحصٌلهامخصص دٌون 

 664143 223,805 صافً -ذمم أقساط التأمٌن ومعٌدي التأمٌن 

 
 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 حركة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

 134334 20,355 السنةالرصٌد فً بداٌة الفترة / 

 (227) (2,338) السنة عكس مخصص خالل الفترة /

 134377 9,3,9 السنةالرصٌد فً نهاٌة الفترة / 

 
 

 ستثمارات متاحة للبٌع إ. 5
 

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غٌر مراجعة( عملٌات المساهمٌن
   

 254333 03,333 وكاستثمار فً صك
 114256 22,8,8 أوراق مالٌة مدرجة

 14523 2,800 أوراق مالٌة ؼٌر مدرجة 

 124527 22,929 وحدات فً صندوق عقاري محلً مدرج 

 514136 88,082 اإلجمالً 

 

 فٌما ٌلً حركة االستثمارات للبٌع: 
 

 
استثمار فً صكوك  
 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالٌة 
 مدرجة

  سعودي()ألف لاير

أوراق مالٌة غٌر 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وحدات فً صندوق 
عقاري محلً 

 مدرج
 االجمالً )ألف لاير سعودي(

 ,22,23 20,805 2,800 ,22,02 02,333 )غٌر مراجعة( -م 0303ٌناٌر  2كما فً 

 (2,333) - - - (2.333) استبعادات  

 0,208 0,802 - 039 - التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات 

 88,082 22,929 2,800 22,8,8 03,333 م 0303 سبتمبر 03كما فً 

  

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

04 

 
 (متاحة للبٌع )تتمة استثمارات. 5
  

 

استثمار فً صكوك  
 )ألؾ لاير سعودي(

 أوراق مالٌة مدرجة
 )ألؾ لاير سعودي(

أوراق مالٌة ؼٌر 
 مدرجة

 )ألؾ لاير سعودي(

وحدات فً صندوق 
عقاري محلً 

 مدرج
 االجمالً ؾ لاير سعودي()أل

 574734 134355 14523 234712 254333 )ؼٌر مراجعة( -م 2315ٌناٌر  1كما فً 

 134216 - - 134216 - شراء 

 (214576) - - (214576) - استبعادات  

 44732 24626 - 14534 - التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات 

 514136 124527 14523 114256 254333 م 2315دٌسمبر  31كما فً 

 
)عملٌات التأمٌن( احتٌاطٌات فنٌة .9  

صافً المطالبات القائمة واالحتٌاطٌات 2.9  

 ٌتكون صافً المطالبات القائمة واالحتٌاطٌات مما ٌلً:
م0303 سبتمبر 03   

 )ألف لاير سعودي(
م2315دٌسمبر  31   

 )ألؾ لاير سعودي(
 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

ملة وثائق التأمٌنالمطلوب من ح     
 344324  09,080 إجمالً المطالبات تحت التسوٌة

 09,080  344324 
 614667  8,080, مطالبات متكبدة ولم ٌبلػ عنها

 24336  009,,2 إحتٌاطً أقساط إضافٌة
 14716  38,,2 إحتٌاطٌات فنٌة أخرى

  223,850  554535 
    ٌخصم:

تحت التسوٌةات حصة معٌدي التؤمٌن من المطالب  (8,939)  (54716) 

 (64557)  (9,0,9) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة الؽٌر ُمبلػ عنها  

 (29,25,)  (164315) 

واالحتٌاطٌات تحت التسوٌةصافً المطالبات   80,08,  634623 

 
الحركة فً االقساط غٌر المكتسبة  0.9  

تؤلؾ مما ٌلً:الحركة فً االقساط ؼٌر المكتسبة ت  

)غٌر مراجعة( م0303 سبتمبر 03فً أشهر المنتهٌة  التسعةلفترة     

 إجمالً  

  ألف لاير سعودي

 معٌدي التأمٌن

  ألف لاير سعودي

 صافً

 ألف لاير سعودي
(02,000)  028,0,3  الرصٌد فً بداٌة الفترة   000,305 

 000,322  (20,883)  822,,05  وثائق التؤمٌن المكتتبة خالل الفترة

 (002,228)  828,,8  (092,200)  وثائق التؤمٌن المكتسبة خالل الفترة

 003,800  (09,088)  088,090  الرصٌد فً نهاٌة الفترة

         

       

)مراجعة(م 2315دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً     

 إجمالً  

  ألؾ لاير سعودي

 معٌدي التؤمٌن

  ألؾ لاير سعودي

 صافً

ؾ لاير سعوديأل  
(224736)  2524337  الرصٌد فً بداٌة السنة   2254265 

(564465)  5254352  وثائق التؤمٌن المكتتبة خالل السنة   4734667 
(5264555)  وثائق التؤمٌن المكتسبة خالل السنة   554533  (4674355)  

(214323)  2544363  الرصٌد فً نهاٌة السنة   2334337 

       



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

05 

 
 صافً -ل وحق استخدام األص .8

 
 اإلجمالً اإلجمالً مبانً 

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03  
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة(  

    التكلفة:
 - 54565 54565 كما فً بداٌة الفترة / السنة

 5.565 - - 16المالً  تؤثٌر تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر
 - 0,258 0,258 إضافات

 5.565 20,228 20,228 كما فً نهاٌة الفترة / السنة

    
    اإلطفاء المتراكم 

 - (24756) (24756) كما فً بداٌة الفترة / السنة
 (24756) (2,,,2) (2,,,2) المحمل على السنة / الفترة 

 (24756) (8,800) (8,800) كما فً نهاٌة الفترة / السنة

    
    صافً القٌمة الدفترٌة 

 - ,5,50 ,5,50 م2323 سبتمبر 33

 74227 - - م2315دٌسمبر  31

 
 . التزامات االٌجار 23
 اإلجمالً اإلجمالً مبانً 

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03  
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
    

    التزامات 
 - 74122 74122 فً بداٌة الفترة / السنة

 54565 - - 16تؤثٌر تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 
 321 005 005 نفقات مالٌة

 134336 5,028 5,028 فً نهاٌة الفترة / السنة 

    
    المدفوعات 

 - - - فً بداٌة الفترة / السنة
 (34164) (0,029) (0,029) دفع خالل الفترة / السنة 

 74122 2,232 2,232 فً نهاٌة الفترة / السنة

 
 
  ودٌعة نظامٌة. 22

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

   عملٌات المساهمٌن

 334333 03,333 ودٌعة نظامٌة

 
مدن %( 15: 2315دٌسمبر  31)  ٪15 لمملكة العربٌة السعودٌة، قامت الشركة بإٌداع الودٌعة النظامٌة بنسبةتمشٌاً مع متطلبات نظام التؤمٌن فً ا

سدحب هدذه الودٌعدة  ال ٌمكدن. )سداما( من قبل مإسسة النقد العربدً السدعودي ختٌارهإتم ٌملٌون لاير سعودي فً بنك  33رأس المال المدفوع قٌمته 
 قد العربً السعودي. النظامٌة بدون موافقة مإسسة الن

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

06 

 
 . التقارٌر القطاعٌة 20
 

ه ٌتم تحدٌد قطاعات التشؽٌل على أساس التقارٌر الداخلٌة حول مكونات الشركة التً ٌتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفت

 متخذ القرار التشؽٌلً الرئٌسً من أجل تخصٌص الموارد للقطاعات وتقٌٌم أدائها.

 

ق عامالت بٌن قطاعات التشؽٌل وفًقا للشروط واألحكام التجارٌة العادٌة. ٌتم قٌاس إٌرادات األطراؾ الخارجٌة المبلؽة للمجلس بطرٌقة تتفتتم الم

 مع تلك الواردة فً قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على موجودات ومطلوبات تشؽٌلٌة.

 

 ومٌة واإلدارٌة ومخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها وإٌرادات أخرى.ال تتضمن نتائج القطاعات المصارٌؾ العم

 

 ال تتضمن موجودات القطاعات، النقد وما فً حكمه، اإلستثمارات، مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدٌنة أخرى وصافً الممتلكات والمعدات.
 

ائنة أخرى، المستحق إلى عملٌات المساهمٌن            ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معٌدي تؤمٌن دائنة، مستحقات وأرصدة د

 ومخصص نهاٌة الخدمة للموظفٌن.

 

لى ال ٌتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات ؼٌر المخصصة لمتخذ القرار التشؽٌلً الرئٌسً بموجب القطاعات ذات الصلة وٌتم مراقبتها ع

 أساس مركزي.

 
م 2323 سدبتمبر 33ى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلؽة عن إجمالً أصول الشركة وخصدومها كمدا فدً فٌما ٌلً معلومات القطاع المقدمة إل

 المنتهٌة: للفترةم، ومجموع إٌراداتها ومصروفاتها وصافً دخلها 2315دٌسمبر  31و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

07 

 
 . التقارٌر القطاعٌة )تتمة(20

 
 )غٌر مراجعة( لاير سعودي( م )ألف0303 سبتمبر 03كما فً  

   عملٌات التأمٌن 

 
 قطاعات التشغٌل

 

 الطبً

 

 السٌارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عملٌات 

 التأمٌن

عملٌات 

 المساهمٌن

 

 المجموع

        الموجودات

 095,282 93,205 035,8,9 - - - - نقد وما فً حكمه

 223,805 - 223,805 - - - - صافً -ذمم أقساط تؤمٌن وإعادة تؤمٌن مدٌنة 

 09,088 - 09,088 ,,22,2 2,822 - 22,509 حصة معٌدي التؤمٌن من أقساط التؤمٌن الؽٌر مكتسبة

 8,939 - 8,939 859 0,885 2,5,8 28,,8 حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات تحت التسوٌة

حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ 
 9,0,9 - 9,0,9 ,95 9,, - 908,, عنها

 00,203 - 00,203 802 20, 29,289 0,098 تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن مإجلة

 ,,228,8 98,5,0 8,538, - - - - موجودات ؼٌر مخصصة

 00,300, 2,8,998 825,288 20,822 8,500 28,825 823,,0 إجمالً الموجودات

        

        المطلوبات

 00,588 - 00,588 9,353 - 2,2,2 00,220 ئنةمطالبات حملة الوثائق دا

 28,332 - 28,332 28,908 - - 8,250 أرصدة معٌدي تؤمٌن دائنة

 2,528 - 2,528 2,003 888 - - دخل من عموالت ؼٌر مكتسبة

 088,090 - 088,090 20,028 922,,2 20,,2,8 22,282 أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 009,,2 - 009,,2 - - 8,2,9 3,,,, إحتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن

 38,,2 - 38,,2 83 290 2,282 282 احتٌاطاٌت فنٌة أخرى

 09,080 - 09,080 83, 880,, 2,0,8 22,085 مطالبات تحت التسوٌة

 8,080, - 8,080, 825 0,220 09,220 00,552 مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنها

 039,903 2,8,998 80,802 - - - - مطلوبات وحقوق ملكٌة ؼٌر مخصصة

 00,300, 2,8,998 825,288 09,322 ,89,,0 028,820 209,088 إجمالً المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

08 

 
 . التقارٌر القطاعٌة )تتمة(20

 
 )مراجعة( م )ألؾ لاير سعودي(2315دٌسمبر  31كما فً  

   عملٌات التؤمٌن 

 
 قطاعات التشؽٌل

 

 الطبً

 

 السٌارات

الحوادث 

 العامة

 

 خرىأ

مجموع عملٌات 

 التؤمٌن

عملٌات 

 المساهمٌن

 

 المجموع

        الموجودات

 774475 124155 654323 - - - - نقد وما فً حكمه

 1544563 554663 1364523 - - - - ودائع ألجل

 664143 - 664143 - - - - صافً -ذمم أقساط تؤمٌن وإعادة تؤمٌن مدٌنة 

 214323 - 214323 44263 54111 - 114552 ؤمٌن الؽٌر مكتسبةحصة معٌدي التؤمٌن من أقساط الت

 54716 - 54716 476 14731 24665 44643 حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات تحت التسوٌة

 64557 - 64557 677 667 - 54353 حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنها

 144157 - 144157 535 733 64476 44437 تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن مإجلة

 1534633 664573 634663 - - - - موجودات ؼٌر مخصصة

 5624633 1544752 4364336 64154 64242 114347 264352 إجمالً الموجودات

        

        المطلوبات

 14536 - 14536 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 164473 - 164473 - - - - أرصدة معٌدي تؤمٌن دائنة

 14335 - 14335 665 453 - - دخل من عموالت ؼٌر مكتسبة

 2544363 - 2544363 54163 154323 1774232 564522 أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 24336 - 24336 - - - 24336 إحتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن

 14716 - 14716 43 163 14322 171 احتٌاطات فنٌة أخرى

 344324 - 344324 636 44776 124335 164333 تسوٌةمطالبات تحت ال

 614667 - 614667 556 24552 434567 174753 مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنها

 1654223 1544752 344426 - - - - مطلوبات وحقوق ملكٌة ؼٌر مخصصة

 5624633 1544752 4364336 74736 224564 2314453 534454 إجمالً المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

09 

 
 )تتمة( -. التقارٌر القطاعٌة 20
 
 )غٌر مراجعة( م0303 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  
 

 مركبات طبً
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغٌل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إٌرادات
 239,085 300,, ,0,20 8,823, 08,009 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

      أقساط التؤمٌن المسندة

 (2,228) (080) (9) - (528) داخلٌة -
 (22,,22) (2,223) (55) - (809,,) خارجٌة -

 (5,280) - (92) (2,230) (20,508) 

      فائض خسارة أقساط تؤمٌن

 (252) (,8) 29, (590) - داخلٌة -
 (,2,08) (8,) (0) (2,252) - خارجٌة -

 - (2,829) ,2, (222) (2,825) 

      
 88,232 ,83 8,235 0,880, ,05,38 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 35,,,2 08 (2,323) 00,895 (2,838) ؼٌر المكتسبةالتؽٌر فً صافً أقساط التؤمٌن 

 223,539 882 0,385 92,858 95,,02 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 820 585 ,,2 - - العموالت المكتسبة من إعادة التؤمٌن
 828 - 289 059 209 دخل اكتتاب آخر

 220,252 2,280 0,822 92,525 00,022 إجمالً اإلٌرادات
      

      تكالٌف ومصارٌف االكتتاب
 82,089 809 003 2,202, 08,328  إجمالً المطالبات المدفوعة

 (88,,9) (028) (09) - (9,820) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 38,,90 258 080 2,202, 35,,03 صافً المطالبات المدفوعة
 0,329 08 53, 2,833 828 التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة وؼٌر المبلػ عنها، 
 (,0,02) - - (0,022) 982 صافً

 02 - - ,2 8 التؽٌرات فً مصارٌؾ الخسارة المعدلة

 90,082 039 8,0 ,3,28, 02,802 صافً المطالبات المتكبدة 
 0,822 - - (,,,) 8,392 التؽٌر فً احتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن

 283,, 030 298 8,2,8 2,808 تكالٌؾ إستحواذ وثائق 

 2,235 - - 2,355 03 مصارٌؾ إكتتاب أخرى

 88,830 222 ,2,28 8,552, 05,852 إجمالً تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب
 

 29,250 92, 0,0,2 ,03,89 (2,5,3) صافً نتائج عملٌات التأمٌن
      

      مصارٌف/ )اإلٌرادات( التشغٌلٌة األخرى

 (989)     مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها 
 (03,3,9)     مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
 20,     دخل عمولة على الودائع

 898     إٌرادات إستثمارات

 8     إٌرادات أخرى

 (28,552)     إجمالً )المصارٌف(/اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى

      
 (0,388)     صافً الفائض

 0,820     الفائض المحول إلى المساهمٌن

 (,28)     همٌنالنتٌجة الصافٌة بعد تحوٌل الفائض إلى المسا

 
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

21 

 
 )تتمة( -. التقارٌر القطاعٌة 20

 
 )ؼٌر مراجعة( 2315 سبتمبر 33لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  
 

 مركبات طبً
الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشؽٌل
)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

      إٌرادات
 1254377 44711 74237 744716 424711 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

      أقساط التؤمٌن المسندة

 (14165) (314) (11) - (644) داخلٌة -
 (164665) (44346) (54335) - (74626) خارجٌة -

 (64472)  (54323) (44362) (174654) 
      فائض خسارة أقساط تؤمٌن

 (346) (57) (55) (152) - داخلٌة -
 (375) (66) - (265) - خارجٌة -

 - (461) (55) (143) (723) 
      

 1134633 236 24116 744237 344235 صافً أقساط التؤمٌن المكتتبة
 24466 161 334 64677 (64676) التؽٌر فً صافً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة

 1134266 367 24422 624514 274563 ةصافً أقساط التؤمٌن المكتسب
 14356 766 273   العموالت المكتسبة من إعادة التؤمٌن

 577   577  دخل اكتتاب آخر

 1154321 14175 24652 634651 274563 إجمالً اإلٌرادات
      

      تكالٌؾ ومصارٌؾ االكتتاب
 1324177 133 14243 624327 364537  إجمالً المطالبات المدفوعة

 (134337) (75) (664) (14315) (64355) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 524143 25 355 614336 334446 صافً المطالبات المدفوعة
 (44373) 61 (46) (24535) (14161) التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً
ها، التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة وؼٌر المبلػ عن

 صافً
(362) 14612 

- - 
14453 

 (56) - - (53) (5) التؽٌرات فً مصارٌؾ الخسارة المعدلة

 654455 66 311 634162 264533 صافً المطالبات المتكبدة 
 612 - - - 612 التؽٌر فً احتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن

 64172 315 233 34251 24336 تكالٌؾ إستحواذ وثائق 
 536 - - 563 345 رىمصارٌؾ إكتتاب أخ

 574151 431 541 644316 324153 إجمالً تكالٌؾ ومصارٌؾ اإلكتتاب
 

 164173 774 24151 154675 (44633) صافً نتائج عملٌات التؤمٌن
      

      )مصارٌؾ( / اإلٌرادات التشؽٌلٌة األخرى
 (644)     مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها 

 (234137)     مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
 14734     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبٌع

 421     إٌرادات إستثمارات
 23     إٌرادات أخرى

 (164636)     إجمالً )المصارٌؾ(/اإلٌرادات التشؽٌلٌة األخرى
      

 (666)     صافً الفائض
 (552)     الفائض المحول إلى المساهمٌن

 (114)     تحوٌل الفائض إلى المساهمٌنالنتٌجة الصافٌة بعد 

 
 
 
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

20 

 
 )تتمة( -. التقارٌر القطاعٌة 20

 
 )غٌر مراجعة( م0303 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة  
 

 مركبات طبً
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغٌل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إٌرادات
 822,,05 880,,0 28,529 032,,08 99,888 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

      أقساط التؤمٌن المسندة

 (0,322) (2,398) (93) - (2,980) داخلٌة -
 (09,,,8) (08,302) (325,,) - (293,,2) خارجٌة -

 (29,800) - (,,385) (02,203) (88,,08) 

      فائض خسارة أقساط تؤمٌن

 (90,,2) (208) (058) (2,0,8) - داخلٌة -
 (0,228) (035) (9) (2,838) - خارجٌة -

 - (0,250) (090) (08,) (0,932) 
 

     
 000,322 ,2,85 9,008 080,209 53,350 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 20,238 (253) (2,889) 28,,20 2,230 ةؼٌر المكتسبالتؽٌر فً صافً أقساط التؤمٌن 

 002,228 ,2,03 982,, 022,585 52,252 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 0,000 00,,0 32, - - العموالت المكتسبة من إعادة التؤمٌن
 2,995 - 0,289 2,508 0,323 دخل اكتتاب آخر

 088,008 0,809 83,,8 ,025,85 50,292 إجمالً اإلٌرادات
      

      االكتتاب مصارٌفو تكالٌف
 059,020 895 2,055 292,850 82,325  إجمالً المطالبات المدفوعة

 (829,,0) (098) (,8) - (390,,0) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 022,802 289 2,002 292,850 8,808, صافً المطالبات المدفوعة
 (2,952) 8 823 (2,882) (993) ة ، صافًالتؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌ

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة وؼٌر المبلػ عنها، 
 508 - - (,0,85) 0,023 صافً

 (235) - - (205) 03 التؽٌرات فً مصارٌؾ الخسارة المعدلة

 82,,,08 030 0,092 808,,25 5,098, صافً المطالبات المتكبدة 
 20,803 - - 8,2,8 8,022 التؤمٌن التؽٌر فً احتٌاطً عجز أقساط

 28,895 2,353 252 22,223 080,, تكالٌؾ إستحواذ وثائق 

 ,0,83 - - ,2,,0 023 مصارٌؾ إكتتاب أخرى

 090,338 2,050 ,0,92 88,,033 59,255 إجمالً تكالٌف ومصارٌف اإلكتتاب
 

 2,002, ,2,,0 598,, 555,,2 (8,880) صافً نتائج عملٌات التأمٌن
      

      )مصارٌف(/ اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى

 2,338     عكس مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها 
 (3,828,)     مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
 0,350     دخل عمولة على الودائع

 2,250     إٌرادات إستثمارات

 8     إٌرادات أخرى

 (,22,52)     إجمالً )المصارٌف(/اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى

      
 ,33,,     صافً الفائض

 (2,385)     الفائض المحول إلى المساهمٌن

 828     النتٌجة الصافٌة بعد تحوٌل الفائض إلى المساهمٌن

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

22 

 
 )تتمة( -. التقارٌر القطاعٌة 20

 
 )ؼٌر مراجعة( م2315 سبتمبر 33أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة  
 

 مركبات طبً
 الحوادث
 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشؽٌل
)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

)ألؾ لاير 
 سعودي(

      إٌرادات
 4344322 164666 124163 2634713 1144746 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

      أقساط التؤمٌن المسندة

 (34656) (14261) (116) - (24257) داخلٌة -
 (434665) (134767) (64564) - (234114) خارجٌة -

 (224371) - (74362) (154366) (444521) 
      فائض خسارة أقساط تؤمٌن

 (14345) (172) (352) (625) - داخلٌة -
 (14516) (256) (17) (14241) - خارجٌة -

 - (24366) (365) (433) (24665) 
 

     
 3564536 14166 44725 2564644 524375 أقساط التؤمٌن المكتتبةصافً 

 (14375) (173) 24115 (24331) (14315) التؽٌر فً صافً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة

 3554561 14316 64644 2564643 514356 صافً أقساط التؤمٌن المكتسبة
 24533 24336 565 5 - العموالت المكتسبة من إعادة التؤمٌن

 24375 - - 24375 - دخل اكتتاب آخر

 3634566 34354 74433 2564723 514356 إجمالً اإلٌرادات
      
      االكتتاب مصارٌؾوكالٌؾ ت

 3374357 352 14555 1564625 1374677  إجمالً المطالبات المدفوعة
 (274434) (333) (14335) (24554) (234535) حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة

 2754663 52 554 1544235 644342 صافً المطالبات المدفوعة
 (44465) 36 162 (14613) (34375) التؽٌرات فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً

التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة وؼٌر المبلػ عنها، 
 صافً

14116 561 
- - 

14657 

 (45) - - (35) (6) التؽٌرات فً مصارٌؾ الخسارة المعدلة

 2764646 133 14176 1534167 624373 صافً المطالبات المتكبدة 
 365 - - - 365 التؽٌر فً احتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن

 164273 564 732 54322 74562 تكالٌؾ إستحواذ وثائق 
 44636 - - 34463 14125 مصارٌؾ إكتتاب أخرى

 3334113 14354 14676 2354672 514465 إجمالً تكالٌؾ ومصارٌؾ اإلكتتاب
 

 634453 24263 54555 534351 (413) صافً نتائج عملٌات التؤمٌن
      

      )مصارٌؾ(/ اإلٌرادات التشؽٌلٌة األخرى
 (555)     مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها 

 (614535)     مصارٌؾ عمومٌة وإدارٌة
 44646     دخل عمولة على الودائع

 24633     ة من استثمارات متاحة للبٌعمكاسب محقق
 22     إٌرادات أخرى

 (554336)     إجمالً )المصارٌؾ(/اإلٌرادات التشؽٌلٌة األخرى
      

 54447     صافً الفائض
 (54116)     الفائض المحول إلى المساهمٌن

 331     النتٌجة الصافٌة بعد تحوٌل الفائض إلى المساهمٌن

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

23 

 

 )تتمة( -ارٌر القطاعٌة . التق20

 

)غٌر مراجعة( م0303 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً    

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبً إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

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

 305,,, 0.325 2,802, 2.398 تجزئه
 28,082 232 ,0,80 22,539 صغٌر جدا

 ,28,00 828 (2,320) 28,088 صغٌر
 ,8,58 2,980 08, 0,028 متوسط

 9,880 0,288 852 8,809 كبٌر

 239,085 8.228 8,823, 08.009 المجموع

 

 )ؼٌر مراجعة( م2315 سبتمبر 33لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبً إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( 
     

 764632 14634 724737 24351 تجزئه
 24653 - 266 24422 صؽٌر جدا

 114734 14315 665 54723 صؽٌر
 74553 663 631 64472 متوسط
 334356 74515 477 224336 كبٌر

 1254377 114546 744716 424711 المجموع

 

)غٌر مراجعة( م0303 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة    

 المجموع ممتلكات وحوادث  مركبات طبً إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

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

 020,055 5.082 083,5,8 2.050 تجزئه
 00,838 232 0,288 28,,03 صغٌر جدا

 05,285 2,995 2,0,9 08,380 صغٌر
 528,,2 8,888 2,202 82,,23 متوسط

 82,029 05,890 - ,25,95 كبٌر

 822,,05 3,,.82 032,,08 99.888 المجموع

 

)ؼٌر مراجعة( م2315 سبتمبر 33أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة    

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبً الً أقساط التؤمٌن المكتتبةإجم

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( 
     

 2634421 44267 2514433 74751 تجزئه
 134661 676 573 54233 صؽٌر جدا

 364533 54634 34463 254565 صؽٌر
 254235 2,356 34326 234363 متوسط
 654512 154551 14626 464353 كبٌر

 4344322 264666 2634713 1144746 المجموع
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

24 

 
 . معامالت مع أطراف ذوي عالقة20

 

 تمثل األطراؾ ذات العالقة المساهمٌن الرئٌسٌٌن والمدٌرٌن وموظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن فً الشركة، والشركات التً هم أصحابها الرئٌسٌٌن
ت أخرى ٌسٌطرون علٌها أو ٌسٌطرون علٌها بشكل مشترك أو ٌتؤثرون بها بشكل كبٌر. ٌتم اعتماد سٌاسات التسعٌر وشروط هذه وأي كٌانا

واألرصدة  الفترةفٌما ٌلً تفاصٌل المعامالت مع األطراؾ ذات العالقة الرئٌسٌة خالل المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. 
 عنها.الناتجة 

 
 ذو العالقـةالطرف 

 
 طبٌعة المعاملة

أشهر المنتهٌة فً  التسعةمبالغ لعملٌات لفترة   
 الرصٌد النهائً
 مدٌن / )دائن(

م2315 سبتمبر 33 م0303 سبتمبر 03   م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03   
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( )ؼٌر مراجعة( )غٌر مراجعة(  
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  

 مجلس اإلدارة

     

 24235 2.802 754 250 أقساط تؤمٌن مكتتبة

/   مطالبات مدفوعة
(958) 666 02, مستلمة  (453) 

 أسٌج البحرٌن )مساهم(
دفع مطالبات نٌابة  

(442) (002) عن أسٌج البحرٌن  2.892 14763 

مجلس اإلدارة ولجنة 
 التدقٌق

 - - 267 008 الحضوررسوم 
 

 2323 سبتمبر 33أشهر المنتهٌة فً  التسعةتعوٌضات كبار موظفً اإلدارة خالل فترة 
 

 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

 24743 00,,8 رواتب والبدالت األخرى

 233 022 المزاٌا النهائٌة للموظفٌن

 8,890 24546 

 
 وضرٌبة دخل مستحقة زكاة. 28

 

 تم إحتساب الزكاة وضرٌبة الدخل المستحقة على أفضل ما لدى االدارة من تقدٌرات: 
 

 فٌما ٌلً حركة الزكاة المستحقة:
 م2315دٌسمبر  31 م0303 سبتمبر 03 
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

 54366 9,858  السنة / د فً بداٌة الفترةالرصٌ

 34353 0,8,0  السنة / المحمل خالل الفترة

  (2.880) المدفوعات خالل الفترة / السنة

 64475 23.333 عن الزكاة الرصٌد فً نهاٌة الفترة / السنة

 

 ب تعدٌالت معٌنة وفقا لألنظمة الزكوٌة ذات الصلة.إن الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة فً القوائم المالٌة قد تكون بصفة رئٌسٌة بسب
 

 تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات الزكاة المطبقة فً المملكة العربٌة السعودٌة. تخضع 
إصدار الربوط الزكوٌة والتً تختلؾ عن االنظمة الزكوٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة لتفسٌرات مختلفة وتقوم الهٌئة العامة للزكاة والدخل ب

 االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 
 

 حالة الربوط

. وقد تدم اسدتالم 2315دٌسمبر  31للسنوات المنتهٌة فً  ى الهٌئة العامة للزكاة والدخل )"الهٌئة"(تم تقدٌم إقرارات الزكاة وضرٌبة الدخل إل
ربط إضافً بخصدوص اإلقدرارات المقدمدة للسدنوات المنتهٌدة  قدمت الهئٌة. 2336دٌسمبر  31 الشهادة النهائٌة من الهٌئة للسنة المنتهٌة فً

ملٌون لاير سعودي تم دفعده. ٌتعلدق االخدتالؾ الرئٌسدً فدً التقددٌر اإلضدافً بعددم  1.66بمبلػ  2313و  2335و  2336دٌسمبر  31فً 
الشدركة اعتراًضدا علدى هدذا الدربط اإلضدافً إلدى لجندة االعتدراض السما  بجزء من مصارٌؾ ما قبل التؤسٌس وضرٌبة االستقطاع. قدمت 

 الضرٌبً األولٌة بعد نهاٌة العام ، حٌث تم استالم قرار عكس ذلك من لجنة االعتراض الضرٌبً المبدئً ، والذي تقدمت الشركة بنداًء علٌده
لصالح الشركة فٌما ٌتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلدق بالطعن أمام اللجنة العلٌا لالعتراضات. أصدرت لجنة االعتراضات العلٌا قرارها 

ملٌون لاير سعودي.  1.27بضرٌبة االستقطاع. قامت الشركة بإحالة األمر إلى دٌوان المظالم. فً هذا الصدد ، دفعت الشركة مبلػ الضرٌبة 
 2315حتدى  2313دٌسدمبر  31والدخل للسدنوات مدن  وقد قدمت الشركة اعتراًضا على الربط ؼٌر المواتً الذي قدمته الهٌئة العامة للزكاة

 ملٌون لاير سعودي. االعتراض قٌد الدراسة حالٌا من قبل الهٌئة العامة للزكاة والدخل. 4.56بمبلػ 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

25 

 
 )تتمة( وضرٌبة دخل مستحقة زكاة. 28

 

 )تتمة( حالة الربوط
مطالبًة  2316إلى  2316للسنوات من  ربطعامة للزكاة والدخل ، أصدرت الهٌئة ال2323سبتمبر  33خالل فترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 ملٌون. الشركة بصدد تقدٌم اعتراض على مثل هذه التقٌٌمات. 7.63بالتزام إضافً قدره 
 

 ضرٌبة الدخل:

 بما أن المساهم األجنبً هو بنك التنمٌة االسالمً، فإنه معفى من ضرٌبة الدخل.
 

 . رأس المال 22
 ملٌون سهم 23 إلى مقسماً ملٌون لاير سعودي  233 والمكتتب به والمدفوعبلػ رأس مال الشركة المصر  به ، 2315 دٌسمبر 31كما فً 

 لاير سعودي لكل سهم. 13قٌمة ب
ملٌون لاير سعودي  141ملٌون لاير سعودي إلى  233، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفٌض رأس مال الشركة من  2323ٌناٌر  16 فً

 هـ1441محرم  21ملٌون سهم عن طرٌق تسوٌة الخسائر المتراكمة. فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادي الذي عقد فً  5.5مقسًما إلى 
، وافق مساهمو الشركة على التخفٌض والتؽٌٌرات المطلوبة فً النظام األساسً للشركة المتعلق بالتخفٌض. 2323أؼسطس  26الموافق 

ملٌون لاير سعودي. ٌتم تخفٌض رأس المال من خالل تخفٌض سهم واحد لكل  141لخسائر المتراكمة بمبلػ وعلٌه تم تخفٌض رأس المال وا
سهم ٌمتلكها المساهمون. الؽرض من تخفٌض رأس المال هو إعادة هٌكلة مركز رأس مال الشركة من أجل تلبٌة االمتثال لقانون  3.3656

 تزام الشركة المالً.الشركات. لن ٌكون هناك تؤثٌر لرأس المال على ال
ملٌون سهم  14.1ملٌون لاير سعودي، مقسًما إلى  141، بلػ رأس مال الشركة المصر  به والمكتتب به والمدفوع 2323سبتمبر  33فً  كما

 لكل سهم. 13بقٌمة 
 

ل إصدار حق بقٌمة إجمالٌة م، أوصى مجلس اإلدارة بزٌادة رأس مال الشركة من خال2323ٌناٌر  16هـ الموافق 1441ل جمادى األو 21 فً
، حصلت 2323أكتوبر  1هـ الموافق  1442ر صف 14، فً 2323سبتمبر  33فترة المنتهٌة فً ملٌون لاير سعودي. الحًقا لل 153قدرها 

ا على المالٌة ، تعمل الشر القوائمالشركة على موافقة مإسسة النقد العربً السعودي )ساما(. اعتباًرا من تارٌخ الموافقة على هذه  ًٌ كة حال
 االنتهاء من اإلجراءات التنظٌمٌة والقانونٌة المتبقٌة التً تستند إلٌها هذه الزٌادة.

 
 . ربح السهم األساسً والمخفض  ,2

 

 تم احتساب دخل السهم للفترة بقسمة صافً الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة. قامت الشركة بتخفٌض
( ، ونتٌجة لذلك تمت إعادة بٌان المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة 15رأس مالها عن طرٌق التعوٌض عن الخسارة المتراكمة )إٌضا  

 ملٌون سهم وبالتالً تمت إعادة بٌان الدخل لكل سهم. 14.1المصدرة والقائمة فً السنة السابقة إلى 
 

ثر رجعً للفترة السابقة لٌعكس االنخفاض فً رأس المال كما هو مطلوب بموجب معٌار المحاسبة أ( تم تعدٌل المتوسط المرجح لعدد األسهم بؤ
 "ربحٌة السهم" على النحو التالً: 33الدولً 

 م2315سبتمبر  33 م0303سبتمبر  03 
 )ألؾ لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

 )معدلة(  

 234333 03,333 ٌناٌر 1والقائمة كما فً  تتبةالمكاألسهم العادٌة 

 (54533) (2,833) تؤثٌر تخفٌض رأس المال

 144133 28,233 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة

 

 على النحو التالً: ضٌتم احتساب ربح السهم األساسً والمخفب( 
 
 م2315سبتمبر  33 م0303سبتمبر  03 
 ؾ لاير سعودي()أل )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 
 )معدلة(  

 1.572 ,33., للفترة الدخلصافً 

 14.133 28.233 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة

 3.14 3.80 )لاير سعودي والمخفضربحٌة السهم األساسٌة 

 
 
 
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م 0303سبتوبر  03لفترة الثالثت والتسعت أشهر الونتهيت في 

26 

 
 . ضرٌبة القٌمة المضافة25

 

 2316دٌسمبر  31من الهٌئة العامة للزكاة والدخل ربط ضرٌبة القٌمة المضافة للسنوات المنتهٌة فً  ، استلمت الشركة 2323سبتمبر  26فً 
ملٌون لاير  2.65ملٌون لاير سعودي لضرٌبة القٌمة المضافة و  1.56ملٌون لاير سعودي و  1.76للمطالبة بالتزام إضافً بمبلػ  2315و 

الصلة على التوالً. اإلدارة بصدد تقدٌم اعتراض على التقٌٌمات المذكورة وهً واثقة من  ملٌون لاير سعودي للعقوبات ذات 1.76سعودي و 
امة تلقً نتٌجة إٌجابٌة. ومع ذلك ، وفًقا لمتطلبات الئحة الهٌئة العامة للزكاة والدخل ، ستصدر الشركة الضمان المصرفً لصالح الهٌئة الع

 على التقٌٌمات المذكورة. للزكاة والدخل للمبلػ المذكور قبل تقدٌم اعتراض
 

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م )تتوت(0303يىنيى  03لفترة الثالثت أشهر الونتهيت في 

 

27 

 

 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة29
 

 م )مراجعة(2315دٌسمبر  31  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 قائمة المركز المالً األولٌة الموجزة

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( لف لاير سعودي()أ )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات 

 774475 124155 654323  095,282 93,205 035,8,9 نقـد وما فً حكمه  

 1544563 554663 1364523  - - - ودائع ألجل

 664143 - 664143  223,805 - 223,805 ذمم أقساط تؤمٌن ومعٌدي التؤمٌن مدٌنة ، صافً

 214323 - 214323  09,088 - 09,088 حصة معٌدي التؤمٌن فً أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 54716 - 54716  8,939 - 8,939 حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات تحت التسوٌة 

 64557 - 64557  9,0,9 - 9,0,9 مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنهاحصة معٌدي التؤمٌن من 

 144157 - 144157  00,203 - 00,203 تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن مإجلة

 14763 - 14763  2,892 - 2,892 مستحق من طرؾ ذي عالقة

 34556 - 34556  2,208 - 2,208 ممتلكات ومعدات، صافً

 54336 - 54336  8,523 - 8,523 موجودات ؼٌر ملموسة 

 74227 - 74227  ,5,50 - ,5,50 ًالحق فً استخدام األصل ، صاف

 514136 514136 -  88,082 88,082 - استثمارات متاحة للبٌع

 534461 44211 464273  25,805 0,500 20,538 مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدٌنة أخرى

 334333 334333 -  03,333 03,333 - ودٌعة نظامٌة 

 14653 14653 -  2,588 2,588 - عمولة مستحقة من الودٌعة النظامٌة

 5624633 1544752 4364336  00,300, 2,8,998 825,288 إجمالً الموجودات 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
__________________________________________________________________________________  

28 

 

 
 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(29

 

 م )مراجعة(2315دٌسمبر  31  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 
 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  المجموع مٌنعملٌات المساه عملٌات التأمٌن قائمة المركز المالً األولٌة الموجزة 

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

        المطلوبات 

 14536 - 14536  00,588 - 00,588 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 134345 231 134144  28,902 823 28,092 نة أخرىمستحقات وأرصدة دائ

 164473 - 164473  28,332 - 28,332 ارصدة معٌدي تؤمٌن دائنة

 14335 - 14335  2,528 - 2,528 دخل عموالت ؼٌر مكتسبة

 2544363 - 2544363  088,090 - 088,090 أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة

 24336 - 24336  009,,2 - 009,,2 احتٌاطً عجز أقساط تؤمٌن

 14716 - 14716  38,,2 - 38,,2 احتٌاطٌات فنٌة أخرى

 344324 - 344324  09,080 - 09,080 مطالبات تحت التسوٌة 

 614667 - 614667  8,080, - 8,080, مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنها 

 124311 - 124311  20,008 - 20,008 مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 74122 - 74122  2,232 - 2,232 ات اإلٌجارالتزام

 54562 - 54562  880,, - 880,, الفائض من عملٌات التؤمٌن

 64475 64475 -  23,333 23,333 - زكاة وضرٌبة دخل مستحقة

 14653 14653 -  2,588 2,588 - عمولة مستحقة لساما على احتٌاطً ودائع 

 4154232 134333 4364665  853,028 20,088 825,852 إجمالً المطلوبات 

        حقوق المساهمٌن

 2334333 2334333 -  282,333 282,333 - رأس المـال 

 (554514) (554514) -  8,200 8,200 - خسائر متراكمة 

 34573 34573 -  5,220 5,220 - احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات

 1444455 1444455 -  82,,220 82,,220 - إجمالً حقوق المساهمٌن

 (631) - (631)  (902) - (902) احتٌاطً األكتواري لمكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 1434626 1444455 (631)  222,928 82,,220 (902) إجمالً الحقوق

 5624633 1544752 4364336  00,300, 2,8,998 825,288 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمٌن

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
__________________________________________________________________________________  

29 

 

 

 ت المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(. المعلوما29
 لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 مراجعة( )المعدلة(ؼٌرم )2315 سبتمبر 33  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 قائمة الدخل األولٌة الموجزة

 المجموع ساهمٌنعملٌات الم عملٌات التؤمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( إٌرادات
 1254377 - 1254377  239,085 - 239,085 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

        أقساط التؤمٌن المسندة :ناقصا

 (14165) - (14165)  (2,228) - (2,228) داخلٌة  -

 (164665) - (164665)  (22,,22) - (22,,22) خارجٌة  -

 (20,508) - (20,508)  (174654) - (174654) 

        فائض خسارة أقساط تؤمٌن 

 (346) - (346)  (252) - (252) داخلٌة  -

 (375) - (375)  (,2,08) - (,2,08) خارجٌة  -

 (2,825) - (2,825)  (723) - (723) 

 1134633 - 1134633  88,232 - 88,232 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 24466 - 24466  35,,,2 - 35,,,2 التؽٌر فً صافً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة

 1134266 - 1134266  223,539 - 223,539 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 14356 - 14356  820 - 820 لتؤمٌنالعموالت المكتسبة من إعادة ا

 577 - 577  828 - 828 دخل اكتتاب آخر

 1154321 - 1154321  220,252 - 220,252 صافً اإلٌرادات

        تكالٌف ومصارٌف االكتتاب

 1324177 - 1324177  82,089 - 82,089 إجمالً المطالبات المدفوعة

 (134337) - (134337)  (88,,9) - (88,,9) ناقصا : حصة معٌدي التؤمٌن

 524143 - 524143  38,,90 - 38,,90 صافً المطالبات المدفوعة

 (44373) - (44373)  0,329 - 0,329 التؽٌر فً المطالبات تحت التسوٌة ، صافً

 14453 - 14453  (,0,02) - (,0,02) التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة وؼٌر المبلػ عنها، صافً

ً مصارٌؾ الخسارة المعدلةالتؽٌرات ف  02 - 02  (56) - (56) 

 654455 - 654455  90,082 - 90,082 صافً المطالبات المتكبدة

 612 - 612  0,822 - 0,822 نقص احتٌاطً أقساط التؤمٌن

 64172 - 64172  283,, - 283,, تكالٌؾ إستحواذ وثائق  

 536 - 536  2,235 - 2,235 مصارٌؾ اكتتاب اخرى

 574151 - 574151  88,830 - 88,830 جمالً التكالٌف والمصارٌفا

 29,253 - 29,253  29,250 - 29,250 صافً دخل االكتتاب
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(29
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً قائمة الدخل األولٌة الموجزة
 مراجعة( )المعدلة(ؼٌر م )2315 سبتمبر 33  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 
 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

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

        صارٌف( / الدخل العملٌات االخرىاجمالً )م

 (644) - (644)  (989) - (989) دٌون مشكوك فً تحصٌلها  مخصص

 (234137) (463) (154654)  (03,3,9) (522) (28,025) مصارٌؾ عمومٌة وادارٌة

 14734 534 14173  20, 202 205 دخل عمولة  الودٌعة 

 421 421 -  - - - مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبٌع

 - - -  898 898 - إٌراد استثمارات  

 23 - 23  8 - 8 إٌرادات أخرى

 (164636) 472 (154336)  (28,552) (280) (08,,28) اجمالً )مصارٌف( العملٌات االخرى

 (666) 472 (14136)  (2,288) (280) (2,825) الدخل للفترة

 (14252) (14252) -  (2,233) (2,233) - مصروؾ زكاة الفترة 

 (14556) (623) (14136)  (0,388) (80,,2) (2,825) صافً الفائض 

 - (14324) 14324  - (2,022) 2,022 حصة المساهمٌن من الفائض  

 (14556) (14644) (114)  (0,388) (0,820) (,28) النتٌجة الصافٌة بعد تحوٌل الفائض للمساهمٌن

        

 (3.14) (3.13) (3.31)  (3.00) (3.02) (3.32) 0328 – دلمع –والمخفض للفترة ربح السهم األساسً 

         االخر قائمة الدخل الشامل

 (14556) (14644) (114)  (0,388) (0,820) (,28) الدخل للفترة

البنود التً لن تتم إعادة تصنٌفها فً قائمة الدخل األولٌة الموجزة 
    للفترات الالحقة:

 
   

 - - -  - - - مكاسب / )خسارة( االكتوراٌة لمكافاة نهاٌة الخدمة الموظفٌن

        : الدخل الشامل االخر

البنود التً من الممكن تصنٌفها ضمن األرباح أو الخسائر فً 
    الفترات الالحقة

 
   

 - - -  - - - استثمارات متاحة للبٌع

 524 524 -  8,383 8,383 - التؽٌر فً القٌمة العادلة 

 (14334) (523) (114)  882 2,395 (,28) )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة اجمالً



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
__________________________________________________________________________________  
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(29
 أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة   أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة  

 م )ؼٌرمراجعة( )المعدلة(2315 مبرسبت 33  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 قائمة الدخل األولٌة الموجزة

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( إٌرادات
 4344322 - 4344322  822,,05 - 822,,05 ن المكتتبةإجمالً أقساط التؤمٌ

        أقساط التؤمٌن المسندة :ناقصا

 (34656) - (34656)  (0,322) - (0,322) داخلٌة  -

 (434665) - (434665)  (09,,,8) - (09,,,8) خارجٌة  -

 (88,,08) - (88,,08)  (444521) - (444521) 

        فائض خسارة أقساط تؤمٌن 

 (14345) - (14345)  (90,,2) - (90,,2) داخلٌة  -

 (14516) - (14516)  (0,228) - (0,228) خارجٌة  -

 (0,932) - (0,932)  (24665) - (24665) 

 3564536 - 3564536  000,322 - 000,322 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 (14375) - (14375)  20,238 - 20,238 التؽٌر فً صافً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة

 3554561 - 3554561  002,228 - 002,228 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 24533 - 24533  0,000 - 0,000 العموالت المكتسبة من إعادة التؤمٌن

 24375 - 24375  2,995 - 2,995 دخل اكتتاب آخر

 3634566 - 3634566  088,008 - 088,008 صافً اإلٌرادات

        االكتتابتكالٌف ومصارٌف 

 3374357 - 3374357  059,020 - 059,020 إجمالً المطالبات المدفوعة

 (274434) - (274434)  (829,,0) - (829,,0) ناقصا : حصة معٌدي التؤمٌن

 2754663 - 2754663  022,802 - 022,802 صافً المطالبات المدفوعة

 (44465) - (44465)  (2,952) - (2,952) ٌة ، صافًالتؽٌر فً المطالبات تحت التسو

 14657 - 14657  508 - 508 التؽٌرات فً المطالبات المتكبدة وؼٌر المبلػ عنها، صافً

 (45) - (45)  (235) - (235) التؽٌرات فً مصارٌؾ الخسارة المعدلة

 2764646 - 2764646  82,,,08 - 82,,,08 صافً المطالبات المتكبدة

احتٌاطً أقساط التؤمٌن نقص  20,803 - 20,803  365 - 365 

 164273 - 164273  28,895 - 28,895 تكالٌؾ إستحواذ وثائق  

 44636 - 44636  ,0,83 - ,0,83 مصارٌؾ اكتتاب اخرى

 3334113 - 3334113  090,338 - 090,338 اجمالً التكالٌف والمصارٌف

 634453 - 634453  2,002, - 2,002, صافً دخل االكتتاب
 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(29
 

 أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة   أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة  قائمة الدخل األولٌة الموجزة

 م )ؼٌر مراجعة( )المعدلة(2315 سبتمبر 33  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 
 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  موعالمج عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

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

        اجمالً )مصارٌف( / الدخل العملٌات االخرى

 (555) - (555)  2,338 - 2,338 دٌون مشكوك فً تحصٌلها  / )مخصص( عكس

 (614535) (14756) (634137)  (3,828,) (0,393) (29,008) مصارٌؾ عمومٌة وادارٌة

 44646 14333 34546  0,350 098 98,,2 دخل عمولة  الودٌعة 

 24633 24633 -  - - - مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبٌع

 - - -  2,250 2,250 - إٌراد استثمارات  

 22 - 22  8 - 8 إٌرادات أخرى

 (554336) 24132 (574136)  (,22,52) (208) (00,,22) اجمالً )مصارٌف( العملٌات االخرى

 54447 24132 34315  8,8,8 (208) 8,280 الدخل للفترة

 (34475) (34475) -  (0,8,0) (0,8,0) - مصروؾ زكاة الفترة 

 - 24564 (24564)  - - - للفترة المحملة ضرٌبة الدخل

 14572 14641 331  ,33,, (0,295) 8,280 فً الفائض صا

 - - -  - 80,.9 (08,,9) حصة المساهمٌن من الفائض  

 14572 14641 331  ,33,, 2,385 828 النتٌجة الصافٌة بعد تحوٌل الفائض للمساهمٌن

 3.14 3.12 3.32  3.80 ,3.0 3.35 0328 -معدل  –ربح السهم األساسً والمخفض 
 

        لدخل الشامل االخر قائمة ا
 14572 14641 331  ,33,, 2,385 828 للفترة الدخل

التً لن تتم إعادة تصنٌفها فً قائمة الدخل األولٌة  البنود
        الموجزة للفترات الالحقة:

 - - -  - - - مكاسب / )خسارة( االكتوراٌة لمكافاة نهاٌة الخدمة الموظفٌن

        : االخر الشاملالدخل 

البنود التً من الممكن تصنٌفها ضمن األرباح أو الخسائر فً 
        الالحقةالفترات 

 - - -  - - - استثمارات متاحة للبٌع

 24425 24425 -  0,208 0,208 - التؽٌر فً القٌمة العادلة 

 4.357 4.366 331  8.282 ,9.29 828 اجمالً )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(29
 أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة   أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة  قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة الموجزة

 مراجعة( ؼٌر م )2315 سبتمبر 33  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( سعودي( )ألف لاير )ألف لاير سعودي( 
         األنشطة التشغٌلٌة

 54447 24132 34315  8,8,8 9,223 828 إجماًل دخل الفترة
        التعدٌالت للبنود ؼٌر النقدٌة

 34336 - 34336  5,,,2 - 5,,,2 ممتلكات ومعدات  كاستهال
 - - -  2,,,2 - 2,,,2 استهالك حق استخدام االصول

 - - -  005 - 005 تكلفة تموٌل اإلٌجار
 676 - 676  500 - 500 إطفاء موجودات ؼٌر ملموسة

 14743 - 14743  ,2,20 - ,2,20 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
 644 - 644  (2,338) - (2,338) س دٌون مشكوك فً تحصٌلهاعك)مخصص( / 

 - - -  898 - 898 خسارة من بٌع الممتلكات والمعدات
 (24633) (24633) -  - - - المكاسب المحققة من االستثمار المتا  للبٌع

         :التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة
 (64525) - (64525)  (25,559) - (25,559) مدٌنة ، صافً ذمم أقساط تؤمٌن و معٌدي التؤمٌن

 (54662) - (54662)  (,5,30) - (,5,30) حصة معٌدي التؤمٌن فً أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة
 53 - 53  (83) - (83)  حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات تحت التسوٌة

 (515) - (515)  (2,552) - (2,552) حصة معٌدي التؤمٌن من مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنها

 (24616) - (24616)  (9,0,0) - (9,0,0) تكالٌؾ اكتتاب وثائق تؤمٌن مإجلة
 631 - 631  (002) - (002) مستحق من أطراؾ ذات عالقة
 (54335) - (54335)  (0,258) - (0,258) حق استخدام االصول، صافً

 (134123) - (134123)  (,88,,) 899 (5,808) مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدٌنة أخرى
 (44631) - (44631)  02,009 - 02,009 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 433 36 352  8,882 088 8,080 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 64763 - 64763  0,202 - 0,202 ارصدة معٌدي تؤمٌن دائنة
 237 - 237  052 - 052 دخل عموالت ؼٌر مكتسبة

 74237 - 74237  (2,359) - (2,359) اط تؤمٌن ؼٌر مكتسبةأقس
 - - -  20,803 - 20,803 احتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن

 - - -  (235) - (235) احتٌاطٌات فنٌة اخرى

 (44564) - (44564)  (2,592) - (2,592)  مطالبات تحت التسوٌة
 24561 - 24561  0,232 - 0,232 مطالبات متكبدة وؼٌر مبلػ عنها واحتٌاطات فنٌة أخرى

 74355 - 74355  (0,029) - (0,029) المدفوعة لتزامات اإلٌجارا

 0,880 8,085 20,008  (124666) (463) (134146) 

 (335) - (335)  (030) - (030) المسدد من مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 (24325) (24325) -  (2,880) (2,880) - المسدد من الزكاة وضرٌبة الدخل

 (154514) (24465) (134325)  22,388 5,032 0,598 صافً النقد الناتج من / )المستخدم فً( األنشطة التشغٌلٌة



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت

  عولياث الوساهوين األوليتقائوت 

م0302 سبتوبر 03لفترتي الثالثت أشهر والستت أشهر الونتهيتين في   
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 . المعلومات المالٌة التكمٌلٌة )تتمة(29

 

 ة فًأشهر المنتهٌ التسعةلفترة   أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة  قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة الموجزة

 مراجعة( ؼٌر م )2315 سبتمبر 33  م )غٌر مراجعة(0303 سبتمبر 03 

 المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التؤمٌن  المجموع عملٌات المساهمٌن عملٌات التأمٌن 

 )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي( )ألؾ لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
        األنشطة اإلستثمارٌة

 (165) - (165)  (888) - (888) شراء ممتلكات ومعدات

 - - -  835 - 835 المتحصل من بٌع الممتلكات والمعدات

 (14215) (14215) -  (858) - (858) شراء أصول ؼٌر ملموسة

 (334536) (334536) -  288,290 0,,,22 209,803 استحقاق / )إٌداع( الودائع ألجل

 244213 - 244213  2,333 2,333 - متحصالت من استثمارات متاحة للبٌع
 (64134) (324155) 244321  288.300 0,,,3, 209.028 صافً النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارٌة

        

 (234646) (344644) 134556  ,023,22 5,8,9, 280,289 صافً التغٌر فً النقد وما فً حكمه

 534455 134366 634435  55,858 20,228 2,003, د وما فً حكمه فً بداٌة الفترةالنق

 654647 (244556) 544435  095,282 93,205 035,8,9 النقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة

 



 شركت الوجوىعت الوتحدة للتأهين التعاوني )أسيج(

 )شركت هساهوت سعىديت(

 األوليت الوىجزة  لقىائن الواليتا إيضاحاث حىل

 م )تتوت(0303يىنيى  03لفترة الثالثت أشهر الونتهيت في 
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 أرقام المقارنة. 28

 .تم إعادة تصنٌؾ بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالٌة )إن أمكن(
 

 28-تأثٌر كوفٌد . 03

م، أعلنت منظمة الصحة العالمٌة تفشً وباء فٌروس كورونا باعتباره وباء اعتراًفا بانتشاره السرٌع فً جمٌدع أنحداء العدالم. وقدد 2323مارس  11فً 
لحكومات فً جمٌع أنحاء العدالم خطدوات أثر هذا التفشً أًٌضا على منطقة دول مجلس التعاون الخلٌجً بما فً ذلك المملكة العربٌة السعودٌة. اتخذت ا

 الحتدواء انتشددار الفٌدروس. نفددذت المملكدة العربٌددة السددعودٌة علدى وجدده الخصدوص إؼددالق الحدددود، وأصددرت المبددادئ التوجٌهٌدة للتباعددد االجتمدداعً
 وفرضت حظر التجول وحظر التجول على مستوى الدولة.

 
ن الخلٌجدً واألقدالٌم األخدرى حٌدث تعمدل الشدركة ومدا ٌترتدب علدى ذلدك مدن تعطدل لألنشدطة استجابة النتشار فٌروس كورونا فً دول مجلدس التعداو

العملٌددات االجتماعٌدة واالقتصدادٌة فدً تلدك األسدواق، قامددت إدارة الشدركة بتقٌدٌم تؤثٌراتهدا االسدتباقٌة علدى عملٌاتهددا واتخدذت سلسدلة مدن اإلجدراءات و
 االستباقٌة والوقائٌة لضمان:

 
 فٌها والمجتمع األوسع فً المناطق التً تعمل فٌها صحة وسالمة موظ -
 

 استمرارٌة أعمالها فً جمٌع أنحاء المملكة والحفاظ علٌها سلٌمة. -
 

فددً مجددال األعمددال الطبٌددة والسددٌارات كمددا هددو موضددح أدندداه. كمددا هددو الحددال مددع أي تقدددٌر، فددإن التوقعددات  15-ٌظهددر التددؤثٌر الرئٌسددً لوبدداء كوفٌددد
مدعومة بؤحكام هامة وتطور سرٌع للوضع والشكوك المحٌطة بمدة وشدة الوبداء ، وبالتدالً ، قدد تكدون النتدائج الفعلٌدة مختلفدة عدن  واحتماالت الحدوث

 بشكل منتظم. تلك المتوقعة. إن تؤثٌر هذه البٌئة االقتصادٌة ؼٌر المإكدة هو تقدٌري ، وسوؾ تستمر الشركة فً إعادة تقٌٌم وضعها واألثر المرتبط به
 

 احتٌاطات الفنٌة للقطاع الطبً
د فً الحدد مدن أي بناًء على تقٌٌم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكالٌؾ العالج الطبً لكل من المواطنٌن السعودٌٌن والوافدٌن قد ساع

مطالبات العالج االختٌارٌة وؼٌر المزمنة بشكل رئٌسدً( تؤثٌر ؼٌر مواٍت. خالل اإلؼالق ، شهدت الشركة انخفاًضا فً المطالبات الطبٌة المبلػ عنها )
، تشدهد الشدركة ارتفاًعدا فدً المطالبدات بمدا ٌتماشدى مدع توقعدات  2323ٌونٌدو  21مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلؼالق منذ 

لبدات فدً التقددٌر الحدالً للتددفقات النقدٌدة التعاقدٌدة المسدتقبلٌة لعقدود إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب فً تؤثٌر الزٌادة فدً المطا
 31ملٌدون لاير سدعودي ) 6.67الختبدار كفاٌدة االلتزامدات. بنداًء علدى النتدائج ، قامدت الشدركة بحجدز مبلدػ  2323ٌونٌدو  33التؤمٌن السارٌة كما فدً 

 .التؤمٌنقساط أعجز : ال شًء( كاحتٌاطً 2323مارس  31: ال شًء ؛ 2315دٌسمبر 
 

 احتٌاطات الفنٌة لقطاع المركبات
إلدى جمٌدع شدركات التدؤمٌن فدً  2323مداٌو  36)"التعمٌم"( بتدارٌخ  165، أصدرت مإسسة النقد العربً السعودي التعمٌم  15-استجابة لوباء كوفٌد 

تمدٌدد فتدرة صدالحٌة جمٌدع بدوالص التدؤمٌن علدى السدٌارات المملكة العربٌة السعودٌة. من بٌن أمور أخرى، أصدر التعمدٌم تعلٌمدات لشدركات التدؤمٌن ل
فدً ؼضدون  بالتجزئة الحالٌة لمدة شهرٌن إضافٌٌن باإلضافة إلى توفٌر تؽطٌة إضافٌة لمدة شهرٌن لجمٌع بوالص السٌارات الجدٌدة بالتجزئدة المكتوبدة

 شهر واحد من هذا التعمٌم.
 

معٌن مجموعة متنوعة من العوامل الداخلٌة وخلصت إلى أن الشركة تعتبدر تمدٌدد شدهرٌن فدً وثدائق ناقشت اإلدارة باالشتراك مع الخبٌر االكتواري ال
 أقساط التؤمٌن بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة. فترة شهرٌن. عجز التؤمٌن الخاصة بالمركبات كسٌاسة جدٌدة وتسجٌل احتٌاطً

 
شهًرا وفًقا للسٌاسة المحاسبٌة للشدركة. ال ٌوجدد  14لتعمٌم أعاله ، ٌتم اكتساب القسط خالل فترة التؽطٌة ، أي بالنسبة للسٌاسات الجدٌدة المكتوبة وفًقا ل

حٌدث لدم ٌدتم كتابدة مبدالػ جوهرٌدة مدن األقسداط خدالل فتدرة الشدهر  2323 سدبتمبر 33 فدً كمدا تؤثٌر كبٌر للتمدٌد لمدة شهرٌن فً األقسداط المكتسدبة 
 الواحد.

 
و ختبار كفاٌة االلتزام باستخدام التقدٌرات الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة بموجب عقود التؤمٌن الخاصدة بهدا عندد مسدتوى إجمدالً )أأجرت الشركة ا

 . 2323 سبتمبر 33ملٌون لاير سعودي كما فً  5.57"مجزأ"( لخط أعمال السٌارات وسجلت احتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن بمبلػ 
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