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 التنظيم واألنشطة الرئيسية   . 1

ــــــجل   إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(  ــــــب الســ ــــ او )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجــ
ــم  ــاري رقــ ــخ    1010417178التجــ ــعبان   9بتاريــ ــق  1428شــ م. يقع مقر الشركة بالرياض حي حطين شارع االمير 2007أغســــطس   22هــ الموافــ

 كي بن عبدالعزيز.تر

م، استلمت الشركة الترخيص  2009إبريل   4إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. في  
م. تم إدراج 2009يوليو   1جارية في من البنك المركزي الســعودي)ســاما( لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية الســعودية . بدأت الشــركة بأعمالها الت

 م. 2007أغسطس   27الشركة في سوق المال السعودي )تداول( في  

 فروع مسجلة للشركة وتفاصيلها كما يلي: 3يوجد  

 

 :االندماج المقترح
م( لتقييم اندماج   03/09/2022هـ )الموافق  7/2/1444وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة )"مذكرة التفاهم"( مع شركة أمانة للتأمين التعاوني بتاريخ  

خول في مناقشات غير ملزمة حول محتمل بين الشركتين. وفقًا لإلعالن المذكور ، ستجري الشركتان العناية الواجبة الفنية والمالية والقانونية واالكتوارية والد
ملكية )بعد أي تعديالت  شروط وأحكام االندماج المحتمل. اتفقت الشركتان مبدئيًا على أن المنهجية المستخدمة في التقييم ستعتمد على القيمة الدفترية لحقوق ال

( ، عن تعيين شركة اإلنماء  2022-10  -11هـ )الموافق    1444-03-15، بتاريخ    2022سبتمبر    30إجرائية متفق عليها متبادلة( ، الحقًا للفترة المنتهية في  
 لالستثمار مستشاراً مالياً لتقييم الوضع المالي للشركة ألغراض الدمج مع شركة أمانة للتأمين التعاوني. 

    

 أسس اإلعداد   . 2

 
 بيان اإللتزام أ( 
 

بتمبر  30األـشهر المنتهية في  التـسعة  وللفترتي الثالثة أـشهر ولموجزة للـشركة كما في  اولية  تم إعداد البيانات المالية اال وفقًا لمعيار المحاـسبة   2022  ـس
( المعتمد في المملكة العربية السعودية. وغيرها من المعايير والتصريحات  34"التقارير المالية المرحلية" )معيار المحاسبة الدولي رقم   34الدولي رقم 

 .لمحاسبين  ا راجعين وللم  الصادرة عن الهيئة السعودية
 

 أسس االعداد والقياس  (ب
 

أـشهر المنتهية    لتـسعةم: خـسارة 2021 ـسبتمبرمليون لاير ـسعودي )  24.29م بمبلغ2022 ـسبتمبر 30أـشهر المنتهية في    تـسعةتكبدت الـشركة خـسارة ل
ديـسمبر   31رأس مالها ) من  %48,97 2022  ـسبتمبر 30لاير ـسعودي( وحتى ذلك التاريخ، بلغت الخـسائر المتراكمة للـشركة كما في  32.9مقدارها  
( يعود ســبب هذه الخســائر في المقام األول إلى الزيادة  %117-م:    2021ديســمبر    31) %79( وبلغ هامش المالءة المالية للشــركة إلى  %82م: 2021

تكلفة مطالبات السيارات )بما في ذلك تكلفة اقتناء الوثائق( في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.  غير المتوقعة في عدد حوادث السيارات ومتوسط  
نقص أقســـاط التأمين والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالن عنها كما في نهاية العام بالنســـبة لمجال    نتيجة لهذه العوامل، ســـجلت الشـــركة احتياطي

م: لاير  2021مليون لاير ـسعودي )ديـسمبر   88,2مليون لاير ـسعودي( و  35.7م: 2021مليون لاير ـسعودي )ديـسمبر  14,9  أعمال الـسيارات، بمبلغ
ــعودي  ــعودي( على ا  53.1س ــعودي خالل الفترة الحاليه مقابل   48,8لتوالي، إلى جانب تكلفة اقتناء وثائقها البالغة  مليون لاير س   44,6مليون لاير س

مليون لاير ســعودي خالل فترة المقارنة. تشــير هذه األحداث والظروف إلى شــكوك جوهرية حول قدرة الشــركة على االســتمرار على أســاس مبدأ  
  االستمرارية.

 
أعاله، تم النظر في العديد من الخيارات االستراتيجية بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال من قبل مجلـــس اإلدارة لضمـــان مـــالءمة  بالنظر إلى ما ورد 

 21م في 2022افتـراض استمـرار نشاط الشـركة كـما في نهـاية العام. من بيـن هذه الخـيارات االسـتراتيجية، وافق مجلس اإلدارة على خطة عمل لعام 
م. وتـستند الخطة إلى األـسعار المعدلة لخط أعمال الـسيارات لتحـسين ـصافي األقـساط المكتوبة والتحكم في النفقات ونـسب الخـسارة. عالوة  2022ديـسمبر  

لاير    مليون 150م، زـيادة رأس الـمال بمبلغ  2021ديســـــمبر    29على ذـلك، قرر المســـــاهمون، في اجتـماع الجمعـية العمومـية غير الـعادـية المنعـقد في  
عن طريق اصـدار أسـهم حقوق أولوية لتعزيز مركز السـيولة لديها. تم االنتهاء من عملية اإلصـدار أعاله على شـرائ     .مليون سـهم(  15سـعودي )يمثل  

 (.15م )راجع االيضاح  2022مارس  7م وتم استالم إجمالي العائدات الناتجة من اإلصدار في  2022يونيو   30خالل الستة أشهرالمنتهيه في 
 

ت المالية على  توض  الخطة المذكورة أعاله أن الشركة ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور. وفقًا لذلك، تم إعداد البيانا
 أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 تاريخ اإلصدار   مكان اإلصدار   رقم السجل التجاري  الفرع 

 هـ1439رمضان  12  الخبر   2051043671  فرع شركة أسيج

 هـ1439رمضان  12  خميس مشيط   5855035150  فرع شركة أسيج

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

 ) تتمه( أسس االعداد والقياس  (ب
 

األولية الموجزة على أسـاس مبدأ االسـتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باسـتثناء القياس بالقيمة العادلة لالسـتثمارات المحتفظ  تم إعداد هذه البيانات المالية  
بلية  تزامات المســـــتقبـها بالقيـمة الـعادلة من خالل الدخل الشـــــامل ازخر والتزامات المزايا المـحددة للموظفين والتي يتم االعتراف بـها بالقيـمة الـحالية لالل

ــتخدام تصــنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، يتم   ــركة باس ــتخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ال يتم عرض بيان المركز المالي للش تصــنيف  باس
معيدي التأمين من بالصـافي، وحصـة  -األرصـدة التالية عموًما على أنها متداولة: نقد وما يعادله، ودائع قصـيرة األجل، وأقسـاط ومدينو معيدي التأمين  

، مســتحقات  األقســاط غير المكتســبة، وتكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة، والزيادة المؤجلة في أقســاط الخســارة، والمدفوعات المســبقة وغيرها. الموجودات
لة إعادة التأمين غير المكتســبة،  حاملي الوثائق، أرصــدة معيدي التأمين المســتحقة الدفع، المســتحقة والمطلوبات األخرى، األقســاط غير المكتســبة، عمو

الدخل المسـتحقة    المطالبات القائمة، المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالن عنها، احتياطي نقص األقسـاط  االحتياطيات الفنية األخرى والزكاة وضـريبة
 لم يذكر خالف ذلك. الدفع. يتم تصنيف جميع بنود البيانات المالية األخرى بشكل عام على أنها غير متداولة، ما

 
ا عودية، تحتفظ الـشركة بدفاتر حـس يولة. وفقًا لمتطلبات لوائ  التأمين في المملكة العربية الـس بات منفصـلة  تعرض الـشركة بيان مركزها المالي حـسب الـس

األصــول والخصــوم واإليرادات والمصــروفات العائدة  (. يتم تســجيل  18لعمليات التأمين وعمليات المســاهمين وتقدم البيانات المالية وفقًا لذلك )إيضــاح  
س  بوضـوح إلى أي من النشـاطين في الحسـابات ذات الصـلة. يتم تحديد واعتماد أسـاس تخصـيص النفقات من العمليات المشـتركة من قبل اإلدارة ومجل

 اإلدارة.
نقدية لعمليات التأمين وعمليات المســاهمين التي تم عرضــها في إيضــاح  تم تقديم بيان المركز المالي األولي وبيانات الدخل والدخل الشــامل والتدفقات ال

للبنك المركزي   من البيانات المالية المرحلية الموجزة كمعلومات مالية تكميلية للتوافق مع متطلبات المبادئ التوجيهية الصــادرة عن اللوائ  التنفيذية 18
التقارير المالية. تتطلب اللوائ  التنفيذية للبنك المركزي السعودي الفصل الواض  بين األصول    الـسعودي وليست مطلوبة بموجب المعايير الدولية إلعداد

والتدفقات  والخصـوم واإليرادات والمصـروفات لعمليات التأمين وعمليات المسـاهمين. وعليه، فإن بيانات المركز المالي وبيانات الدخل والدخل الشـامل  
عمليات المسـاهمين كما هو مشـار إليه أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصـروفات والمكاسـب  النقدية المعدة لعمليات التأمين و

 أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
يات التأمين مع تلك الخاصـة  عند إعداد القوائم المالية على مسـتوى الشـركة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم دمج أرصـدة ومعامالت عمل

اء الدمج. إن بعمليات المسـاهمين. يتم اسـتبعاد األرصـدة المشـتركة بين العمليات، والمعامالت، واألرباح والخسـائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثن
 اث المماثلة في ظروف مماثلة.السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحد

 
 وفقاً لقوانين الشركة، يتم توزيع الفائض الناتج من عمليات التأمين على النحو التالي:

 
 
 
  
 

 تحويل العجز بأكمله إلى عمليات المساهمين .في حالة العجز الناتج من عمليات التأمين، سيتم  

من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي الســـعودي، تقترح الشـــركة، رهناً بموافقة البنك المركزي الســـعودي، توزيع صـــافي فائض حاملي  70وفقاً للمادة  
 ها مجلس إدارتها.وثائقها السنوي مباشرة على حاملي وثائق التأمين في كل مرة ووفقاً للمعايير التي يحدد

 
  ( العملة الوظيفية وعملة العرض ج
 

لم يذكر خالف    تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وقد تم تقريب االرقام إلى أقرب ألف، ما 
 ذلك.  

 
 ( السنة المالية د
 

 ديسمبر.  31وتنتهي في يناير  1، تبدأ في التقويم الميالديمع لشركة السنة المالية لتتبع 
 
 المحاسبية الهامة  الفتراضاتالتقديرات وااالحكام و( ه
 

اسبية ومبالغ  يقتضي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية االولية للشركة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على السياسات المح
 والموجودات والمطلوبات. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.  مصاريفاإليرادات وال

 
والمصادر الرئيسية    عند إعداد هذه المعلومات المالية االولية الموجزة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة

 .2021ديسمبر  31نفسها المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في للتقديرات غير المؤكدة هي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 % 90  محول إلى عمليات المساهمين 

 % 10  المحول إلى عمليات حملة وثائق التأمين 

  100 % 
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 السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

تخدمة في إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد بية المـس ات والتقديرات واالفتراضـات المحاـس ياـس البيانات المالية   تتوافق الـس
م، باســـتثناء المعايير الجديدة واعتماد التعديالت على المعايير الحالية التي كان لها تأثير غير 2021ديســـمبر   31الســـنوية للشـــركة للســـنة المنتهية في 

ن يكون لها تأثير غير جوهري أو ليس لـها تأثير مالي على المعلومات الـمالية األولية الموجزة للشـــــركة في الفترة الحالية أو الفترات الســـــابقة ويتوقع أ
  جوهري في الفترة المستقبلية.

 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت غير سارية التطبيق)*( 
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

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

 التصنيف والقياس (أ

نهجاً واحد لتحديد ما إذا أن األصــــل المالي يقاس بالتكلفة المطفأةق وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات   9يســــتخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 الرب  أو الخسارة. يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التالية معاً:شاملة أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل  

 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و •

 مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم في تواريخ محددة.ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية والتي تعتبر فقط   •

الخسـارة عند   يتم قياس األصـل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل ازخر ويتم إعادة تدوير المكاسـب أو الخسـائر المحققة من خالل الرب  أو
  البيع، إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

 باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع ويحتفظ   •

 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصرا. •

ــافة   ــأة  يتم قياس األصــــول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضــ إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يمكن للمنشــ
 استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك يلغي أو يتعارض بشكل كبير مع التطابق المحاسبي.

ــكل غير ــأة أيضــا إختيار بش ــبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنش قابل لإللغاء عرض التغييرات الالحقة للقيمة العادلة   بالنس
 ضمن الدخل الشامل ازخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الرب  أو الخسارة.

الدخل، فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي    باإلضــافة إلى ذلك، بالنســبة لاللتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
تغييرات في اـلذي يعزى إلى التغييرات في مـخاطر االئتـمان لتـلك االلتزاـمات يتم االعتراف ـبه في اـلدـخل الشـــــاـمل ازخر، ـما لم يكن االعتراف بـتأثير ال

 أن يسبب عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل.  مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل ازخر من شأنه

 هبوط القيمة (ب

( الخســـائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخســـائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار 9يعكس نموذج هبوط القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )
( لم يعد من الضـروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسـائر االئتمان. بدال  9لية ). وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقارير الما39المحاسـبة الدولي  

ائر االئتمانية  من ذلك تقوم المنشـــأة دائما بحســـاب الخســـائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخســـائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخســـ
 رات مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغي

 محاسبة التحوط (ج

تحدد المتطلبات   .( متطلبات جديدة لمحاسـبة التحوط و التي تربط محاسـبة التحوط بشـكل أوثق مع إدارة المخاطر9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )
تنطبق التعديالت على جميع محاـسبة التحوط باـستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة  نهجا أكثر اعتماداً على المبادئ في نموذج محاـسبة التحوط العام.  

ــركة في تطبيق مت ــتمر الش ــبة لهذه، قد تس ــم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنس ــار إليها عادةً باس ــعار الفائدة )يش ــبة  لمخاطر أس طلبات محاس
تثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاـسبة الدولية يعالج محاـسبة التحوط الكلي  39رقم   التحوط حالياً في المعيار المحاـسبي الدولي .تم من  هذا االـس

 كمشروع منفصل.
 

 تاريخ التطبيق

ــريان المعيار الدولي للتقارير المالية    " عقود 4للتقارير المالية رقم  م. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي  2018يناير   1هو   9كان تاريخ ســ
  12عقود الـتأمين، المنشـــــورة في   -4األدوات الـمالـية مع المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم    -  9الـتأمين": تطبيق المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم  

ــبتمبر   للتخفيف من آثار تطبيق المعيار  4لية الدولية رقم م، تســم  للشــركات التي تصــدر عقود التأمين ضــمن نطاق معيار إعداد التقارير الما2016س
عقود التأمين ســاري   - 17قبل أن يصــب  معيار عقود التأمين الجديد لمعايير المحاســبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية   9الدولي للتقارير المالية  

 :المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين

 :حتى 9المعيار الدولي للتقارير المالية    تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق -1

 التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد ؛ أو   •

م اقترح مجلس معايير المحاســبة الدولية تمديد تاريخ  2020مارس  17م. بتاريخ  2021يناير   1فترات القوائم المالية الســنوية التي تبدأ في أو بعد  •
من ـتاريخ   4في المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية    9واإلعـفاء المؤـقت من المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم  17ـية  نـفاذ المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمال

م. إن اإلفصـــــاـحات اإلضـــــافـية المتعلـقة ـباألصـــــول الـمالـية مطلوـبة خالل فترة الـتأجـيل. ـهذا الخـيار مـتاح فقط 2023يـناير   1م إلى  2021يـناير   1
 سابقاً أو 9لفترة معينة ؛ أو ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  للشركات التي انشطتها  

، ولكن بالنســــــبة للموجودات الـمالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاســـــبي التي قد 9تطبيق المعـيار الدولي للتـقارير الـمالـية   -2
 .ار عقود التأمين الجديد خالل السنة، وخالل السنة هناك إفصاحات إضافية مطلوبةتحدث قبل تنفيذ معي
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

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

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

ــيلياً بدءاً من أجرت   ــركة تقييماً تفص ــئة عن العقود ضــمن نطاق المعيار 1م: )2017يناير   1الش ــركة الناش ( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الش
مالي المســجل من  )بما في ذلك مكونات الودائع أو المشــتقات الضــمنية غير المجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلج 4الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشــــركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على 2جميع التزاماتها ؛ و )
حتى تاريخ نفاذ  9ر الدولي للتقارير المالية  هذه التقييـمات، قررت الشـــــركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشـــــركة تأجيل تطبيق المعيا

نوية للشـركة للسـنة  معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضـمين اإلفصـاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في البيانات المالية السـ
 م.2021ديسمبر   31المنتهية في 

 تقييم االثر

على البيانات المالية للـشركة. ومع ذلك، ال يتتوقع   9التأثير لتطبيق متطلبات هبوط القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية  بـشكل عام، تتوقع الـشركة بعض  
بـعد بمراجـعة   أن يكون ـتأثير ذـلك كبيراً. في الوـقت الـحالي ليس من الممكن تـقديم تـقدير معقول زـثار تطبيق ـهذا المعـيار الـجدـيد حـيث أن الشـــــرـكة لم تقم

 فصيلية.ت

 : عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 نظرة عامة  

ــر هذا المعيار في  ــاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي  2017مايو  18نتشــ م. وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصــ
 عقود التأمين.   - 4للتقرير المالي  

ق على عقود التأمين الصـادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االسـتثمار التي تتمتع بخصـائص المشـاركة التقديرية  هذا المعيار الجديد ينطب
 شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين. ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:  

 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و  (أ

 مكونات االستثمار المتميزة و (ب

 أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية. (ج

 (. 15لي رقم والمعيار الدولي للتقرير الما 9يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي  

 القياس

بة ألغراض القياس   4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي   ات المحاـس ياـس تخدام ـس والتي تـسم  لـشركات التأمين بمواصـلة اـس
 يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:   17م، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  2015القائمة قبل يناير  

 " اللبنات األساسية "التالية:"يعتمد النموذج العام على

 التدفقات النقدية المستقبلية والتي تشمل:   (أ

 تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و  •

 تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  •

 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية.   •
كياناً يقدم الخدمات في المســتقبل. ال   يمثل هامش الخدمة التعاقدية الرب  غير المكتســب لمجموعة من عقود التأمين وســيتم االعتراف به باعتباره (ب

على الفور في يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية ـسلبياً عند البداية فأي مبلغ ـصافي ـسلبي للتدفقات النقدية المـستوفاة عند البداية ـسيتم تـسجيلها  

 مجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:  الرب  أو الخسارة. في نهاية كل فترة تقارير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ل

ــتقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموع • ــلة بالخدمات المسـ ــتقبلية ذات الصـ ــمل التدفقات النقدية المسـ ة في ذلك التزامات التغطية المتبقية والتي تشـ
 التاريخ و 

المســــتقبلية المتعلقة بالخدمات الســــابقة المخصــــصــــة للمجموعة في هذا  االلتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية   •
 التاريخ.  

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

لي لتحديد القيمة  أيضــاً تراكم الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف األولي بالعقد ) معدل الخصــم المســتخدم عند اإلثبات األو
عكس كمية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، ـسيتم تحميل هامش الخدمة التعاقدية في الرب  أو الخـسارة بناًء على وحدات التغطية، مما يالحالية  

 المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

التي تتـسم بالمـشاركة المباـشرة )يـشار إليها أيضـاً باـسم "عقود المـشاركة المباـشرة"(. هذا التقييم   يعتبر نهج الرـسوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لقياس العقود
ولـهذه العقود ـفإـنه وـباإلضـــــاـفة إلى التـعديالت، ـفإن ـهامش  حول إذا ـما ـكان العـقد يفي بـهذه المـعايير يتم إجراؤه عـند ـبدء العـقد وال يتم إـعادة تقييـمه الحـقاً.

 م تعديله بموجب نموذج القياس العام:  الخدمة التعاقدية يت

 حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و  .1

تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة. .2
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

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

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

 تاريخ السريان

ــركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه ، أي  ا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2023يناير   1تعتزم الش ــم  بالتطبيق المبكر إذا تم أيضــً اإليرادات   - 15. يتس
 األدوات المالية. تعتزم الشركة تطبيق هذا المعيار في تاريخ سريانه. - 9من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية  

 فترة التحول

ي، ـفإن الجـهة ملزـمة ـباختـيار إـما نهج يتطـلب التطبيق الـكاـمل ـبأثر رجعي، وـبالرغم من ذـلك إذا ـكان التطبيق الـكاـمل ـبأثر رجعي لمجموـعة من عقود الـتأمين غير عمل
 بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.  

 العرض واالفصاح  

 تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.  

  التأثير:

. اعتـباراً من ـتاريخ نشـــــر ـهذه القوائم الـمالـية، لم يتم بـعد تقييم األثر الـمالي لتطبيق  17تطبيق وتنفـيذ المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي  تقوم الشـــــرـكة ـحالـياً بتقييم ـتأثير  
خل وقائمة  الد  المعيار بشـــكل كامل من قبل الشـــركة. تتوقع الشـــركة تأثير جوهري على القياس واإلفصـــاح عن التأمين والتنازل والذي ســـيؤثر على كل من قائمة

 المركز المالي. قررت الشركة عدم تطبيق هذا المعيار الجديد في وقت مبكر.

 بدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق مشروع تحت إشراف لجنة اإلدارة التنفيذية للمعيار الدولي للتقرير المالي.     

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير  

 التأثير المالي  

م. نظًرا ألن معظم عقود التأمين الخاصة بالشركة قصيرة  2018تحققت الشركة من التأثير المالي على األرصدة المسجلة لعام  

األجل عليه تنتنهج الشركة تخصيص األقساط  والذي يشبه إلى حد كبير ممارسات المعالجات الحالية، وبالتالي فال يتوقع  

م كجزء من الجولة التجريبية األولى التي نظمتها الجهة    2020إعادة تقييم نتائج عام  تأثير كبير . كما أنهت الشركة بنجاح  

 م إلى البنك المركزي السعودي.  2021نوفمبر  30التنظيمية وقدمت في 

بالمعيار   مقارنةً   17بناًء على التشغيل التجريبي الذي تم إجراؤه، لم يكن التأثير المالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

  ه الجولاستكمال    مهًما أيًضا. ستعمل الشركة على ترسيخ وجهة نظرها حول التأثير المالي أثناء  4الدولي للتقارير المالية  

 م2022الثالثة، المخطط لهما قبل نهاية عام 

 

 تاثيرالبيانات 

على متطلبات بيانات إضافية )على سبيل المثال، تاريخ استحقاق القسط لالعتراف    17يشتمل المعيار الدولي لللتقرير المالي  

وعقود إعادة الـتأمين المحتفظ بها والتي تنقسم إلى مخاطر   التزامات التغطية المتبقية، األولي، وبيانات تحصيل األقساط لعقود  

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

(. يتم إجراء مزيد من االختبارات المكثفة لضمان توفير البيانات المطلوبة.  17واإلفصاحات وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 ل المرحلة األولى التشغيلية التجريبية. لم يتم التقرير عن أي عجز في البيانات خالل فترة اكتما

 

 تأثير نظام تكنولوجيا المعلومات  

تم إجراء تقييم مفصل لقدرات األنظمة الحالية لحسابات وتخزين وإعداد التقارير للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
بالتنسيق مع المستشار المعين من قبل الشركة والخبير  وما إذا كان ينبغي تنفيذ أنظمة / محركات حساب جديدة.  17

 االكتواري المعين، تعمل اللجنة التوجيهية بنشاط لسد أي ثغرات محددة قبل تاريخ االستحقاق لبدء التشغيل التجريبي الثاني. 
 

 تأثير المعالجة  

. نظراً ألنه سيتم  17المعيار الدولي لللتقرير المالي  أجرت الشركة عملية تقييم األثر التشغيلي لتقييم األثر التشغيلي لتنفيذ  

قياس غالبية عقود الشركة بموجب نهج تخصيص األقساط، فمن المتوقع أن يكون تأثير العملية معتدالً. لم يتم التقرير عن أي  

 . االولى  تأثير جوهري خالل مرحلة التشغيل التجريبية

 

 التأثير على اتفاقيات إعادة التأمين  

يتم إجراء مزيد من التقييم لتأكيد نهج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة تلقائياً  

 للحصول على نهج تخصيص األقساط. 

 

 التأثير على أطر السياسات والرقابة 
الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الشركة المتعلقة بتطبيق المعيار تحتاج سياسات وإجراءات  

 . يجري تنفيذ اختبارات تفصيلية لهذا الغرض بعد االنتهاء من تحليل الجوانب المالية والتشغيلية. 17الدولي للتقرير المالي 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3

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

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

 التأثير )تتمة(

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة بما في ذلك أي تطويرات للنظام    17الشركة حالياً في مرحلة التصميم و تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  
والتقييم التفصـيلي لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسـية تحت مرحلة التصـميم وحالة التقدم الذي أحرزته   17مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الشركة حتى ازن:
 

 ملخص التأثير  التأثير مجال 

اللجنة التوجيهية   والذي يتضمن إنشاء الرقابة   17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   إطار الحوكمة والرقابة 
 ألطراف الفاعلة. ا لمتابعة سير التنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف

الشركة في طور التخطيط العملي لمرحلة التصميم التي تشمل وضع سياسة شاملة للبيانات و قاموس البيانات. كما تقوم  مجال العمليات 
الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم الهيكلية لمختلف األنظمة الفرعية. وقد احرزت الشركة تقدماً من خالل 

ار المورد في أثناء القيام بمختلف العمليات الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد حاليا على اختي تقييم متطلبات األعمال، والعمل
 الجديدة الالزمة. 

أكملت الشركة معظم أوراق السياسة التي تشمل مختلف المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة   المجال الفني و المالي 
. وقد اتخذت القرارات المتعلقة بالسياسة العامة بعد إجراء مداوالت على نحو 17لمالي  بموجب المعيار الدولي للتقرير ا

ما ينبغي بين مختلف أصحاب العالقة. في الوقت الراهن تمت الموافقة على غالبية أوراق السياسات واالجراءات من 
 كة.التابعة للشر 17قبل اللجنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تعمل الشركة مع أصحاب العالقة ازخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترة االنتقالية وما بعد التنفيذ. خطة الضمان 

معيار الدولي للتقرير المالي  بدأت الشركة اجراءات التطبيق وعينت فريق العمل تحت اشراف الرئيس التنفيذي، باالضافة الى تقييم األثر التشغيلي والمالي من تطبيق ال
 وقامت بتعيين مستشار لهذا العمل.  17رقم 

 المالية للشركة. لم يكن للتفسيرات والتحسينات والتعديالت أي أثر مادي على البيانات

 

    نقد وما في حكمه   .4

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

 م 2022سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

    عمليات التأمين 

 49,928                21,001  نقد في الصنودق ولدى البنوك 

 3,045                   320,427  أشهر من تاريخ اإلستحواذ   3ودائع تستحق خالل 

 341,428               52,973 

    عمليات المساهمين

 -   6,189  نقد في الصنودق ولدى البنوك 

 -   61,427  أشهر من تاريخ اإلستحواذ  3ودائع تستحق خالل 

  67,616   - 

 409,044  52,973 

 

 

قومة باللاير السعودي وكانت فترة استحقاقها األصلية أقل من ث  4.1 الثة أشهر ، والمبالغ الدفترية  يتم االحتفاظ بالودائع ألجل لدى البنوك التجارية. هذه الودائع ألجل مت

ديسمبر    31)  2022سبتمبر    30% سنويًا كما في  3.78التقرير. تكسب هذه الودائع عمولة بمتوسط  لهذه الودائع ألجل تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة في تاريخ  

2021 :1.05 )% 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 ودائع ألجل .  5

 م 2022 سبتمبر30  

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

    عمليات التأمين 

 182,367  - (5,1إيضاح ) ودائع ألجل

 -  182,367 

    عمليات المساهمين

(5,1إيضاح ودائع ألجل )  -  - 

 -  - 

 -  182,367 

شـــهر وأقل من اثني  الودائع ألجل محتفظ بها لدى البنوك التجارية. هذه الودائع ألجل مقومة باللاير الســـعودي وهي ذات تاريخ اســـتحقاق أصـــلي يزيد عن ثالثة أ  5.1
ديسـمبر  31% سـنوياً   1,07. تكسـب هذه الودائع عمولة بمتوسـط  الدفترية لهذه الودائع ألجل تقارب بشـكل معقول قيمتها العادلة في تاريخ التقريرعشـر شـهراً. إن القيم  

 م 2021
 

 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي .6

 تشمل الذمم المدينة المبالغ المستحقة كما يلي:

 
 م 2022سبتمبر 30

 مراجعة()غير 
 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

 56,009  80,434 المطلوب من حملة وثائق التأمين 
 1,820     - (13أطراف ذات عالقة )إيضاح  -المطلوب من حملة وثائق التأمين 
 44,868  49,767 المطلوب من الوسطاء والوكالء 

 6,447  5,043 المطلوب من معيدي التأمين 

 135,244  109,144 
 ( 10,729)  ( 13,755) ( 6,1مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 

 98,415  121,489 ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين مدينة ، صافي 

 

 السنة:الفترة/  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل  حركة ق2022سبتمبر 30كما في  6,1 

 

 

 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

 8,723  10,729 الرصيد في بداية الفتره/ السنة

 2,006  3,026 خالل الفتره/ السنة مخصص /مقدم 

 10,729  13,755 الرصيد في نهاية الفتره/ السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 إستثمارات متاحه للبيع -7

 االستثمارات المتاحة للبيع هي في عمليات المساهمين وتتكون مما يلي :جميع  
 

 يتم تصنيف استثمارات األوراق المالية على النحو التالي : أ( 

 في االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:  ةالحرك ب(
 

 

االستثمار في  

 الصكوك 

األوراق المالية  

 المدرجة 

األوراق المالية غير  

 المدرجة 

الوحدات في صندوق  

 المجموع  عقارات محلي 

 )ألف لاير سعودي( 

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

 ( 901) ( 1,986) - 1,085 - التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت 

 49,820 15,304 1,923 12,593 20,000 م)غير مراجعة(2022سبتمبر 30كما في 

 

 

االستثمار في  

 الصكوك 

األوراق المالية  

 المدرجة 

األوراق المالية غير  

 المدرجة 

الوحدات في صندوق  

 المجموع  عقارات محلي 

 )ألف لاير سعودي(  

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

 1,462 1,131  - 331 - لإلستثمارت التغيرات في القيمة العادلة  

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

 

 اإلحتياطيات الفنية )عمليات التأمين(-8

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات  8,1

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2022 سبتمبر30     

 )غير مراجعة(

 

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

   

 المطالبات تحت التسوية   29,384 34,605

 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 116,514 80,865

 إحتياطي عجز أقساط   14,983 35,727

 إحتياطيات فنية أخرى 2,491 1,798

152,995 163,372  

 ناقصا:    

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية ( 18,437) (12,955)

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها ( 10,290) (8,498)

(21,453) (28,727 )  

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 134,645 131,542

 

 

 م 2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودي( 

 20,000 20,000 االستثمار في الصكوك 

 11,508 12,593 المالية المدرجة األوراق 

 1,923 1,923 األوراق المالية غير المدرجة 

 17,290 15,304 الوحدات في صندوق عقارات محلي  

 49,820       50,721  



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 )تتمه( التأمين(اإلحتياطيات الفنية )عمليات -8

 الحركة في األقساط غير المكتسبة 8.2
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبه هي كما يلي :
 

 م 2022سبتمبر  30المنتهية في  اشهر تسعةلفترة ال
 )غير مراجعة(

 

  اإلجمالي  معيدي التأمين  الصافي 

  )ألف لاير سعودي(

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

 األقساط المكتتبة خالل العام    573,664  (84,042)   489,622 

 األقساط المكتسبة خالل العام  (479,094)   68,466 (410,628) 

 الرصيد في نهاية الفترة   396,314  (50,279)  346,035

 
 

 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ةمراجع (

 

  اإلجمالي  التأمينمعيدي  الصافي 

  )ألف لاير سعودي( 

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

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

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

 الرصيد في نهاية الفترة  301,744 (34,703) 267,041

 
 

 صافي  -أصول حق االستخدام -9
 م 2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(     

 )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة 

 10,073 10,091 في بداية الفترة / السنة  

 18 2,747 اإلضافات  

 10,091 12,838 في نهاية الفترة / السنة  

   

   اإلطفاء المتراكم  

 (4,851) ( 6,862) في بداية الفترة / السنة  

 (2,011) ( 1,993) السنة  /للفترة المحمل 

 (6,862) ( 8,855) في نهاية الفترة / السنه  

   

 3,229 3,983 صافي القيمة الدفترية  

 
 
 

  



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال

 

16 

 

 التزامات االيجار  -10

 م 2022سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 لاير سعودي()ألف  

   المطلوبات 

 10,593 10,736 في بداية الفترة / السنة 

 - 2,747 االضافات خالل الفترة 

 143 98 تكاليف تمويليه 

 10,736 13,581 في نهاية الفترة / السنة 

   

   المدفوعات  

 (5,619) ( 7,753) في بداية الفترة / السنة  

 (2,134) ( 3,256) مدفوع  خالل الفترة / السنة 

 (7,753) ( 11,009) في نهاية الفترة / السنة  

   

 2,983 2,572 اجمالي التزامات االيجار 

  

 وديعة نظامية  -11

 م 2022سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

   عمليات المساهمين

 30,000 43,650 وديعة نظامية 

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

الوديعة النظامية بدون موافقة البنك المركزي   ( في بنك يتم إختياره من قبل البنك المركزي الـسعودي. ال يمكن ـسحب هذه15مليون لاير ـسعودي )إيـضاح   291قيمته  
 كما أن العمولة المستحقة على هذا الوديعة مستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي.  قالسعودي

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية  -21

التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفته متخذ القرار التشغيلي  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة  
 الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. 

للمجلس بطريقة تتفق مع تلك الواردة في  تتم المعامالت بين قطاعات التشغيل وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة  
 قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على موجودات ومطلوبات تشغيلية. 

 ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية  ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها و إيرادات أخرى.

، مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى وصافي الممتلكات  المتاحه للبيع اإلستثمارات،و الودائع ألجل  ال تتضمن موجودات القطاعات، النقد وما فى حكمه، 
 . ، االصول غير الملموسة ، اصول حق االستخداموالمعدات 

 المساهمين ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معيدي تأمين دائنة، مستحقات وأرصدة دائنة أخرى، المستحق إلى عمليات 

 لى أساس مركزي.ال يتم اإلبالن عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها ع

م، 2021ديسمبر    31م و  2022سبتمبر  30الي أصول الشركة وخصومها كما في  فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلغة عن إجم
 ومجموع إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها للسنة المنتهية: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية )تتمه(-12

 

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

 ألقرب ألف لاير سعودي                  

 

 قطاعات التشغيل 

 

 الطبي 

 

 السيارات 
الحوادث  

 العامة 

 

 أخرى

مجموع  
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 

 المجموع 

        الموجودات 

  409,044   67,840   341,204     -     -     -  - نقد وما في حكمه 

    -     -     -     -     -     -  - ودائع ألجل 

  121,489     -   121,489     -     -     -  - صافي   -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

  50,279     -   50,279   10,766   3,560     -  35,953 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

  18,437     -   18,437   2,430   2,911   3,399  9,697 التسوية حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

  10,290     -   10,290   456   324     -  9,510 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

  48,689     -  48,689 532 1,011 40,580 6,566 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

  49,820   49,820   -  -  -     -    - استثمارات متاحة للبيع 

 141,872 50,439 91,433    -     -     -     - موجودات غير مخصصة 

 849,920 168,099 681,821 14,184 7,806 43,979 61,726 إجمالي الموجودات 

        

        المطلوبات 

  20,338     -   20,338     -     -     -     -  مطالبات حملة الوثائق دائنة 

  34,747     -   34,747     -     -     -     -  أرصدة معيدي تأمين دائنة 

  396,314     -   396,314   11,515   20,809   256,864   107,126  أقساط تأمين غير مكتسبة 

  1,308     -   1,308   1,125   183     -     -  دخل من عموالت غير مكتسبة 

  29,384     -   29,384   2,648   7,280  (3,919)   23,375  مطالبات تحت التسوية 

  116,514     -   116,514   590   4,468   88,272   23,184  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

  14,983     -   14,983     -     -   14,983     -  إحتياطي عجز اقساط 

  2,491     -   2,491   188   27   1,967   309  احتياطيات فنية أخرى

 233,841 168,099  65,742     -     -     -     -  مطلوبات و حقوق ملكية غير مخصصة

  849,920  9168,09  681,821 16,066  32,767  358,167  153,994 و فائض عمليات التأمين   تإجمالي المطلوبا

 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية )تتمه(-12

 

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

 ألقرب ألف لاير سعودي 

 

 قطاعات التشغيل 

 

 الطبي 

 

 السيارات 

الحوادث  

 العامة 

 

 أخرى

مجموع  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

        الموجودات 

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

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

 98,415 - 98,415 - - - - صافي   –ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  

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

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

 8,498 - 8,498 455 324 - 7,719 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 44,053 - 44,053 561 728 38,906 3,858 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 50,721 50,721 - - - - - استثمارات متاحة للبيع 

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

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

        
        المطلوبات 

 20,789 - 20,789 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة 

 24,749 - 24,749 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة 

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

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

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

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

 35,727 - 35,727 - - 35,727 - احتياطي عجز اقساط 

 1,798 - 1,798 28 188 1,303 279 احتياطيات فنية أخرى

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

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



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

 مراجعه( )غير   -قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 م 2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  -12

 م 2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 مركبات  طبي 
الحوادث  

 أخرى العامة 

اجمالي  
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المجموع  المساهمين 

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

        إيرادات 
 226,741 - 226,741 7,804 5,892 155,832 57,213 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

        أقساط التأمين المسندة  :ناقصا 

 (389)  - (389)  (369)  (20)  -    -  داخلية  -
 (26,868)  - (26,868)  (6,931)  (607)  - (19,330) خارجية  -

 (27,257)  - ( 27,257) (7,300)  (627)  - ( 19,330) فائض خسارة أقساط تأمين
        

 (473)  - (473)  (44)  (2)  (427)  - داخلية  -
 (818)  - (818)   22  - (840)  - خارجية  -

 -  (1,267)  (2)  (22)  (1,291) -  (1,291) 

 198,193 - 198,193 482 5,263 154,565  37,883  أقساط التأمين المكتتبة صافي  
 ( 54,994) - ( 54,994) ( 44) ( 1,232) (52,264) (1,454)  ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التأمين 

 143,199 - 143,199 438 4,031 102,301  36,429  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 923 - 923 777 146    -   -  عموالت إعادة التأمين دخل من 

 7,695 - 7,695       -  4,317     -  3,378  دخل اكتتاب آخر

 151,817 - 151,817 1,215 8,494 102,301 39,807 اجمالي اإليرادات 

        
 التكاليف ومصاريف االكتتاب  

    
   

 
 3124,41 - 3124,41 65  458  89,073 34,817 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 ( 13,663) - ( 13,663) ( 65) (62)  - ( 13,536) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 110,750 - 110,750    -  396  89,073 21,281 صافي المطالبات المدفوعة 
 (19,349) - ( 19,349) 118  199  ( 18,431) ( 1,298) التسوية، صافي التغيرات في المطالبات تحت 

 22,284 - 22,284    -    -  123,10 ( 817) التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي 

 113,685 - 113,685 118  595  393,74 19,166 المطالبات المتكبدة   صافي
 308 - 308 -    -  316 ( 8) الخسارة المعدلة التغيرات في مصاريف 

 (15,899) - ( 15,899) -    -  ( 15,899)   -  التغيرات في احتياطي نقص األقساط 
 24,207 - 24,207 346  243  19,622 3,996  تكاليف إستحواذ وثائق  
 4,905 - 4,905  -     -  4,305  600  مصاريف إكتتاب أخرى 

 127,206 - 127,206 527 838 7102,08 23,754 ومصاريف اإلكتتاب إجمالي تكاليف  

 24,611 - 24,611 688 7,656 214 16,053 صافي الدخل / )الخسارة( من االكتتاب
        

        المصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 (657)     -  (657)      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (24,786)  (1,051)  (23,735)      عمومية وإدارية مصاريف 
  1,471   783   688      دخل العموالت على الودائع 

  392   392     -      دخل إستثمار 
    -     -     -      دخل آخر 

 ( 23,580) 124 ( 23,704)     إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى, صافي 

        
 1,031       للفتره الدخل 

 ( 1,000)       مخصص/ عكس الزكاة للفتره 

 31       صافي الفائض 
 ( 31)       الرب  المحول للمساهمين 

    -       الصافي بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 
 
 
 
 

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية )تتمة(-12

 م 2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 مركبات  طبي

الحوادث  

 أخرى العامة 

اجمالي  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 )ألف لاير سعودي( قطاعات التشغيل 

        إيرادات 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
45,109 100,018 3,796 12,421 161,344 -    161,344 

        

        أقساط التأمين المسندة  

 ( 489) - ( 489) ( 470) ( 3)    - ( 16) داخلية  -

 ( 23,035) - ( 23,035) ( 11,145) ( 793)    - ( 11,097) خارجية  -

 (11,113 ) -    (796 ) (11,615 ) (23,524 ) - (23,524 ) 

        فائض خسارة أقساط تأمين

 ( 586) - ( 586) ( 116) 1 ( 471)    - داخلية  -

 ( 705) - ( 705) ( 3) 3 ( 705)   - خارجية  -

 -   (1,176 ) 4 (119 ) (1,291 ) - (1,291 ) 

        
 136,529 - 136,529 687 3,004 98,842 33,996 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 12,304) - ( 12,304) ( 182) 83 ( 9,414) ( 2,791) ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التأمين 

 124,225 - 124,225 505 3,087 89,428 31,205 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 666 - 666 466 200    -    - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 10 - 10 - 6    - 4 دخل اكتتاب آخر

 124,901 - 124,901 971 3,293 89,428 31,209 اجمالي اإليرادات 

        

        التكاليف ومصاريف االكتتاب 

 112,371 - 112,371 443 1,312 79,448 31,168 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 ( 9,835) - ( 9,835) ( 130) ( 70) - ( 9,635) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 102,536 - 102,536 313 1,242 79,448 21,533 صافي المطالبات المدفوعة 

 (2,531) - ( 2,531) ( 193) ( 813) ( 2,377) 852 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 1,762 - 1,762    - - 2,325 ( 563) التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي 

 9 - 9 ( 18) ( 10) 32 5 التغيير في مصاريف تعديل الخسارة 

 101,776 - 101,776 102 419 79,428 21,827 صافي المطالبات المتكبدة  

 (135) - ( 135)    -    - 495 ( 630) التغيرات في احتياطي عجز سداد األقساط 

 30,385 - 30,385 330 198 27,232 2,625 تكاليف إستحواذ وثائق  

 106 - 106 -    - 104 2 مصاريف إكتتاب أخرى 

 132,132 - 132,132 432 617 107,259 23,824 تكاليف ومصاريف اإلكتتاب إجمالي 

 ( 7,231)  ( 7,231) 539 2,676 ( 17,831) 7,385 صافي الدخل المكتتب 

        
        مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 ( 382)    - ( 382)     اإلعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها

 ( 20,105) ( 625) ( 19,480)     عمومية وإدارية مصاريف 

 502 104 398     دخل العموالت على الودائع 

 496 496    -     ار إستثم دخل

 91    - 91     دخل اخر  

 ( 19,398) ( 25) ( 19,373)     إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 ( 26,629)       الفترة  خسارة

 ( 2,000)       للفترة الزكاة المحملة 

 ( 28,629)       العجز   صافي

 28,629       للمساهمين  محوله ال  خسارةال

    -       المساهمين  بعد تحويل الفائض الى صافي ال



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية )تتمة(-12

 م 2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 مركبات  طبي 
الحوادث  

 أخرى العامة 
اجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 المجموع  المساهمين 

م )ألف لاير سعودي( )غير مراجعة( 2022سبتمبر 03كما في  قطاعات التشغيل   

        إيرادات 
 573,664 - 573,664 20,973 18,693 355,683 178,315 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

        أقساط التأمين المسندة  :ناقصا 

 ( 1,026) - ( 1,026) ( 980) ( 46)    -    - داخلية  -
 ( 80,793) - ( 80,793) ( 18,520) ( 2,874)    - ( 59,399) خارجية  -

 ( 81,819) - ( 81,819) ( 19,500) ( 2,920)    - ( 59,399) فائض خسارة أقساط تأمين
        

 (889) - (889) (133) (5) (751) - داخلية  -
 (1,334) - (1,334) (201) (7) (1,126) - خارجية  -

 - (1,877) (12) (334) (2,223) - (2,223) 

 489,622 - 489,622 1,139 15,761 353,806 118,916 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (78,992) - (78,992) 195 ( 4,613) (56,177) (18,397) ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التأمين 

 410,630 - 410,630 1,334 11,148 297,629 100,519 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 3,105 - 3,105 2,572 533 - - دخل من عموالت إعادة التأمين 
 9,484 - 9,484 - 5,359 - 4,125 دخل اكتتاب آخر

 423,219 - 423,219 3,906 17,040 297,629 104,644 اجمالي اإليرادات 

        
        التكاليف ومصاريف االكتتاب  
  362,742 -  362,742  348  1,845 261,391 99,158 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (36,021)  - (36,021)  (281)  (236)     -  (35,504)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

  326,721  -  326,721   67   1,609  261,391  63,654  المطالبات المدفوعة صافي  

 (11,000)  - (11,000)   44  (777)  (12,480)  2,213  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
  33,743  -  33,743     -     -   35,143  ( 1,400) التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي 

  349,464  -  349,464   111   832  284,054  64,467  صافي المطالبات المتكبدة 

  693  -  693     -     -   663   30  التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة 

 (20,743)  - (20,743)     -     -  (20,743)    -  التغيرات في احتياطي نقص األقساط 

  60,422 -  60,422  1,051   737  48,852  9,782 تكاليف إستحواذ وثائق  

  5,607  -  5,607     -     -   4,380   1,227  مصاريف إكتتاب أخرى 

 395,443 - 395,443 1,162 1,569 317,206 75,506 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 27,776 - 27,776 2,744 15,471 ( 19,577) 29,138 )الخسارة( من االكتتاب / صافي الدخل

        
        المصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 (3,026)  - (3,026)      مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (64,633)  (723)  (63,910)      مصاريف عمومية وإدارية 

  3,306   1,095   2,211      الودائع دخل العموالت على 

  1,401   1,401  -     دخل إستثمار 
  257   257  -     دخل أخر 

 ( 62,695) 2,030 ( 64,725)     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

        
 ( 34,919)       خسارة الفتره 

 8,432       عكس الزكاة خالل الفترة 

 ( 26,487)       العجزصافي 
 26,487       للمساهمين  محوله الخسارة ال

    -       الصافي بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 )تتمة(  -. التقارير القطاعية 12
 م 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 مركبات  طبي 
الحوادث  

 أخرى العامة 
اجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 المجموع  المساهمين 

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

        إيرادات 
 446,181 - 446,181 24,910 11,417 283,959 125,895 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

        أقساط التأمين المسندة  

 ( 1,381) - ( 1,381) ( 1,174) ( 55)    - ( 152) داخلية  -
 ( 55,160) - ( 55,160) ( 21,795) ( 2,722)    - ( 30,643) خارجية  -

 (30,795 ) -    (2,777 ) (22,969 ) (56,541 ) - (56,541 ) 
        فائض خسارة أقساط تأمين

 ( 1,288) - ( 1,288) ( 205) ( 2) ( 1,081)    - داخلية  -
 ( 1,760) - ( 1,760) ( 137) ( 2) ( 1,621)    - خارجية  -

 -    (2,702 ) (4 ) (342 ) (3,048 ) - (3,048 ) 
 386,592 - 386,592 1,599 8,636 281,257 95,100 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 31,012) - ( 31,012) ( 282) 314 ( 24,106) ( 6,938) ، صافي غيرالمكتسبة التغير في صافي أقساط التأمين 

 355,580 - 355,580 1,317 8,950 257,151 88,162 التأمين المكتسبة صافي أقساط 
 3,346 - 3,346 2,826 520    -    - دخل من عموالت إعادة التأمين 

 284 - 284    - 185 33 66 دخل اكتتاب آخر

 359,210 - 359,210 4,143 9,655 257,184 88,228 اجمالي اإليرادات 

        
        التكاليف ومصاريف االكتتاب  
 307,778 - 307,778 537 2,169 213,868 91,204 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 ( 27,629) - ( 27,629) (172) ( 79)    - ( 27,378) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 280,149 - 280,149 365 2,090 213,868 63,826 صافي المطالبات المدفوعة 
 630 - 630 34 670 ( 488) 414 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 2,795 - 2,795 -    - 1,900 895 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي 
 85 - 85 -    - 38 47 التغيير في مصاريف تعديل الخسارة 

 283,659 - 283,659 399 2,760 215,318 65,182 صافي المطالبات المتكبدة 
 ( 7,655) - ( 7,655) -    - ( 3,960) ( 3,695) التغيرات في احتياطي نقص األقساط 

 53,623 - 53,623 1,049 579 44,657 7,338 تكاليف إستحواذ وثائق  
 395 - 395 -    - 401 ( 6) مصاريف إكتتاب أخرى 

 330,022 - 330,022 1,448 3,339 256,416 68,819 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 29,188 - 29,188 2,695 6,316 768 19,409 صافي الدخل من االكتتاب 
        

        المصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 ( 1,418) - ( 1,418)     االعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها

 ( 59,026) ( 1,801) ( 57,225)     مصاريف عمومية وإدارية 
 1,426 297 1,129     دخل العموالت على الودائع 

 1,264 1,264    -     دخل إستثمار 
 124 - 124     دخل أخر 

 ( 57,630) ( 240) ( 57,390)     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

        
 ( 28,442)       خسارة الفتره 

 ( 5,077)       الزكاة المحملة للفترة  

 ( 33,519)       صافي العجز
 33,519       الخساره المحوله للمساهمين 

 -       الصافي بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 المعلومات القطاعية )تتمة(-12

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

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

  156,338   4,604   151,382   352  تجزئه 

  32,000   277   3,987   27,736  صغير جدا 

  14,287   1,141   348   12,798  صغير

  12,408   3,748   114   8,546  متوسط 

  11,708   3,926   1   7,781  كبير 

 226,741 13,696 155,832 357,21 االقساط المكتتبه مجموع 

     

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 المجموع  الممتلكات والحوادث  مركبات طبي  م2021سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  102,306   2,619   97,203   2,484  تجزئه 

  11,618   169   2,178   9,271  جدا صغير 

  18,939   1,959   138   16,842  صغير

  23,581   8,819   323   14,439  متوسط 

  4,900  2,651    176   2,073  كبير

 161,344 16,217 100,018 45,109 االقساط المكتتبه  مجموع

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 المجموع  الممتلكات والحوادث  مركبات  طبي م 2022سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في سع لفترة الت

  361,610   13,750   346,565   1,295  تجزئه 

  88,131   672   6,500   80,959  صغير جدا 

  43,302   3,267   1,860   38,175  صغير

  31,918   10,896   605   20,417  متوسط 

  48,703   11,081   153   37,469  كبير 

 4573,66 39,666 355,683 178,315 االقساط المكتتبه مجموع 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 المجموع  الممتلكات والحوادث  مركبات طبي  م 2021سبتمبر 30في ة أشهر المنتهية سعلفترة الت

  286,359   6,941   276,934   2,484  تجزئه 

  54,978   793   5,223   48,962  صغير جدا 

  51,632   3,677   1,216   46,739  صغير

  34,469   15,528   411   18,530  متوسط 

  18,743   9,388   175   9,180  كبير

 446,181 36,327 283,959 125,895 مكتتبه االقساط ال مجموع



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 . معامالت مع أطراف ذوي عالقة 13

 
وأي كيانات أخرى   تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة، والشركات التي هم أصحابها الرئيسيين

من قبل إدارة الشركة ومجلس  يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو يتأثرون بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت  
 فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها. اإلدارة. 

 
 

 
 الطرف ذو العالقـة 

 
 طبيعة المعاملة 

أشهر المنتهية   ثالثةمبالغ لعمليات لفترة ال
 في

 الرصيد النهائي
 مدين / )دائن(

م1202 سبتمبر 30 م 2022 سبتمبر 30   م1202ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30   

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

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

 مجلس االدارة 
أقساط تأمين  

 مكتتبة 
- 145 -    -    

 الشركات التابعه 

     

 1,881 1,881 - - أقساط تأمين مكتتبة 

مطالبات مدفوعة /  
 ( 811) ( 187) 305 - دفعات مستلمة  

 أسيج البحرين )مساهم(
دفع مطالبات نيابة   

 1,985 1,985 - - عن أسيج البحرين 

 - - 2,835 59 رسوم الحضور  مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق 

 
 :  اشهر كالتالي  ثالثةتعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل فترة ال 

 
 م2021 سبتمبر 30 م 2022 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(     )غير مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

  1,304   1,005  رواتب والبدالت األخرى

  320   390  المزايا النهائية للموظفين

 1,395 1,624 

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل -14

 م 2022 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

م     2021ر بديسم 31  
 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي(  

 8,630 16,888 الفترة / السنة الرصيد في بداية
 10,576 ( 8,432)  خالل الفترة / السنة  المحمل

 (2,318)    -  المدفوع خالل الفترة / السنة

 16,888 8,456 السنة الرصيد في نهاية الفترة /  

 إن الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة في القوائم المالية تتكون بصفة رئيسية بسبب تعديالت معينة وفقا لألنظمة الزكوية ذات الصلة. 

الزكوي المملكة العربية السعودية. تخضع االنظمة  بمتطلبات الزكاة المطبقة في  فهم الشركة ومعرفتها  الزكوي بناء على  الوعاء  العربية  تم إحتساب  المملكة  في  ة 
 مة من قبل الشركة.  السعودية لتفسيرات مختلفة وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والدخل بإصدار الربوط الزكوية والتي تختلف عن االقرارت المقد

 ضريبة الدخل:

 

 م 2022سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2021ر بديسم 31

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي(  

 25 25  الرصيد في بدايه الفترة / السنه

 25 25 الرصيد في نهايه الفترة / لسنة 

 16,913 8,481 ضريبة الدخل اجمالي الزكاة و

 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمه( -14

 موقف الربوط: 

 م وتم استالم شهادة الزكاة.  2021ديسمبر  31تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات المنتهية حتى 

مليون لاير سعودي والذي تم    1,86م بمبلغ  2010م و  2009م و  2008ديسمبر    31قامت الهيئة بتقديم ربط إضافي على اإلقرارات المقدمة للسنوات المنتهية في  
 دفعه. 

  ً  على هذا الربط  يتعلق االختالف الرئيسي في التقدير اإلضافي بعدم السماح بحسم جزء من مصاريف ما قبل التأسيس وضريبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراضا
بعد نهاية العام، وتم استالم رفض من لجنة االعتراض الضريبي المبدئي، وقدمت الشركة استئنافاً إلى اللجنة العليا  اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضريبي األولية  

ع. قامت الشركة  لالعتراضات الضريبية، أصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصال  الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضريبة االستقطا 
مليون لاير    1,27مليون لاير سعودي ودفعت مبلغ الضريبة    1,83مر إلى ديوان المظالم في مسالة ضريبة االستقطاع واصدرت خطاب ضمان بمبلغ  بإحالة األ
 سعودي. 

مليون لاير    4,98لغ  م بمب2015م حتى  2013ديسمبر    31قدمت الشركة اعتراضاً على الربط الذي اصدرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات المنتهية في  
مليون لاير    5,18رك بمبلغ  سعودي. ان االعتراض قيد الدراسة حالياً من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تلقت الشركة مطالبة من هيئة الزكاة والضريبة والجما

الضريبية والتي تم رفضها أيضاً وهي ازن قيد االستئناف أمام لجنة   سعودي تمثل ضريبة االستقطاع، وقدمت الشركة اعتراضاً على المطالبة الى األمانة العامة للجان
 االستئناف للمخالفات والنزاعات الضريبية. 

مليون. قامت الشركة    7,83م مطالبةً بالتزام إضافي قدره  2018م إلى  2016م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطا للسنوات من  2020خالل العام  
 ة.الربط والذي تم رفضه من قبل الهيئة. رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية وهو قيد الدراسة حالياً من قبل اللجن  برفع اعتراض على

مليون لاير سعودي. كما في   3.73م مطالبةً بمبالغ إضافية قدرها  2020م و  2019م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطا لألعوام   2021خالل عام  
 م، ال تزال الشركة في طور اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب تقديم اعتراض على هذه الربوطات أم ال. 2022 سبتمبر 30
 

 ل:ضريبة الدخ 

 مساهم أجنبي، معفى من ضريبة الدخل.  البنك اإلسالمي للتنمية

 
 رأس المال  -15

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

مليون   5,9مليون لاير سعودي مقسماً إلى    141مليون لاير سعودي إلى   200تخفيض رأس مال الشركة من  م أوصى مجلس إدارة الشركة ب2020يناير    16في  
م،  2020أغسطس    26هـ الموافق  1441محرم    21سهم عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة وتم الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  

يض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق بالتخفيض. وعليه، فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة من مساهمي  الشركة على التخف
 مليون لاير سعودي.   141إلى 

ض رأس المال هو إعادة  سهم يمتلكها المساهمون. ان الغرض من تخفي   3,3898نتيجة لذلك فان تاثير تخفيض رأس المال سيترتب عليه تخفيض سهم واحد لكل  
 هيكلة مركز رأس مال الشركة من أجل االمتثال لقانون الشركات. ال يوجد تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة. 

ويه بقيمة إجمالية قدرها  م، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب حقوق األول2020يناير    16هـ الموافق  1441جمادى األولى    21في  
م حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي. كما وافقت هيئة السوق  2020أكتوبر    1هـ الموافق  1442صفر    14مليون لاير سعودي. بتاريخ    150

قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في  م على الزيادة المذكورة في رأس المال. تم الموافقة من 2021سبتمبر    20هـ الموافق 1443صفر    27المالية في  
 هـ( للمصادقة على زيادة رأس المال المذكورة أعاله وإجراءات إصدار األسهم القابلة للتداول. 1443جمادى األول  26م )الموافق 2021ديسمبر  29

بتاريخ   العام  لنهاية  تداول  2022يناير    01بتاريخ الحق  الشركة من  أعلنت  كما  من  مل  15م،  اعتباراً  )الموافق  2022يناير    3يون سهم  جمادى األولى   30م 
 09م )الموافق  2022يناير    13هـ( تم تحديد تاريخ إقفال االكتتاب في األسهم الجديدة في  1443جمادى الثانية    17م )الموافق  2022يناير    10هـ( حتى  1443

 هـ(. 1443جمادى الثاني 

% من إجمالي األسهم المعروضة من قبل  89مليون سهم تشكل ما يقرب من    13.3وق االولوية، وتم االكتتاب في  مليون سهم من اسهم حق  15اصدرت الشركة  
مليون في السوق ، وقد استوفت الشركة جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بزيادة رأس المال    1.7تم بيع جزء غير مكتتب من األسهم يبلغ  المساهمين الحاليين.  

 .2022 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في  سعفترات التخالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 خسارة السهم -16

 يتم احتساب خساره السهم األساسي والمخفض على النحو التالي: 

 
 ضريبة القيمة المضافة  -17

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

ة. ومع ذلك، ووفقاً سعودي. للغرامات ذات الصلة، على التوالي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على التقييمات المذكورة وهي واثقة من حصولها على نتيجة إيجابي 
 ً  لمبادرة الهيئة لدعم القطاع الخاص.  لمتطلبات الئحة هيئة لزكاه والضريبه والجمارك، قامت الشركة بدفع مبلغ الضريبة وتم إعفائها من الغرامات وفقا

 

 م 2022 سبتمبر 30
 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودى( 

   
 (33,519)  (26,487) صافي الخسارة الفترة / للسنة 

 19,458 33,284 المتوسط المرج  لعدد األسهم العادية المصدرة القائمة 
   

السهم األساسي خسارة   )لاير سعودي(  (0.80 ) (1.72) 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال

 

28 

 

 معلومات تكميلية -18

 قائمة المركز المالي 
  قرب الف لاير سعوديأل

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م 2022سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

  عمليات التأمين  المساهمينعمليات  االجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  االجمالي 

 الموجودات       

 نقـد وما في حكمه    341,204   67,840   409,044   52,973     -   52,973 

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

 صافي   –مدينة  ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين   121,489     -   121,489   98,415     -   98,415 

 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة   50,279     -   50,279   34,703     -   34,703 

 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية    18,437     -   18,437   12,955     -   12,955 

معيدي التأمين من مطالبات متكبدة و غير مبلغ  حصة   10,290     -   10,290   8,498     -   8,498 

 عنها

 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة   48,689     -   48,689   44,053     -   44,053 

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

   عمليات مساهمينمستحق من     -     -     -   31,249     -   31,249 

 صافي   -ممتلكات ومعدات  5,020     -   5,020   5,411     -   5,411 

 أصول غير ملموسة   5,991     -   5,991   5,585     -   5,585 

 صافي   –حق استخدام األصل   3,983     -   3,983   3,229     -   3,229 

 إستثمارات متاحة للبيع     -   49,820   49,820     -   50,721   50,721 

 مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة أخرى   74,454   4,652   79,106   57,950   2,539   60,489 

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

 الوديعة النظامية عمولة مستحقة من     -   2,137   2,137     -   1,871   1,871 

 إجمالي الموجودات  681,821 168,099 849,920 539,373 85,131 624,504
       

 المطلوبات       

 مطالبات حملة الوثائق دائنة   20,338     -   20,338  20,789    -   20,789 

 دائنة أخرى مستحقات وأرصدة   46,290   1,296   47,586  17,430  1,525   18,955 

 أرصدة معيدي تأمين دائنة   34,747     -   34,747  24,749    -   24,749 

 دخل من عموالت غير مكتسبة   1,308     -   1,308  1,261    -   1,261 

 أقساط تأمين غير مكتسبة   396,314     -   396,314  301,744    -   301,744 

 إحتياطي عجز اقساط   14,983     -   14,983  35,727    -   35,727 

 احتياطيات فنية أخرى  2,491     -   2,491  1,798    -   1,798 

 مطالبات تحت التسوية   29,384     -   29,384  34,605    -   34,605 

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   116,514     -   116,514  80,865    -   80,865 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   12,430     -   12,430  12,968    -   12,968 

 التزامات االيجار  2,572     -   2,572  2,983    -   2,983 

 مستحق الى عمليات التأمين     -     -     -     -   31,249   31,249 

 الفائض المستحق الدفع توزيع   5,987     -   5,987  5,991    -   5,991 

 زكاة وضريبة دخل مستحقة     -   8,481   8,481     -   16,913   16,913 

 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية     -   2,137   2,137     -   1,871   1,871 

 إجمالي المطلوبات  683,358 11,914 695,272 540,910 51,558 592,468

       

 حقوق المساهمين      

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

 الخسائر المتراكمة     -  (142,502)  (142,502)  - (116,015) (116,015)

 احتياطي القيمة العادلة الستثمارات      -   7,687   7,687  - 8,588 8,588

 إجمالي حقوق المساهمين     -  156,185 156,185 - 33,573 33,573

 إعادة قياس احتياطي مزايا نهاية الخدمة للموظفين  ( 1,537) - ( 1,537) (1,537) - (1,537)

 اجمالي حقوق الملكية  ( 1,537) 156,185 154,648 (1,537) 33,573 32,036

 الملكية مجموع المطلوبات وحقوق  681,821 168,099 849,920 539,373 85,131 624,504



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 تتمه( ( معلومات تكميلية-18
 قائمة الدخل   

  ألقرب الف لاير سعودي

  ة اشهر المنتهيه في  سع لفترة الت

 م2021 سبتمبر 30

 )مراجعة(

 م 2022سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

  عمليات التأمين  المساهمينعمليات  اإلجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  اإلجمالي 

 اإليرادات       
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  4573,66 - 4573,66 446,181 - 446,181

 أقساط التأمين المسندة        

 داخلية  (1,026)  - (1,026)  (1,381)   (1,381) 
 خارجية  (80,793)  - (80,793)  (55,160)   (55,160) 

 (56,541)   (56,541)  (81,819) -  (81,819)  
 فائض خسارة أقساط التأمين       

 داخلية  (889)  - (889)  (1,288)  - (1,288) 

 خارجية  (1,334)  - (1,334)  (1,760)  - (1,760) 

 (3,048) -  (3,048)  (2,223) -  (2,223)  

 صافي أقساط التأمين المكتتبة   489,622  -  489,622  386,592 - 386,592
 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة  (78,992)  - (78,992)  ( 31,012) - ( 31,012)

 صافي أقساط التأمين المكتسبة   410,630  -  410,630  355,580 - 355,580
 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين    3,105  -  3,105  3,346 - 3,346
 دخل اكتتاب آخر   9,484  -  9,484  284 - 284

 اجمالي اإليرادات   423,219  -  423,219  359,210 - 359,210

       
 تكاليف ومصاريف االكتتاب       

307,778 
- 

307,778 
 إجمالي المطالبات المدفوعة   362,742  -  362,742 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (36,021)  - (36,021)  ( 27,629) - ( 27,629)

 صافي المطالبات المدفوعة   326,721  -  326,721  280,149 - 280,149
 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  (11,000)  - (11,000)  630 - 630

 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي   33,743  -  33,743  2,795 - 2,795

 صافي المطالبات المتكبدة   349,464  -  349,464  283,574 - 283,574
 التغيرات في احتياطي فني اخر   693  -  693   85  -  85 

 االقساط التغير في  احتياطي عجز   (20,743)  - (20,743)  (7,655)  - (7,655) 
 تكاليف استحواذ وثائق   60,422  -  60,422   53,623  -  53,623 

 مصاريف اكتتاب أخرى   5,607  -  5,607   395  -  395 

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب  395,443 - 395,443 330,022 - 330,022

 المكتتب صافي )الخسارة( / الدخل  27,776 - 27,776 29,188 - 29,188
       
 العمليات األخرى )المصاريف( / الدخل       

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  (3,026)     -  (3,026)  (1,418)     -  (1,418) 
 مصاريف إدارية وعمومية  (63,910)  (723)  (64,633)  (57,225)  (1,801)  (59,026) 

 دخل العموالت على الودائع    2,211   1,095   3,306   1,129   297   1,426 
 دخل االستثمار     -   1,401   1,401     -   1,264   1,264 

 دخل آخر     -   257   257   124     -   124 

 إجمالي )مصاريف( العمليات األخرى ( 64,725) 2,030 ( 62,695) ( 57,390) ( 240) ( 57,630)

       
إجمالي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل وتوزيع   ( 36,949) 2,030 ( 34,919) (28,202)  (240)  (28,442) 

 الفائض 
 الزكاة المحملة للفترة   - 8,432 8,432    -  (5,077)  (5,077) 

 الدخل للفترة   ( 36,949) 10,462 ( 26,487) ( 28,202) ( 5,317) ( 33,519)

 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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                                         معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة الدخل الشامل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ألقرب ألف للاير سعودي

  ة اشهر المنتهيه في  سع لفترة الت

  م 2022سبتمبر 30 م2021سبتمبر  30

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  اإلجمالي 

 )العجز( / الفائض المحول الى المساهمين 36,949 ( 36,949)    - 28,202 ( 28,202) -

 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين  - - - - ( 33,519) -

 خسارة الفترة     - ( 26,487) ( 26,487) - ( 33,519) ( 33,519)

       

 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين     - ( 26,487) ( 26,487) - ( 33,519) ( 33,519)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  33,284 33,284 33,284 19,458 19,458 19,458

 لكل سهم ) باللاير السعودي( الخساره      - ( 0.80) ( 0.80)    - (1.72) (1.72)

       

 الشامل اآلخر / )الخسارة( الدخل       

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

       

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة       

 استثمارات متاحة للبيع:  -      

 القيمة العادلة صافي التغير في  - 2,003 2,003    - 526 526

 إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة  - ( 24,484) ( 24,484)    - ( 32,993) ( 32,993)



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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 تتمه(( معلومات تكميلية-18

 قائمة الدخل    

 
  ألقرب الف لاير سعودي

  لفترة الثالثة اشهر المنتهيه في  

 م2021 سبتمبر 30

 )مراجعة(

 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  اإلجمالي 

 اإليرادات       

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  226,741    - 226,741 161,344 - 161,344

 أقساط التأمين المسندة        

 داخلية  (389)  - (389)  (489)  - (489) 
 خارجية  (26,868)  - (26,868)  (23,035)  - (23,035) 

 (23,524) -  (23,524)  (27,257) -  (27,257)  
 فائض خسارة أقساط التأمين       

 داخلية  (473)  - (473)  (586)  - (586) 
 خارجية  (818)  - (818)  (705)  - (705) 

 (1,291) -  (1,291)  (1,291) -  (1,291)  
 صافي أقساط التأمين المكتتبة   198,193  -  198,193   136,529  -  136,529 
 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة  (54,994)  - (54,994)  (12,304)  - (12,304) 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة   143,199  -  143,199   124,225  -  124,225 
 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين    923  -  923   666  -  666 
 دخل اكتتاب آخر   7,695  -  7,695   10  -  10 

 اجمالي اإليرادات   151,817 - 151,817  124,901  -  124,901 

       
 ومصاريف االكتتاب تكاليف       

 إجمالي المطالبات المدفوعة  124,413 - 124,413  112,371  -  112,371 
 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (13,663) - (13,663) (9,835)  - (9,835) 

 صافي المطالبات المدفوعة  110,750 - 110,750 102,536 - 102,536

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي  (19,349)  - (19,349)  ( 2,531) - (2,531)

 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي  22,284 - 22,284 1,762 - 1,762

 صافي المطالبات المتكبدة   113,685  -  113,685  101,767 - 101,767
 احتياطي فني اخر التغيرات في   308  -  308   9  -  9 

 التغير في  احتياطي عجز االقساط  (15,899)  - (15,899)  (135)  - (135) 
 تكاليف استحواذ وثائق   24,207  -  24,207   30,385  -  30,385 

 مصاريف اكتتاب أخرى   4,905  -  4,905   106  -  106 

 ومصاريف االكتتاب إجمالي تكاليف   127,206 - 127,206 132,132 - 132,132

 صافي )الخسارة( / الدخل المكتتب  24,611 - 24,611 ( 7,231) - ( 7,231)
       
 العمليات األخرى )المصاريف( / الدخل       

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  (657) - (657) (382)     -  (382) 
 مصاريف إدارية وعمومية  (23,735) (1,051) (24,786) (19,480)  (625)  (20,105) 

 دخل العموالت على الودائع   688 783 1,471  398   104   502 
 دخل االستثمار  - 392 392    -   496   496 
 دخل آخر  - - -  91     -   91 

 إجمالي )مصاريف( العمليات األخرى / الدخل  ( 23,704) 124 ( 23,580) ( 19,373) ( 25) ( 19,398)

       

(26,629 ) (25) (26,604 ) 1,031 124 907 
إجمالي الخسارة للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل وتوزيع  

 الفائض 

 الزكاة المحملة للفترة   - ( 1,000) ( 1,000) - (2,000) ( 2,000)

 الدخل للفترة    907 ( 876) 31 ( 26,604) ( 2,025) ( 28,629)

 
 
 
 
 



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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                                         معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة الدخل الشامل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ألقرب ألف للاير سعودي

  المنتهيه في   ثالثة أشهرلفترة ال

  م 2022 سبتمبر 30 م2021سبتمبر  30

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  اإلجمالي 

 )العجز( / الفائض المحول الى المساهمين ( 907) 907 -    - ( 26,604) ( 26,604)

 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين  - - - - ( 28,629) ( 28,629)

 خسارة الفترة     - 31 31    - ( 28,629) ( 28,629)

       

 الفائض للمساهمين النتيجة الصافية بعد تحويل     - 31 31    - ( 28,629) ( 28,629)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  29,100 29,100 29,100 19,458 19,458 19,458

 الخساره لكل سهم ) باللاير السعودي(     -    -    -    - (1.47) (1.47)

       

 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(       

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

       

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة       

 استثمارات متاحة للبيع:  -      

 صافي التغير في القيمة العادلة     - 4,907 4,907    - ( 1,513) ( 1,513)

 إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة     -  4,938  4,938    - ( 30,142) ( 30,142)



 
 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة الثالثة وال
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    معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة التدفقات النقدية 

  ألقرب ألف لاير سعودي

 م2021سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مراجعه( ) غير

 م 2022سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعه((

 

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  اإلجمالي 

 : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية       

 للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الخسارة     - ( 34,919) ( 34,919) - ( 28,442) ( 28,442)

 :التعديالت للبنود غير النقدية      

 استهالك الممتلكات والمعدات   1,105     -   1,105   1,312     -   1,312 

 حق استخدام االصل   إطفاء  1,993     -   1,993   1,509     -   1,509 

 تمويليه إللتزام االيجار تكاليف   98     -   98   114     -   114 

 االصول غير الملموسة   اطفاء   965     -   965   726     -   726 

 مخصص التزامات منافع الخدمة للموظفين  1,949     -   1,949   840     -   840 

 مخصص من الديون المشكوك في تحصيلها   3,026     -   3,026   1,418     -   1,418 

(22,523 ) (28,442 ) 5,919 (25,783 ) (34,919 ) 9,136  

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:        

 ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة  (26,100)     -  (26,100)  (32,176)     -  (32,176) 

 التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة حصة معيدي  (15,576)     -  (15,576)  (6,995)     -  (6,995) 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  (5,482)     -  (5,482)  (1,519)     -  (1,519) 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها  (1,792)     -  (1,792)  (1,077)     -  (1,077) 

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة  (4,636)     -  (4,636)  (7,010)     -  (7,010) 

 مصروفات مدفوعة مقدماَ وذمم مدينة أخرى  (16,504)  (2,113)  (18,617)  (8,188)  (603)  (8,791) 

 مطالبات حملة الوثائق دائنة  (451)     -  (451)   12,814     -   12,814 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   28,860  (229)   28,631  (7,409)   164  (7,245) 

 أرصدة معيدي تأمين دائنة  9,998     -   9,998   7,410     -   7,410 

 دخل من عموالت غير مكتسبة  47     -   47   86     -   86 

 مكتسبة أقساط تأمين غير   94,570     -   94,570   38,006     -   38,006 

 احتياطي عجز اقساط  (20,744)     -  (20,744)  (7,656)     -  (7,656) 

 إحتياطيات فنية أخرى   693     -   693   84     -   84 

 ) القائمه(   المطالبات غير المسددة (5,221)     -  (5,221)   2,845     -   2,845 

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها   35,649     -   35,649   3,177     -   3,177 

 توزيع الفائض مستحق الدفع  (4)     -  (4)     -     -     - 

 مستحق الى عمليات التأمين     -  (31,249)  (31,249)     -     -     - 

 مستحق الى عمليات المساهمين   31,249     -   31,249     -     -     - 

(30,570 ) (28,881 ) (1,689 ) 45,182 (68,510 ) 113,692  

 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  ( 2,487)  ( 2,487) ( 623) - ( 623)

 الزكاه و ضريبة الدخل المدفوعة     -    -    -    - ( 2,319) ( 2,319)

 )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية صافى النقد  111,205 ( 68,510) 42,695 ( 2,312) ( 31,200) ( 33,512)

       

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 ممتلكات ومعدات  شراء (714)     -  (714)  (1,215)     -  (1,215) 

 اصول غير ملموسة  شراء (1,371)     -  (1,371)  (923)     -  (923) 

 سداد التزامات اإليجار (3,256)     -  (3,256)  (2,129)     -  (2,129) 

 الودائع ألجل استحقاق   /إيداع    182,367     -   182,367   119,331     -   119,331 

 زيادة في الوديعة النظامية     -  (13,650)  (13,650)  -    - -

 النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  صافى  177,026 ( 13,650) 163,376 115,064    - 115,064
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                                         معلومات تكميلية )تتمة(-18

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(   

  ألقرب ألف لاير سعودي

 م2022سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعه(

 م 2022سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعه(

 

  عمليات التأمين  عمليات المساهمين اإلجمالي  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  اإلجمالي 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية       

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

 الناتج من أنشطة التمويل   نقدصافي ال  150,000 150,000 - - -

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  288,231 67,840 356,071  112,752  (31,200)   81,552 

 النقد وما في حكمه في بداية السنة  52,973 - 52,973  69,686   75,251   144,937 

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  341,204 67,840 409,044 182,438 44,051 226,489

 
 أرقام المقارنة  -19

 .  اذا كان يطبق تمت إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية 
 

  تأثير كوفيد-20

"( باعتباره وباًء نتيجة النتشاره السريع في جميع  COVID-19"( تفشي فيروس كورونا )" WHOم، أعلنت منظمة الصحة العالمية )" 2020مارس    11في  
نحاء العالم خطوات  أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أ

وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق    الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على
 وحظر تجول في جميع أنحاء البالد. 

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى )وتاثيره على عمليات الشركة( وما يترتب من تعطيل لألنشطة االجتماعية    Covid-19استجابة النتشار فيروس  
 ية لضمان: قتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائية واالستباقواال

 . صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل فيه •

 استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة بشكل سليم.  •

في مجال األعمال الطبية والسيارات. كما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام مهمة   Covid-19ظهر التأثير الرئيسي لوباء  
 وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتالي، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. 

لشركة وتوقعاتها.  قد إدارة الشركة أن أي تدابير إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي على منتجات التأمين الخاصة با تعت
راية بأي عوامل من المتوقع أن  عالوة على ذلك، تواصل الشركة مراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على د

 م أو بعد ذلك. 2022تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

 م 2022 سبتمبر 30لم يكن لها أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها للسنة المنتهية في  19-ومع ذلك، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد 
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   هـ 1444 ربيع الثاني 8م الموافق  2022 نوفمبر  2بتاريخ إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  


