
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(
 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين

 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 



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

 مراجعي الحسابات المستقلين )غير مراجعة(القوائم المالية األولية الموجزة وتقرير فحص 
 م0202مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 الصفحة الفهرس

  

 1 تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين

  

 2 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

  

 3 قائمة الدخل األولية الموجزة

  

 4 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

  

 5 المساهمين األولية الموجزة قائمة التغيرات في حقوق

  

 7 - 6 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

  

 32 - 8 إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة               

















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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م0203 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 

8 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  -3

ـب  ـ ـ إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموج
 م.2227أغســطس  22هـ الموافــق 1428شــعبان  7بتاريــخ  4232171777الســجل التجــاري رقــم 

م، استلمت 2227إبريل  4إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. في 
ــركة الترخيص من  ــعوديالش ــركة بأعمالها البنك المركزي الس ــعودية . بدأت الش ــاما( لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية الس )س

 م. 2227أغسطس  27م. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي )تداول( في 2227يوليو  1التجارية في 

 فروع مسجلة للشركة وتفاصيلها كما يلي: 3يوجد 

 
 أسس اإلعداد  -0
 بيان اإللتزام 1أ

 ـ التقارير المالية األولية" 34لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم "وفقاً  األولية الموجزة كما في وللسنة المنتهية تم إعداد هذه القوائم المالية
 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.الصادرة من والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمد في المملكة العربية السعودية 

 

االستثمارات المتاحة للبيع التي  ءباستثنا ،يخيةرلتاا لتکلفةا دأمبو راريةالستما دأمب سساالقوائم المالية األولية الموجزة على أ دادعإ ميت
 ث. ال يتم عرض بيان المركز المالي االولية للشركة باستخدام تصنيف االرصدة المتداولة وغير المتداولة. حيلةدلعاا بالقيمةيتم قياسها 

ي ، صاف -التأمين مدينة تم تصنيف األرصدة التالية كأرصدة متداولة : نقـــد وما في حكمه ، ودائع ألجل ، ذمم أقساط تأمين و معيدي 
حصــة معيدي التأمين في أقســاط تأمين غير مكتســبة ، حصــة معيدي التأمين من مطالبات تحت التســوية ، حصــة معيدي التأمين من 

عنها ، تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة ، مســـتحق من طرف ذي عالقة ، مصـــروفات مدفوعة مقدمة  غمطالبات متكبدة وغير مبل
أخرى ، مطالبات حملة الوثائق دائنة ، مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ، أقساط تأمين غير مكتسبة ، دخل عموالت غير  وأرصدة مدينة

سوية  ، مطالبات متكبدة وغير  سبة، مطالبات تحت الت عنها، احتياطات فنية أخرى ، مستحقات الفائض من عمليات التأمين ،  مبلغمكت
ــتحقة . في حين ت ــريبة دخل مس ــدة غير متداولة: مكافأة نهاية الخدمة زكاة وض ــفة عامة على أنها ارص ــدة التالية بص ــنف األرص ص

 وممتلكات ومعدات. ةللموظفين، استثمارات متاحة للبيع، وديعة نظامية، عمولة مستحقة من الوديعة النظامي
 

ـــيولة. وفقا لمت ـــب درجة الس ـــركة بعرض قائمة المركز المالي األولية بالترتيب حس طلبات نظام التأمين في المملكة العربية تقوم الش
ساهمين وتعرض القوائم المالية وفقاً لذلك  صلة لكل من عمليات التأمين وعمليات الم سبية منف شركة بسجالت محا سعودية، تحتفظ ال ال

ط ر حساب النشا(. تسجل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العادية بشكل واضح ألي من النشاطين في دفات18)إيضاح 
 .المعني. أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة يتم تحديده من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة

 

مالي االولية الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشــــامل األولية الموجزة وقائمة التدفق النقدي  مة المركز ال قائ إن 
من القوائم المالية األولية الموجزة تم تقديمها كبيانات مالية إضافية  18لتامين وعمليات المساهمين في إيضاح األولية الموجزة لعمليات ا

 .لاللتزام بمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية
صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فصل الموجودات والمطلوبات، اإليرادات والمصاريف لعمليات تتطلب اللوائح التنفيذية ا ل

التأمين وعمليات المساهمين. وعلى ذلك فإن قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل 
قدية قات الن تدف مة ال قائ ية الموجزة و األولية الموجزة لعمليات التامين وعمليات المســــاهمين كما يشــــار إليها أعاله تعكس فقط  االول

 الموجودات والمطلوبات، اإليرادات والمصروفات والدخل أو الخسارة الشاملة للعمليات المعنية.
 

ن لي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأميعند إعداد القوائم المالية االولية على مستوى الشركة ووفًقا للمعايير الدولية للتقرير الما
ستبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة )إن وجدت(  مع أرصدة ومعامالت عمليات المساهمين. يتم ا

ا عمليات موحدة بالنســـبة بالكامل أثناء الدمج. إن الســياســات المحاســبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المســاهمين يتم اعتباره
 للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 

 لإن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي االولية وقوائم الدخل األولية والدخ
ذات الصــلة تمثل معلومات مالية تكميلية إضــافية مطلوبة كما هو الشــامل األولية والتدفقات النقدية األولية وكذلك بعض االيضــاحات 

 مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية.
 

 

.
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -0
 

 بيان اإللتزام 1أ

 
 يتم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين كما يلي:

 

 ٪72  محول إلى عمليات المساهمين
 ٪12  المحول إلى عمليات حملة وثائق التأمين

  122٪ 
 

 العجز ، سيتم تحويل العجز بأكمله إلى عمليات المساهمين .في حالة 
 

 عملة العرض 1ب

ًضا العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المقدمة سعودي، والذي يعتبر أي  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير ال
 باللاير السعودي إلى أقرب آالف، باستثناء ما هو موضح بخالف ذلك.

 السنة المالية 1ج

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 تقديرات وأحكام محاسبية هامة  1د

للشــركة اســتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضــات التي تؤثر على  الموجزة يقتضــي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية االولية
 .ات والموجودات والمطلوبات. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديراتالسياسات المحاسبية ومبالغ اإليرادات والمصروف

 

م دعند إعداد القوائم االولية الموجزة، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات هامة تطبيقا للسياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير ع
. ومع ذلك، 2222ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  اليقين تتضمن سياسات إدارة المخاطر التي تم تطبيقها في إعداد

شكوك التي تم الكشف عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية وباء  سية لتقديرات ال شركة بمراجعة المصادر الرئي قامت ال
ضاح رقم  صيل، يرجى مراجعة إي ستمر اإلدارة في تقييم  22فيروس كورونا. لمزيد من التفا ست لهذه القوائم المالية األولية الموجزة. 

 الوضع، وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية.
 

 على االحتياطات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية  34-تأثير كوفيد 
 

 األصول المالية

سبية  17-كوفيد باءلتلبية أي تأثيرات محتملة ، قد يكون لو ستها المحا سيا شركة تقييًما وفًقا ل شركة ، أجرت ال صول المالية لل على األ
صول  سبة لأل ضت قيمتها. بالن صول المالية التي انخف صل مالي أو مجموعة األ ضوعي على وجود أ لتحديد ما إذا كان هناك دليل مو

الكبيرة للمصــدرين أو المدينين والتخلف عن الســداد أو التأخر في الســداد، المالية للديون، تشــمل هذه عوامل مثل الصــعوبات المالية 
 -واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، إلخ. في حالة األسهم المصنفة ضمن األصول المتاحة 

أو طويل األمد في القيمة العادلة لألصول المالية إلى ما دون البيع ، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير 
 .تكلفتها

 الثالثة لفترةلم يكن لها أي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ عنها  17-بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد
 الوضع عن كثب.. تواصل إدارة الشركة مراقبة 2221مارس  31أشهر المنتهية في 

 

 إدارة مخاطر االئتمان

عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل 
ناًدا د اللزوم. استهذه مراجعة التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى الظرف، واتخاذ اإلجراءات المناسبة عن

ــركات الطيران وقطاع البيع بالتجزئة وصــناعة الضــيافة  إلى المراجعة، حددت الشــركة قطاعات معينة مثل المقاوالت الحكومية وش
 باعتبارها متأثرة بشكل كبير بجائحة فبروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
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  السياسات المحاسبية الهامة -1
 

ستخدمة في إعداد القوائم المالية االولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  سبية الم ضات المحا سات والتقديرات واالفترا سيا تتوافق ال
، باستثناء المعايير الجديدة واعتماد التعديالت على المعايير الحالية م2222ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

ابقة، سلتي كان لها تأثير ضئيل أو لم يكن لها أي تأثير مالي على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة في الفترة الحالية أو الفترات الا
 ومن المتوقع أن يكون لها تأثير ضئيل في الفترة المستقبلية.

 

 بعد تدخل حيز التنفيذالتي لم و الصادرةالمعايير  -أ

شركة عدم التطبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول للسنة المحاسبية للشركة  اختارت ال
 وتقوم حالًيا بتقييم تأثيرها. 2221يناير  1التي تبدأ في 

 
 "عقود التأمين" – 30المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 :نظرة عامة
 

م، ويحدد مبادئ االثبات والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار 2217مايو  18هذا المعيار في تم نشر 
عقود التأمين. ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود  4الدولي للتقرير المالي رقم 

 :كة تقديرية بشرط أن تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأميناالستثمار مع مالمح المشار
 

 مشتقات متضمنة، إذا استوفت معايير محددة معينة (أ
 مكونات استثمارية مميزة (ب
 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية (ج

 

والمعيار الدولي  7للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يجب أن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا 
 .(15للتقرير المالي رقم 

 

 :القياس
، الذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية 4على العكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :نماذج القياس المختلفة التالية 17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 2215موجودة قبل يناير ألغراض القياس التي كانت 
 

 يعتمد النموذج العام للقياس على األساسيات التالية
 :التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل (أ
 .احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية •
 ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبليةتعديل  •
 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية •

 

هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم  (ب
الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبًيا عند نشأته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاف من التدفقات النقدية 

مين أللوفاء في البداية في الربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود الت
 :لى أنهاع

 
 مطلوبات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في •

 ذلك التاريخ ؛و
صة للمجموعة بقة المخصمطلوبات المطالبات المتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السا •

 .في ذلك التاريخ
 

ش ميتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. وبما أنه ال يمكن أن يكون ها
لمتبقية في الربح عن هامش الخدمة التعاقدية االخدمة التعاقدية سالبا، فإنه يتم إثبات التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد 

م دأو الخسارة. تتراكم الفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدية بالمعدالت المثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخ
لخسارة ر هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو افي البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك ، سيتم تحري

 على أساس وحدات التغطية، مما يعكس كمية المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -1
 

 )تتمة(  بعد تدخل حيز التنفيذالتي لم و الصادرةالمعايير  -أ
 

 "عقود التأمين" )تتمة( – 30للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 
 

منهج الرسوم المتغيرة يعد منهج الرسوم المتغيرة نموذجاً إلزاميا لقياس العقود ذات مالمح مشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم 
ة لهذه دء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسب"عقود مشاركة مباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند ب

 العقود

 
 :يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام للقياس

 حصة المنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية ، (أ
 .لمالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسيةتأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر ا (ب

 
لقياس مطلوبات التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهرًيا عن  بنهج تخصيص أقساط مبسطباإلضافة إلى ذلك، ُيسمح 

 هج تخصيص األقساط، فإنالنموذج العام للقياس أو إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة أو أقل لكل عقد في المجموعة.  مع باستخدام ن
قابالً  ممطلوبات التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عند االثبات األولي ناقًصا التدفقات النقدية لحيازة التأمين. يظل نموذج القياس العا

قبلية للقيمة الزمنية قدية المستللتطبيق لقياس المطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يطلب من المنشأة تعديل التدفقات الن
 .تللنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبا

 
 :تاريخ السريان

المحاسبة الدولي مسودة تعديالت التعرض . أصدر مجلس معايير 2223يناير  1تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه، أي 
، أكمل  2222مارس  17وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب المصلحة. في  2217خالل يونيو  17للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

د التأمين التي تم عقو 17مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 1. وقرر تأجيل تاريخ سريان المعيار إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 2217اقتراحها للتشاور العام في يونيو 

ي من عام في الربع الثان 17. يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية إصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2223يناير 
اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي  - 15. ُيسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2222

 .األدوات المالية - 7للتقارير المالية 

 
 :التحول

عة من عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة يلزم تطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجمو
 .أن تختار إما منهجية األثر الرجعي أو القيمة العادلة

 
 :العرض واإلفصاحات

 .تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات

 
 المعيار:تأثير تطبيق 

اعتباًرا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية األولية  17تقوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
صاح عن فالموجزة ، لم يتم تقييم األثر المالي العتماد المعيار بالكامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة تأثير جوهري على القياس واإل

التأمين والتنازل الذي سيؤثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم اعتماد هذا المعيار الجديد في وقت 
 مبكر.

 
 لمالية.ابدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق للمشروع ، تشرف عليه لجنة اإلدارة التنفيذية للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -1
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 األدوات المالية -( 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 ملخص التأثير مجال التأثير 

 التأثير المالي 

، لوحظ أن التأثير المالي ضئيل بالنسبة إلى إجمالي حقوق  2218 األقساط المكتتبة لسنةوفًقا لتحليل 

 تتبعو الملكية حيث أن عقود التأمين الخاصة بالشركة هي في الغالب قصيرة األجل وقصيرة الذيل

 المعمول به.والذي يشبه إلى حد كبير النهج الحالي  نهج تخصيص األقساط

 البيانات 

على متطلبات بيانات إضافية )على سبيل المثال ، تاريخ  17للتقرير المالي يشتمل المعيار الدولي ل

، ية التزامات التغطية المتبقاألقساط لعقود  تحصيلاستحقاق القسط لالعتراف األولي ، وبيانات 

ود خسارة متكبدة لتقييم حدأو المحتفظ بها والتي تنقسم إلى مخاطر مرتبطة  إعادة الـتأمينوعقود 

دقة أقل لتلبية مستوى متطلبات التجميع والبيانات لمزيد من المعلومات. اإلفصاحات وفًقا العقد ، و

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

 المطلوبة.

 تكنولوجيا المعلومات 
من  المتوقع أن يتم االنتهاء ي للتقرير المالي.محاسبي للمعيار الدول نظامحددت الشركة الحاجة إلى 

 ..2221الربع األول من عام في مورد الحلول 

 المعالجة 

لتقرير لأجرت الشركة عملية تقييم األثر التشغيلي لتقييم األثر التشغيلي لتنفيذ المعيار الدولي ل

وقع األقساط ، فمن المت. نظًرا ألنه سيتم قياس غالبية عقود الشركة بموجب نهج تخصيص 17المالي

 أن يكون تأثير العملية معتدالً.

التأثير على اتفاقيات إعادة 

 التأمين 

 طاقسأيتم إجراء مزيد من التقييم لتأكيد نهج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي 

 .نهج تخصيص األقساط تلقائًيا للحصول على المسندةالتأمين  إعادة

إطار السياسات  التأثير على

 والرقابة

تحتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الشركة 

لهذا الغرض  ةتفصيلي اختبارات. يجري تنفيذ 17 المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 السعودي. التنفيذ من البنك المركزيكجزء من المرحلة الثالثة من إرشادات 

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة بما  17لتقرير المالي لالشركة حالًيا في مرحلة التصميم و تنفيذ المعيار الدولي 
 والتقييم التفصيلي لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت 17لتقرير المالي لفي ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي 

 الرئيسية تحت مرحلة التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:
 

 ملخص التأثير مجال التأثير

والذي يتضمن إنشاء لجنة  17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي  إطار الحوكمة والرقابة
 وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلفتوجيهية لإلشراف على مراقبة التقدم المنجز في تنفيذ 

 .أصحاب العالقة

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

حاليا على اختيار المورد في  الشركة تقدماً من خالل تقييم متطلبات األعمال، والعمل وقد احرزت
 .أثناء القيام بمختلف العمليات الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة الالزمة

اء من االنته أكملت الشركة معظم أوراق السياسة التي تشمل مختلف المسائل الفنية والمالية بعد المجال الفني و المالي
. وقد اتخذت القرارات المتعلقة 17قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

بالسياسة العامة بعد إجراء مداوالت على نحو ما ينبغي بين مختلف أصحاب العالقة. في الوقت 
لجنة التوجيهية لمشروع الراهن تمت الموافقة على غالبية أوراق السياسات واالجراءات من قبل ال

 .التابعة للشركة 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

وتعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترة  خطة الضمان
 .االنتقالية وما بعد التنفيذ
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -1
 

 )تتمة(  بعد تدخل حيز التنفيذالتي لم و الصادرةالمعايير  -أ

 األدوات المالية  -( 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات 37وحل محل معيار المحاسبة الدولي  2214يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 المالية:

 التصنيف والقياس: (أ

تهجا واحد لتحديد ما إذا أن األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة, وفقا للقيمة العادلة من  7الدولي للتقارير المالية رقم يستخدم المعيار 
 نخالل إيرادات شاملة أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطي

 التالية معاً:

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

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

مة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو يتم قياس األصل المالي بالقي
  الخسارة عند البيع، إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

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

 التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصرا. الشروط 

يتم قياس األصــول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضــافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، 
قائمة الدخل إذا كان ذلك يلغي أو يتعارض بشــكل كبير مع  يمكن للمنشـأة اســتخدام الخيار لتحديد أصـل مالي بالقيمة العادلة من خالل

 .التطابق المحاسبي

بالنسبة اإلدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إختيار بشكل غير قابل إلللغاء عرض التغييرات االلحقة 
سب وال شامل االخر )بما في ذلك المكا ضمن الدخل ال سائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو للقيمة العادلة  خ

 .الخسارة

العادلة  ةباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لاللتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، فإن مقدار التغير في القيم
ــامل االخر ، ما لم يكن لاللتزام المالي الذي يعزى إلى التغييرات في مخاطر االئ تمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الش

إدراك آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل االخر من شأنه أن يسبب عدم تطابق محاسبي في قائمة 
 .الربح او الخسيارة

 انخفاض القيمة: (ب

ـــائر االئتمانية 7المعيار الدولي للتقارير المالية )يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب  ـــائر االئتمانية المتوقعة ، مقارنة بالخس ( الخس
( لم يعد من الضــــروري حدوث حدث 7. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقارير المالية )37المتكبدة بموجب معيار المحاســـبة الدولي 

لك تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدال من ذ
ــائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات مخاطر االئتمان منذ االعتراف  االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخس

 األولي.  

 محاسبة التحوط: (ج

 .( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر7للتقارير المالية )يقدم المعيار الدولي 
تحدد المتطلبات نهجا أكثر اعتماًدا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء 

ة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادًة باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه ، قد تحوطات القيمة العادلة للمحفظ
.تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن  37تستمر الشركة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .ة يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصلمجلس المعايير المحاسبة الدولي
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 تاريخ التطبيق

.ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2218يناير  1هو  7المالية كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير  
عقود  -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 7" عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4رقم 

شورة في  سمح للشركات التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية ،ت 2216سبتمبر  12التأمين، المن
ــبح معيار عقود التأمين ا 7للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  4رقم  ــبة الدولية قبل أن يص لجديد لمعايير المحاس

 :ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين مينعقود التأ - 17المعيار الدولي للتقارير المالية 

  :حتى 7تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -1

  التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد ؛ أو 

  سنوية التي تبدأ في أو بعد تمديد تاريخ نفاذ المعيار  .يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية 2221يناير  1فترات القوائم المالية ال
 1إلى  4في المعيار الدولي للتقارير المالية  7واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17الدولي للتقارير المالية 

لتي ا ؛ للشركات ا .إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة باألصول المالية مطلوبة خال فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط 2223يناير 
 سابقاً أو 7أو ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 

مالية  -2 قارير ال لدولي للت يار ا ، ولكن بالنســــبة للموجودات المالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق  7تطبيق المع
 .، هناك إفصاحات إضافية مطلوبةخالل السنةد التأمين الجديد وذ معيار عقالمحاسبي التي قد تحدث قبل تنفي

صيلًيا بدًءا من  شركة تقييًما تف ضمن 1: )2217يناير  1أجرت ال شئة عن العقود  شركة النا ( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات ال
ات الودائع أو المشتقات الضمنية غير المجمعة من عقود التأمين( )بما في ذلك مكون 4نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشـــركة المتعلقة بالتأمين مع 2بالمبلغ اإلجمالي المســـجل من جميع التزاماتها ؛ و )
لشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على هذه التقييمات ، قررت ا

حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات  7تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 .المالية السنوية  القوائمالمالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في 

 ثرتقييم اال

على البيانات المالية للشركة.  7بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
حالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد لك كبيًرا. في الوقت ال تأثير ذ لك ، ال ُيتوقع أن يكون   ومع ذ

 حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
 

 نقد وما في حكمه  -0

 مارس 13 

 م0203

 ديسمبر 31 

 م2222

 
 )غير مراجعة(

 
 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي( 

    عمليات التأمين

 53,557  330100 نقد في الصنودق ولدى البنوك

 17,166  - أشهر من تاريخ االستحواذ 3تستحق خالل  ودائع

 330100  72,725 

    عمليات المساهمين

 14,221  330032 نقد في الصنودق ولدى البنوك

 61,252  - أشهر من تاريخ االستحواذ 3تستحق خالل  ودائع

 330032  75,251 

 210230  147,776 

 .(٪1.28): 2222ديسمبر  31) 2221 مارس 31سنوًيا كما في  صفرتحصل هذه الودائع على عمولة بمتوسط 
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

05 

 

 ودائع ألجل -,

 مارس 13 

 م0203

 ديسمبر 31 

 م2222

 
 )غير مراجعة(

 
 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي( 

    عمليات التأمين

 117,331  3340323 ودائع ألجل

    

    عمليات المساهمين

 -  330120 ودائع ألجل

 3220032  117,331 

سعودي وهي ذات تاريخ اسـتحقاق أصـلي يزيد عن ثالثة  الودائع ألجل محتفظ بها لدى البنوك التجارية. هذه الودائع ألجل مقومة باللاير ال
أشــهر وأقل من اثني عشــر شــهًرا. إن القيم الدفترية لهذه الودائع ألجل تقارب بشــكل معقول قيمتها العادلة في تاريخ التقرير. تكســب هذه 

 .(٪2.67: 2222ديسمبر  31) 2221 مارس 31سنوًيا كما في  ٪ 1عمولة بمتوسط الودائع 

 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي -3

 تشمل الذمم المدينة المبالغ المستحقة كما يلي:

 

 مارس 13

 م0203

 ديسمبر 31 

 م2222

 )غير مراجعة( 
 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي( 

 78,842  ,22000 المطلوب من حملة وثائق التأمين

 1,881  00230 أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمين 

 21,327  020,40 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 5,327  ,0042 المطلوب من معيدي التأمين

 3320023  127,361 

 (8,723)  (40132) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 3240032  78,638 

 :(السنةالفترة / )حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل 

 

 مارس 13

 م0203

 ديسمبر 13 

 م0202

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي( 

 13,277  20001 السنةالفترة / الرصيد في بداية 

 (4,354)  ,4, السنةالفترة / عكس مخصص خالل 

 8,723  41132 السنةالفترة / الرصيد في نهاية 

 
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 إستثمارات متاحه للبيع -0

 جميع االستثمارات المتاحة للبيع هي في عمليات المساهمين

 تتكون استثمارات عمليات المساهمين مما يلي:
 

 أ( تصنف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:

 

 مارس 13

 م0203

 ديسمبر 31 

 م2222

 )غير مراجعة( 
 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  )ألف ريـال سعودي( 
 22.222  021222 االستثمار في الصكوك

 11.177  331043 األوراق المالية المدرجة
 1.723  31401 األوراق المالية غير المدرجة

 16.157  301431 الوحدات في صندوق عقارات محلي 

 ,31110  47.257 
 

 المتاحة للبيع:الحركة في االستثمارات 

 

االستثمار في 

 الصكوك

 )ألف لاير سعودي(

األوراق المالية 

 المدرجة

 )ألف لاير سعودي(

األوراق المالية غير 

 المدرجة

 )ألف لاير سعودي(

الوحدات في صندوق 

 عقارات محلي

 ()الف لاير سعودي

 المجموع

 )ألف لاير سعودي(

 0410,4 3313,4 31401 331300 021222 )مراجعة( -م 0203يناير  3كما في 

 01201 310,0 - 134 - التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت

 م0203 مارس 13كما 

 31110, 301431 31401 331043 021222 )غير مراجعة(
 

 51,126 12,727 1,723 11,256 25,222 )مراجعة(  - م2222يناير  1كما في 

 (5,222) - - - (5,222) إستبعادات

 3,153 3,232 - (77) - التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت

 م2222ديسمبر  31كما 

 47,257 16,157 1,723 11,177 22,222 ) غير مراجعة(
 

 اإلحتياطات الفنية ) عمليات التأمين( -2
 

 صافي المطالبات تحت التسوية و اإلحتياطيات  312
 

 المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات تشمل اآلتي:صافي  م0203مارس  13 م2222ديسمبر  31

  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

  )غير مراجعة( )مراجعة(

 مطالبات مستحقة لحاملي الوثائق  

 إجمالي المطالبات تحت التسوية 0,0043 26,274

26,274 0,0043  

   
 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 030240 68,643

 إحتياطي أقساط إضافية 00420 7,516

 إحتياطيات فنية أخرى 0,,00 2,482

126,735 32,0303  

 ناقصا:   

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (300,01) (11,728)

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها (20040) (8,222)

(17,728) (03013,)  

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 210213 86,827



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( اإلحتياطات الفنية ) عمليات التأمين( -2

 الحركة في األقساط غير المكتسبة 2.0
 الحركة في األقساط الغير مكتسبة تشمل اآلتي:

 م0203 مارس 13المنتهية في  للفترة
 )غير مراجعة(

 

 الصافي
 )ألف لاير سعودي(

 معيدي التأمين
 سعودي( )ألف لاير

 اإلجمالي
 )ألف لاير سعودي(

 

 الرصيد في بداية السنة 0300034 (000141) 0100203

 األقساط المكتتبة خالل العام  3,00300 (030000) 3120201

 األقساط المكتسبة خالل العام (3040223) 300041 (3300222)

 الرصيد في نهاية السنة ,023023 (120200) 0403,,0
 

 م0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
  )مراجعة(

 الصافي
 )ألف لاير سعودي(

 معيدي التأمين
 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي
  )ألف لاير سعودي(

 الرصيد في بداية السنة 254,362 (21,232) 233,237

 األقساط المكتتبة خالل العام  515,117 (65,657) 447,462

 األقساط المكتسبة خالل العام (525,228) 57,587 (445,421)

 الرصيد في نهاية السنة 264,467 (27,373) 237,276
 

 صافي -أصول حق االستخدام  -4

 م2222ديسمبر  31 م0203مارس  13 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة:
 7,785 320201 السنة الفترة / في بداية كما 

 88 32 االضافات

 12,273 321243 كما في نهاية الفترة / السنة

   اإلطفاء المتراكم 
 (2,758) (012,3) يناير  1

 (2,273) (24,) المحمل على السنة 

 (4,851) (1132,) كما في نهاية الفترة / السنة

 5,222 01013 صافي القيمة الدفترية 

 

  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 التزامات االيجار  -32

 م2222ديسمبر  31 م0203مارس  13 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة:

 12,326 321,41 الفترة / السنةفي بداية 

 287 00 تكلفة تمويل

 12,573 ,32131  الفترة / السنةفي نهاية 

   

   المدفوعات 

 (3,184) (1334,)  الفترة / السنةفي بداية 

 (2.435) (444)   الفترة / السنةدفع خالل 

 (5.617) (31332)  الفترة / السنةفي نهاية 

   

 4.774 01230 إجمالي التزامات االيجار
 
 

 وديعة نظامية  -33

 م2222ديسمبر  31 م0203مارس  13 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 )ألف ريـال سعودي( (ألف ريـال سعودي) 

   عمليات المساهمين

 32,222 120222 وديعة نظامية

 

 لتقارير القطاعية ا -30

ــركة  ــاس التقارير الداخلية حول مكونات الشــركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الش يتم تحديد قطاعات التشــغيل على أس
 بصفته متخذ القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

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

 عمومية واإلدارية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها وإيرادات أخرى.ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف ال

صافي الممتلكات  صدة مدينة أخرى و صروفات مدفوعة مقدماَ وأر ستثمارات، م ضمن موجودات القطاعات، النقد وما في حكمه، اإل ال تت
 .والمعدات

ائنة أخرى، المســــتحق إلى عمليات المســــاهمين            ال تتضــــمن مطلوبات القطاعات أرصــــدة معيدي تأمين دائنة، مســــتحقات وأرصــــدة د
 ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(القطاعية  المعلومات -30

 

 )ألف لاير سعودي( م ) غير مراجعة( 0203 مارس 13كما في  

   عمليات التأمين 

 

 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 210230 330032 330100 - - - - نقد وما في حكمه

 3220032 330120 3340323 - - - - ودائع ألجل

 3240032 - 3240032 - - - - صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 120200 - 120200 20212 0013, - 300331 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 300,01 - 300,01 0,3 10402 10144 00002 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 20040 - 20040 000 ,33 - ,,000 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 1,0201 - 1,0201 0,, 003 120,10 10433 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 33203,3 220000 220120 - - - - موجودات غير مخصصة

 3040322 3330043 0310130 320230 ,320,3 110413 1100,0 إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات

 20010 - 20010 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 ,01044 - ,01044 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

 303,3 - 303,3 30304 00, - - دخل من عموالت غير مكتسبة

 ,023023 - ,023023 40211 320200 3200,22 0003,2 أقساط تأمين غير مكتسبة

 00420 - 00420 - - 0,2 003,0 إحتياطي أخطار قائمة

 0,,00 - 0,,00 3, 102 30042 100 احتياطات فنية أخرى

 0,0043 - 0,0043 202 40020 30223 300031 مطالبات تحت التسوية

 030240 - 030240 040 10043 010120 000040 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 0210,30 3330043 100032 - - - - مطلوبات غير مخصصة

 3040322 3330043 0310130 3302,2 130320 0040,04 3020313 إجمالي المطلوبات



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(القطاعية  المعلومات -30
 

 )ألف لاير سعودي( )مراجعة( م 2222ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين 

 

 التشغيلقطاعات 

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 147,776 75,251 72,725 - - - - نقد وما في حكمه

 117,331 - 117,331 - - - - ودائع ألجل

 78,638 - 78,638 - - - - صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 27,373 - 27,373 8,575 5,285 - 13,733 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 11,728 - 11,728 1,353 2,572 3,377 4,564 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,222 - 8,222 723 614 - 6,683 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 31,657 - 31,657 427 672 26,743 3,637 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

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

 627,412 162,388 447,222 11,258 8,763 32,342 28,617 إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات

 12,142 - 12,142 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

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

 1,426 - 1,426 757 467 - - دخل من عموالت غير مكتسبة

 264,467 - 264,467 7,357 17,261 172,482 65,367 أقساط تأمين غير مكتسبة

 7,516 - 7,516 - - 4,456 5,262 إحتياطي أخطار قائمة

 2,482 - 2,482 41 327 1,776 356 احتياطات فنية أخرى

 26,274 - 26,274 417 8,466 1,783 15,226 مطالبات تحت التسوية

 68,643 - 68,643 777 3,276 42,258 22,272 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 227,777 162,388 47,587 - - - - مطلوبات غير مخصصة

 627,412 162,388 447,222 11,575 27,777 222,753 128,323 إجمالي المطلوبات



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

20 

 

 )تتمة(القطاعية  المعلومات -30
 

 )غير مراجعة( –م 0203مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع أخرى العامةالحوادث  مركبات طبي 

 )ألف لاير سعودي( قطاعات التشغيل

      إيرادات

 052,047 73764 13223 313236 643124 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

      مباشرة  -

      أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (552) (407) (33) - (012) داخلية -

 (09,430) (6,654) (0,532) - (00,245) خارجية -

 (00,347) - (0,565) (7,170) (09,983) 

      فائض خسارة أقساط تأمين

 (506) (66) (0) (672) - داخلية -

 (775) (46) (0) (721) - خارجية -

 - (33371) (6) (330) (0,290) 

      
 031,873 563 3,432 90,909 34,959 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (08,865) (208) (638) (01,017) (7,912) ، صافيغيرالمكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 002,118 345 2,794 80,802 27,157 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 0,480 0,335 046 - - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 278 - 220 - 57 دخل اكتتاب آخر

 003,767 0,681 3,060 80,802 27,004 صافي اإليرادات

      التكاليف والمصاريف

إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسوية 

 94,063 67 133 403401 133316  الخسائر

 (9,269) (14) (6) - (33001) ناقصا : حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 84,894 13 133 403401 033323 صافي المطالبات المدفوعة

 (903) (1) 423 (637) (402) التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 2,477 - - 33266 33603 المبلغ عنها، صافيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير 

 86,458 64 302 403776 003736 صافي المطالبات المتكبدة 

 72 6 33 01 00 التغير في إحتياطيات فنية آخرى

 (4,600) - - (13724) (321) التغير في إحتياطيي عجز األقساط

 9,424 103 331 43417 03061 تكاليف إستحواذ وثائق 

 237 - - 003 6 إكتتاب أخرىمصاريف 

 90,581 161 33310 413377 063266 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 22,087 33037 03203 313611 13204 صافي الدخل المكتتب

      
      مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 (595)     اإلعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها

 (08,854)     وإداريةمصاريف عمومية 

 468     دخل العموالت على الودائع

 493     إيرادات إستثمارات

 29     إيرادات أخرى

 (08,459)     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

      
 13706     الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل

 (33122)     الزكاة المحملة للفترة

 03606     الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

 (113)     الدخل المنسوب لعمليات التأمين

 03243     صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين
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 م0202مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجموع أخرى العامةالحوادث  مركبات طبي قطاعات التشغيل
 )ألف لاير سعودي( 

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 3113334 303330 63142 613313 133131 مباشرة  -

      أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (33346) (616) (40) - (466) داخلية -
 (363106) (323336) (33161) - (13603) خارجية -

 (43677) - (33467) (333170) (333634) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

 (444) (67) (644) (311) - داخلية -
 (123) (43) (0) (012) - خارجية -

  (161) (646) (334) (347) 
      

 3313111 406 03661 613166 063334 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 03603 (021) (103) 33641 03260 غير المكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 3343116 633 33306 673231 043336 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 344 - - 344 - دخل اكتتاب آخر

 33244 636 370 - - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 3363164 33131 03234 673373 043336 إجمالي اإليرادات

      التكاليف والمصاريف
 3303701 - 33216 763701 103340  الخسائر إجمالي المطالبات المدفوعة ونفقات تسوية

 (33026) - (32) - (33336) ناقصا : حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 3213103 - 33206 763701 013746 صافي المطالبات المدفوعة
 (43166) 1 037 (73323) 117 التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 (33762) - - (03106) 766 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي
 (012) - - (063) 33 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 363347 1 33061 463611 063646 صافي المطالبات المتكبدة 
 01 - - - 01 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 73422 631 021 63463 03113 تكاليف إستحواذ وثائق 
 33316 - - 341 371 مصاريف إكتتاب أخرى

 3213706 636 33612 763613 073623 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 

 363416 631 464 313102 (621) صافي نتائج عمليات التأمين
      

      مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى
 43633     عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (333631)     مصاريف عمومية وإدارية
 33233     إيرادات إستثمارات

 666     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
 3     إيرادات أخرى

 )اإليرادات( التشغيلية األخرى / إجمالي المصاريف
    (333646) 

      

 13336     قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخلالدخل 

 (466)     الزكاة المحملة للفترة

 03164     الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

 (137)     الدخل المنسوب لعمليات التأمين

 03003     صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -31

الشركة ، والشركات التي هم أصحابها تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في 
الرئيسيين وأي كيانات أخرى يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو يتأثرون بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير 

ة ة الرئيسية خالل السنوشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالق
 واألرصدة الناتجة عنها بنهاية السنة :

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقـة

لفترة الثالثة أشهر المعامالت 

 المنتهية

  الرصيد النهائي

 مدين / )دائن(

  

13 مارس 

 0203م 

31 مارس 

 2222م 

13 مارس 

 0203م

31 مارس 

 2222م

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

 )ألف لاير سعودي(  

 1,882 2,212 287 128 أقساط تأمين مكتتبة مجلس االدارة 

 (811) (877) (614) (32) / مدفوعات مستلمة مطالبات مدفوعة 

 1,785 1,785 - - مطلوبات مدفوعة بالنيابة عن أسيج البحرين أسيج البحرين 

 مجلس لجنة المراجعة
 - - 12 72 رسوم حضور

 
  

 )غير مراجعة( – م0203مارس  13المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 )ألف لاير سعودي( 

 4,1132 ,0100 431002 ,3103 تجزئه

 321033 003 31021 331,30 صغير جدا

 ,33133 4,2 103 301233 صغير

 41043 11233 00 31012 متوسط

 3013,0 1210, - ,3120 كبير

 3,01300 301000 411240 031123 المجموع
 
 
     

 ) مراجعة( – م2222ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 )ألف لاير سعودي( 

 87.832 2.223 84.723 2.686 تجزئه

 6.335 - 337 5.778 صغير جدا

 14.747 647 732 13.372 صغير

 7.323 2.118 212 4.773 متوسط

 15.557 11.684 (471) 4.344 كبير

 133.776 16.672 85.731 31.373 المجموع
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -31

 

 0203مارس  13تعويضات موظفي اإلدارة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 م2222ديسمبر  31 م0203 مارس 12 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 1.381 31132 رواتب والبدالت األخرى

 122 323 للموظفينالمزايا النهائية 

 31034 1.483 

 

 الزكاة وضريبة الدخل -30
 مخصص الزكاة للسنة الحالية يتمثل في ما يلي :

 م2222ديسمبر  31 م0203 مارس 13 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 8,453 ,32140 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 4,463 31122 السنةالمحمل خالل الفترة / 

 (1.741) - المدفوعات خالل الفترة / السنة

 12.775 ,30100 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

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

النظمة الزكوية االمملكة العربية السعودية. تخضع تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات الزكاة المطبقة في 
القرارت افي المملكة العربية السعودية لتفسيرات مختلفة وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكوية والتي تختلف عن 

 مة من قبل الشركة.المقد

 

 ضريبة الدخل :

 بما أن المساهم األجنبي هو بنك التنمية االسالمي، فإنه معفى من ضريبة الدخل.

 م2222ديسمبر  31 م0203 مارس 13 

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 ,0 25 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 - - الفترة / السنةالمحمل خالل 

 - - المدفوعات خالل الفترة / السنة

 25 25 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 ط:وموقف الرب

. وقد تم استالم الشهادة 2217ديسمبر  31للسنوات المنتهية في  تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
ديسمبر  31. رفع ربط إضافي بخصوص اإلقرارات المقدمة للسنوات المنتهية في 2217ديسمبر  31للسنة المنتهية في النهائية من الهيئة 

مليون لاير سعودي تم دفعه. يتعلق االختالف الرئيسي في التقدير اإلضافي بعدم السماح بجزء  1.86بمبلغ  2212و  2227و  2228
اع. قدمت الشركة اعتراًضا على هذا الربط اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضريبي من مصاريف ما قبل التأسيس وضريبة االستقط

األولية بعد نهاية العام ، وتم استالم قرار سلبي من لجنة االعتراض الضريبي المبدئي ، وقدمت الشركة استئناًفا إلى اللجنة العليا 
لح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضريبة لالعتراضات الضريبية. أصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصا

مليون لاير  1.83االستقطاع. قامت الشركة بإحالة األمر إلى ديوان المظالم في قضية الضريبة المقتطعة ورفعت خطاب ضمان بمبلغ 
 مليون لاير سعودي. 1.27سعودي ودفعت مبلغ الضريبة 

بمبلغ  2215حتى  2213ديسمبر  31ي قدمته الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المنتهية في قدمت الشركة اعتراًضا على الربط الذ
مليون لاير سعودي. االعتراض قيد الدراسة حالًيا من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. تلقت الشركة مطالبة من الهيئة العامة للزكاة  4.78

األمانة العامة للجان ضريبة االستقطاع ، وقدمت الشركة اعتراًضا على المطالبة مع مليون لاير سعودي تمثل  5.18والدخل بمبلغ 
 والتي تم رفضها أيًضا وهي اآلن قيد االستئناف أمام لجنة االستئناف للمخالفات الضريبية والنزاعات. الضريبية
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل -30

مطالبًة بالتزام  2218إلى  2216، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييماً للسنوات من  2222ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في 
مليون. قامت الشركة برفع اعتراض على مثل هذه التقييمات التي تم رفضها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.  7.83إضافي قدره 

 وهو قيد الدراسة حالًيا من قبل اللجنة. األمانة العامة للجان الضريبيةالعتراض إلى رفعت الشركة ا

 ضريبة الدخل :

 معفى من ضريبة الدخل.فإنه مساهم أجنبي،  البنك اإلسالمي للتنميةبما أن 

 

 رأس المال  -,3

مليون  22مليون لاير سعودي ، مقسم إلى  222، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع  2221 مارس 31كما في 
 لاير سعودي للسهم. 12سهم بقيمة 

 

مليون لاير سعودي  141مليون لاير سعودي إلى  222، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من  2222يناير  16في 
محرم  21يون سهم عن طريق تعويض الخسائر المتراكمة. في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي عقد في مل 5.7مقسًما إلى 

، وافق مساهمو الشركة على التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق  2222أغسطس  26هـ الموافق  1441
مليون لاير سعودي. يتم تخفيض رأس المال من خالل  141والخسائر المتراكمة إلى بالتخفيض. وعليه ، فقد تم تخفيض رأس المال 

سهم يمتلكها المساهمون. الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة مركز رأس مال الشركة من  3.3878تخفيض سهم واحد لكل 
 مات المالية للشركة.أجل االمتثال لقانون الشركات. ال يوجد تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزا

 

م ، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حق  2222يناير  16هـ الموافق  1441جمادى األول  21في 
البنك ، حصلت الشركة على موافقة  2222أكتوبر  1هـ الموافق  1442صفر  14مليون لاير سعودي. في  152بقيمة إجمالية قدرها 

المالية ، تعمل الشركة حالًيا على استكمال اإلجراءات التنظيمية والقانونية  القوائم. اعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه ديالمركزي السعو
 المتبقية التي تستند إليها هذه الزيادة.

 

 14.1مقسًما إلى مليون لاير سعودي ،  141، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع  2222ديسمبر  31كما في 
 لكل سهم. 12مليون سهم بقيمة 

 

 ربح السهم)خسارة( /  -33

)الخسارة( / ربحية السهم للسنة تم احتسابها بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للسنة. قامت 
( ، ونتيجة لذلك تم إعادة بيان المتوسط المرجح لعدد 23)إيضاح الشركة بتخفيض رأس مالها عن طريق التعويض مع الخسارة المتراكمة 

 مليون ، وبالتالي تمت إعادة بيان الدخل لكل سهم. 14.1األسهم العادية المصدرة والقائمة في السنة السابقة إلى 

ار هو مطلوب بموجب معيتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي للسنة السابقة ليعكس االنخفاض في رأس المال كما  (أ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: 33المحاسبة الدولي 

 
  

 
مارس  31

2221 
ديسمبر  31

م 2222  
 (مراجعة) )غير مراجعة( 
ألف لاير سعودى()  ألف لاير سعودى()   
   

يناير 1األسهم العادية المصدرة كما في   020222 020222 
(1422,)  أثر تخفيض رأس المال  (,1422)  

   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
300322 300322 
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 يتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفف على النحو التالي: (ب

 ضريبة القيمة المضافة  -30

ديسمبر  31المنتهية في ، استلمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط ضريبة القيمة المضافة للسنوات  2222سبتمبر  28في 
 2.85مليون لاير سعودي لضريبة القيمة المضافة و  1.78مليون لاير سعودي و  1.78للمطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  2217و  2218

اعتراض على التقييمات  بتقديم، على التوالي. قامت الشركة  لاير سعودي. مليون للعقوبات ذات الصلة 1.78مليون لاير سعودي و 
 مذكورة وهي واثقة من حصولها على نتيجة إيجابية. ال

  

 
مارس  13

 م 0203
ديسمبر  31

م2222  
 (غير مراجعة) )مراجعة( 
ألف لاير سعودى()  ألف لاير سعودى()   
   

 2.227 01234 صافي ربح الفترة

 14.122 301322 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

   

 2.16 ,213 ربح السهم األساسي والمخفض صافي
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 قائمة المركز المالي

  )غير مراجعة( –م 0203مارس  13 م )مراجعة(0202ديسمبر  13

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 

 االجمالي

عمليات 

 عمليات التأمين المساهمين

 

 االجمالي

عمليات 

  عمليات التأمين المساهمين

 الموجودات      

 نقـد وما في حكمه  443166 343736 613240 72,725 75,250 047,976

 ودائع ألجل 3333324 433126 3623632 009,330 - 009,330

 صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  3233646 - 3233646 98,638 - 98,638

 التأمين من أقساط التأمين الغير مكتسبةحصة معيدي  123676 - 123676 27,393 - 27,393

 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية  303101 - 303101 00,918 - 00,918

 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها 63730 - 63730 8,121 - 8,121

 مؤجلةتكاليف إكتتاب وثائق تأمين  113601 - 113601 30,659 - 30,659

 مستحق من طرف ذي عالقة 33361 - 33361 0,985 - 0,985

 صافي -ممتلكات ومعدات 13203 - 13203 5,304 - 5,304

 أصول غير ملموسة 63141 - 63141 4,750 - 4,750

 صافي -حق استخدام األصل  63713 - 63713 5,222 - 5,222

 للبيعإستثمارات متاحة  - 133110 133110 - 49,259 49,259

 مصروفات مدفوعة مقدما و ارصدة مدينة أخرى 463270 13323 433363 61,176 4,184 64,061

 وديعة نظامية - 123222 123222 - 31,111 31,111

 عمولة مستحقة من الوديعة النظامية - 33611 33611 - 0,794 0,794

 الموجوداتإجمالي  6413130 3443034 4033426 447,122 061,388 617,401

 
 المطلوبات 

 مطالبات حملة الوثائئق دائنة 20010 - 20010 12,142 - 12,142

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 3100,2 30103 3,0220 23,264 877 24.163

 أرصدة معيدي تأمين دائنة ,01044 - ,01044 16,661 - 16,661

 مكتسبةدخل من عموالت غير  303,3 - 303,3 1,426 - 1,426

 أقساط تأمين غير مكتسبة ,023023 - ,023023 264,467 - 264,467

  عجز األقساطإحتياطي  00420 - 00420 7,516 - 7,516

 احتياطات فنية أخرى 0,,00 - 0,,00 2,482 - 2,482

 مطالبات تحت التسوية 0,0043 - 0,0043 26,274 - 26,274

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 030240 - 030240 68,643 - 68,643

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 300000 - 300000 14,226 - 14,226

 التزامات االيجار  00230 - 00230 4,774 - 4,774

 توزيع الفائض المستحق الدفع 30131 - 30131 6,427 - 6,427

 زكاة وضريبة دخل مستحقة - 300122 300122 - 11,222 11,222

 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية - 30211 30211 - 1,774 1,774

 إجمالي المطلوبات 0300103 3,00,4 ,004021 448,286 13,674 461.777

       

 حقوق المساهمين      

 رأس المال - 3030222 3030222 - 141,222 141,222

 (المتراكمةالخسائر أرباح مبقاه / ) - 312 312 - (1.431) (1.431)

 احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع - 40344 40344 - 7,126 7,126

 إجمالي حقوق المساهمين - 3,20210 3,20210 - 146.675 146.675

 إعادة قياس احتياطي مزايا نهاية الخدمة للموظفين (30230) - (30230) (1,264) - (1,264)

 إجمالي حقوق المساهمين (30230) 3,20210 3040001 (1,264) 146.675 145.631

 المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق  0310130 3330043 3040322 0000200 3320122 3200032
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 قائمة الدخل   
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مراجعة(م )غير 0202مارس  13
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 م )غير مراجعة(0203مارس  13
 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 
 اإلجمالي

عمليات 
 عمليات التأمين المساهمين

 
 اإلجمالي

عمليات 
 عمليات التأمين المساهمين

 

 اإليرادات      

 التأمين المكتتبةإجمالي أقساط  3,00300 - 3,00300 133,776 - 133,776

 ناقصاً: أقساط التأمين المسندة      

 داخلية (0,,) - (0,,) (1,168) - (1,168)

 خارجية (340013) - (340013) (18,328) - (18,328)

(17,476) - (17,476) (340421) - (340421)  

 فائض خسارة أقساط التأمين      

 داخلية (33,) - (33,) (666) - (666)

 خارجية (,00) - (,00) (321) - (321)

(767) - (767) (30043) - (30043)  

 صافي أقساط التأمين المكتتبة 3120201 - 3120201 113,533 - 113,533

 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة (,32023) - (,32023) 2,821 - 2,821

 أقساط التأمين المكتسبةصافي  3300222 - 3300222 116,354 - 116,354

 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين  30023 - 30023 1,266 - 1,266

 دخل اكتتاب آخر  002 - 002 766 - 766

 صافي اإليرادات 3310030 - 3310030 118,386 - 118,386

       

 تكاليف ومصاريف االكتتاب      

 إجمالي المطالبات المدفوعة 400331 - 400331 112,725 - 112,725

 ناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة (40034) - (40034) (7,224) - (7,224)

 صافي المطالبات المدفوعة 200240 - 200240 123,521 - 123,521

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي (431) - (431) (6,544) - (6,544)

(1,782) - (1,782) 00000 - 00000 
التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

 صافي

 صافي المطالبات المتكبدة 2300,2 - 2300,2 75,177 - 75,177

 احتياطي فني اخرالتغيرات في  00 - 00 (232) - (232)

 التغير في  احتياطي عجز االقساط (00333) - (00333) 23 - 23

 تكاليف استحواذ وثائق 40000 - 40000 7,622 - 7,622

 مصاريف اكتتاب أخرى 010 - 010 1,138 - 1,138

 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 430,22 - 430,22 123,728 - 123,728

       

 صافي الدخل المكتتب 000320 - 000320 14,658 - 14,658

       

 اخرى  )مصاريف( / إيرادات تشغيلية      

 ديون المشكوك في تحصيلها)مخصص( / عكس  (,4,) - (,4,) 6,471 - 6,471

 مصاريف إدارية وعمومية (,32014) (0,4) (3202,0) (18,882) (613) (17,475)

 دخل العموالت على الودائع 133 320 032 722 187 1,271

 مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع - - - - 448 448

 دخل االستثمار - 041 041 - - -

 مصدر دخل آخر 04 - 04 1 - 1

 إجمالي )مصاريف( العمليات األخرى / الدخل (,320,4) 313 (3200,4) (11,488) 24 (11,464)

 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ونسبة الفائض 10,40 313 11002 3.172 24 3.174
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 قائمة الدخل الشامل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 م )غير مراجعة(0202مارس  13

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 م )غير مراجعة(0203مارس  13

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 

 اإلجمالي

عمليات 

 عمليات التأمين المساهمين

 

 اإلجمالي

عمليات 

 عمليات التأمين المساهمين

 

       

 الزكاة المحملة للفترة - (31122) (31122) - (648) (648)

 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل 10,40 (30330) 00002 3,172 24 2,546

 الفائض إلى المساهمين تحويل (10011) 10011 - (2,853) 2,853 -

 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين 1,4 00234 00002 317 2,227 2,546

       

 )باألالف( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  300322   14,122 

 2.16   213,  

 –ربح السهم األساسي )باللاير السعودي لكل سهم( 

 معدلة 0202

       

 للفترةالدخل  1,4 00234 01002 317 2,227 2,546

 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(      

       

      

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في 
 الالحقة السنوات

 استثمارات متاحة للبيع: -      

 صافي التغير في القيمة العادلة - 01201 01201 - (3,126) (3,126)

       

 )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة إجمالي 1,4 00300 00,23 317 (877) (562)
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 لتدفقات النقديةقائمة ا   

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 م )غير مراجعة(0202مارس  13

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 م )غير مراجعة(0203مارس  13
 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 

 اإلجمالي

عمليات 

 عمليات التأمين المساهمين

 

 اإلجمالي

عمليات 

 عمليات التأمين المساهمين

 

 : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية      

  للفترةصافي الدخل  1,4 10134 10002 317 2,877 3,174

 :للبنود غير النقديةالتعديالت       

 استهالك الممتلكات والمعدات 144 - 144 276 - 276

 ولحق استخدام االص إستهالك 24, - 24, 635 - 635

 تكلفة تمويل اإليجار 00 - 00 62 - 62

 استهالك األصول غير الملموسة 0,0 - 0,0 242 - 242

 مخصص للمزايا النهائية للموظفين 030 - 030 477 - 477

 الديون المشكوك في تحصيلها / )مخصص( اإلعفاء ,4, - ,4, (6,586) - (6,586)

       

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:       

 ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة (,33000) - (,33000) (11,623) - (11,623)

 التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدى  (10023) - (10023) (6,276) - (6,276)

 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية (,33) - (,33) (1,142) - (1,142)

 حصة التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها (000) - (000) (647) - (647)

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة (00330) - (00330) 743 - 743

 مستحق من أطراف ذات عالقة - - - (225) - (225)

 مصروفات مدفوعة مقدماَ وذمم مدينة أخرى (10443) (,3020) (0203,) (7,137) (157) (7,276)

 مطالبات حملة الوثائق دائنة (30032) - (30032) 7,164 - 7,164

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى (40,23) 000 (40204) 2,776 384 3,162

 أرصدة معيدي تأمين دائنة  00110 - 00110 8,778 - 8,778

 دخل من عموالت غير مكتسبة 012 - 012 386 - 386

 أقساط تأمين غير مكتسبة  000103 - 000103 3,455 - 3,455

 عجز االقساطاحتياطي  (00330) - (00330) 24 - 24

 إحتياطيات فنية أخرى    00 - 00 (232) - (232)

 مطالبات تحت التسوية (042) - (042) (5,423) - (5,423)

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 10004 - 10004 (1,131) - (1,131)

(11,727) 3.124 (14,831) (003,0) 00003 (0040,)  

 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة (04) - (04) (36) - (36)

 الوثيقةدفع الفائض إلى حامل  (,,0) - (,,0) - - -

 األنشطة التشغيلية في صافى النقد المستخدم (0024,) 00003 (00312) (14,867) 3.124 (11,763)

       

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 إضافات ممتلكات ومعدات (330) - (330) (117) - (117)

 متحصالت بيع ممتلكات ومعدات - - - 142 - 142

 إضافة حق استخدام األصول (32) - (32) - - -

 إضافات أصول غير ملموسة (33) - (33) (226) - (226)

 استحقاق / )إيداع( الودائع ألجل ,00 (330120) (330204) 138,722 55,663 174,583

 االستثمارية)المستخدم في( األنشطة من / النقد  صافى 00 (330120) (330000) 138,737 55,663 174,422
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 لتدفقات النقدية )تتمة(قائمة ا   

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      

 سداد التزامات اإليجار (444) - (444) (30303) - (30303)

 التغيير المستخدم في أنشطة التمويلصافي  (444) - (444) (30303) - (30303)

       

 صافي التغير في النقد وما في حكمه (30123) (20,11,) (301430) 122,747 20030, 3230,33

 النقد وما في حكمه في بداية السنة ,00000 0,00,3 3000403 3,0102 3003,4 000004

 في حكمه في نهاية السنة النقد وما 330100 330032 211230 188,267 020403 ,0,2044

 

 أرقام المقارنة -34

 الحالية. الفترةالمقارنة بما يتماشى مع تبويب  فترة تمت إعادة تبويب بعض أرقام

 

 34-تأثير كوفيد  -02

م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا باعتباره وباء اعترافًا بانتشاره السريع في جميع أنحاء 2222مارس  11 في
العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في 

الم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت جميع أنحاء الع
 المبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي وفرضت حظر التجول وحظر التجول على مستوى الدولة.

حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل  النتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى استجابة
لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة من 

 اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:

 ناطق التي تعمل فيها صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع في الم -

 استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة والحفاظ عليها سليمة. -

في مجال األعمال الطبية والسيارات كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات  17-يظهر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد
ع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تكون النتائج الفعلية واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سري

مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر 
 المرتبط به بشكل منتظم.

 
 احتياطات الفنية للقطاع الطبي

في  دبناًء على تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساع
الحد من أي تأثير غير مواٍت. خالل اإلغالق ، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية 

، تشهد الشركة ارتفاًعا  2222يونيو  21ر المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ وغي
في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير 

الختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج ،  2221 مارس 31ات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية كما في الحالي للتدفق
 ( كاحتياطي عجز أقساط التأمين.مليون لاير سعودي 5.26: 2222ر ديسمب 31مليون لاير سعودي ) 4.15قامت الشركة بحجز مبلغ 
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 احتياطات الفنية لقطاع المركبات

 شركاتإلى جميع  2222مايو  28)"التعميم"( بتاريخ  187، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم  17-استجابة لوباء كوفيد 
التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع بوالص 
التأمين على السيارات بالتجزئة الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع بوالص السيارات 

 زئة المكتوبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم.الجديدة بالتج

 

باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين  اإلدارةناقشت 
ة الممتدة. على المطالبات المتوقعة للفترفي وثائق التأمين الخاصة بالمركبات كسياسة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بناًء 

 فترة شهرين.

 

 المحاسبيةشهًرا وفًقا للسياسة  14بالنسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفًقا للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية ، أي 
حيث لم يتم كتابة مبالغ جوهرية من  2221 مارس 31 في كما للشركة. ال يوجد تأثير كبير للتمديد لمدة شهرين في األقساط المكتسبة 

 األقساط خالل فترة الشهر الواحد.

 

الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها عند مستوى  أجرت
مارس  31مليون لاير سعودي كما في   2.75إجمالي )أو "مجزأ"( لخط أعمال السيارات وسجلت احتياطي عجز أقساط التأمين بمبلغ

 .مليون لاير سعودي( 4.45: 2222ديسمبر  31) 2221
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