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 . التنظيم واألنشطة الرئيسية 1
 

أسيج( )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجـــب الســجل إن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )
  م.2007أغســطس  22هـ الموافــق 1428شــعبان  9بتاريــخ  4030171999التجــاري رقــم 

 
إستلمت الشركة الترخيص ، م2009إبريل  4في  ها في المملكة العربية السعودية.بإن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين واألنشطة المرتبطة 

يوليننو  1بندأت الشننركة بأعمالهنا التجاريننة فني  منن مؤسسنة النقنند العربني السننعودي )سناما( لبندء أعمننال التنأمين فنني المملكنة العربيننة السنعودية.
  .م2007أغسطس  27. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي )تداول( في م2009

 

 فاصيلها كما يلي:وتللشركة مسجلة فروع ثالثة  يوجد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 عداد . أسس اإل2
 
 بيان اإللتزامأ( 
 

ً لمعـيار المحاسـبة الدولي رقم "، 2019يونيو  30تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  ـ  34وفقا
ن الهيئة السعودية للمحاسبين المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عالتقارير المالية األولية" 

 القانونيين.
 
يننتم  لتننيا االسننتثمارات المتاحننة للبيننعء باستثنا، يخيةرلتاالتکلفة دأ امبويننة رارالستمدأ امبس ساأ علننىداد القننوائم الماليننة األوليننة المننوجزة عم إيت

تنم تصننيف  حين . ةمتداولالغير وة المتداول االرصدة صنيفللشركة باستخدام ت االوليةال يتم عرض بيان المركز المالي لة. دلعاابالقيمة  قياسها
صافي ، حصة معيدي التأمين  -ذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين مدينة ، ودائع ألجل ، نقـد وما في حكمه  رصدة متداولة :أكاألرصدة التالية 

معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلنغ عنهنا ،  حصةفي أقساط تأمين غير مكتسبة ، حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية ، 
مطالبات حملة الوثنائق  وثائق تأمين مؤجلة ، مستحق من طرف ذي عالقة ، مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى ، اكتتابتكاليف 

، مطالبنات متكبندة البنات تحنت التسنوية  مط دخل عمنوالت غينر مكتسنبة، دائنة ، مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ، أقساط تأمين غير مكتسبة ،
صننف األرصندة تحنين ي فن. الفائض منن عملينات التنأمين ، زكناة وضنريبة دخنل مسنتحقة مستحقات ،  احتياطات فنية أخرى، وغير مبلغ عنها

عمولنة مسنتحقة منن ، ة نظامينةوديعن، استثمارات متاحنة للبينع، مكافأة نهاية الخدمة للموظفينغير متداولة: ارصدة التالية بصفة عامة على أنها 
 .ممتلكات ومعداتالوديعة النظامية و

 
لمتطلبنات نظنام التنأمين فني المملكنة العربينة السنعودية،  وفقناتقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي األولية بالترتينب حسنب درجنة السنيولة. 

. تسنجل (18وتعرض القوائم المالية وفقاً لذلك )إيضنا   مساهمينتحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات ال
الموجننودات والمطلوبننات واإليننرادات والمصنناريف العاديننة بشننكل واضننح ألي مننن النشنناطين فنني دفنناتر حسنناب النشنناط المعننني. أسنناس توزيننع 

 .ومجلس اإلدارةتم تحديده من قبل اإلدارة يالمصروفات من العمليات المشتركة 
 

المركز المالي االولية الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وقائمة التدفق النقدي األولية إن قائمة 
من القوائم المالية األولية الموجزة تم تقديمها كبيانات مالية إضافية لاللتزام  18الموجزة لعمليات التامين وعمليات المساهمين في إيضا  

وائح تطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. تتطلب اللبم
التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فصل الموجودات والمطلوبات، اإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين وعمليات 

ين. وعلى ذلك فإن قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل االولية الموجزة وقائمة الدخل الشامل االولية الموجزة وقائمة المساهم
دات التدفقات النقدية األولية الموجزة لعمليات التامين وعمليات المساهمين كما يشار إليها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات، اإليرا

 لمصروفات والدخل أو الخسارة الشاملة للعمليات المعنية.وا
 

يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع  ،للتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية وعند إعداد القوائم المالية االولية على مستوى الشركة 
الت واألربا  والخسائر غير المحققة )إن وجدت( بالكامل أثناء األرصدة المتداخلة والمعام استبعادأرصدة ومعامالت عمليات المساهمين. يتم 

بالنسبة للمعامالت واألحدا   يتم اعتبارها عمليات موحدةالدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين 
 المشابهة في ظروف مماثلة.

 الفرع
مكان   رقم السجل التجاري 

 اإلصدار
  تاريخ اإلصدار 

  هـ1439رمضان  12  الخبر  2051043671  فرع الشركة

خميس   5855035150  فرع الشركة

 مشيط
  هـ1439رمضان  12 

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

 (أ( بيان اإللتزام )تتمة
 

ل الشامل إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي االولية وقوائم الدخل األولية والدخ
موجب األولية والتدفقات النقدية األولية وكذلك بعض االيضاحات ذات الصلة تمثل معلومات مالية تكميلية إضافية مطلوبة كما هو مطلوب ب

 الالئحة التنفيذية.
 

 :يلي كماذية لشركات التأمين ييتم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنف
 

   
 ٪90  محول إلى عمليات المساهمين

 ٪10  المحول إلى عمليات حملة وثائق التأمين

  100٪ 
 
 

 ليات المساهمينعجز بأكمله إلى عمإذا كان ناتج عمليات التأمين عجز، يتم تحويل ال
 
 

 ب( العملة الوظيفية وعملة العرض
 

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

 
 

 ج( السنة المالية
 

 ديسمبر. 31المالية في تتبع الشركة التقويم الميالدي وتنتهي السنة 
 

 ج( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
 

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

 
دم اليقين عند إعداد القوائم االولية الموجزة، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات هامة تطبيقا للسياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير ع

ومع ذلك، قامت الشركة  م.2019ديسمبر  31ية في تتضمن سياسات إدارة المخاطر التي تم تطبيقها في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنته
مزيد بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات الشكوك التي تم الكشف عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية وباء فيروس كورونا. ل

اإلدارة في تقييم الوضع، وإظهار أي تغييرات  لهذه القوائم المالية األولية الموجزة. ستستمر 19من التفاصيل، يرجى مراجعة إيضا  رقم 
 مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية.
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 )تتمة( ج( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
 

 على االحتياطات الفنية للقطاع الطبي والموجودات المالية  19-كوفيد تأثير 
 

 األصول المالية
على األصول المالية للشركة ، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية لتحديد ما إذا  19-كوفيد ي تأثيرات محتملة ، قد يكون لوباءلتلبية أ

كان هناك دليل موضوعي على وجود أصل مالي أو مجموعة األصول المالية التي انخفضت قيمتها. بالنسبة لألصول المالية للديون، تشمل هذه 
ى مل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلعوا

ذا البيع ، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إ -اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، إلخ. في حالة األسهم المصنفة ضمن األصول المتاحة 
 .كان هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة لألصول المالية إلى ما دون تكلفتها

 
لم يكن لها أي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ عنها لفترتي الثالثة  19-بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد

 . تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.يونيو 30والستة أشهر المنتهية في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسرعة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم. استناًدا إلى مراجعة التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى الظرف، 
 المراجعة، حددت الشركة قطاعات معينة مثل المقاوالت الحكومية وشركات الطيران وقطاع البيع بالتجزئة وصناعة الضيافة باعتبارها متأثرة

 بشكل كبير بجائحة فبروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
 

 ة. السياسات المحاسبية الهام3
 

لقوائم تتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية االولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد ا
ة التي كان لها م، باستثناء المعايير الجديدة واعتماد التعديالت على المعايير الحالي2019ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

لمتوقع أن تأثير ضئيل أو لم يكن لها أي تأثير مالي على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة في الفترة الحالية أو الفترات السابقة، ومن ا
 يكون لها تأثير ضئيل في الفترة المستقبلية.

 
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعدأ. 
طبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول للسنة المحاسبية للشركة التي تبدأ اختارت الشركة عدم الت

 وتقوم حاليًا بتقييم تأثيرها. 2020يناير  1في 
 
 

 "عقود التأمين" – 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 :نظرة عامة
 

م، ويحدد مبادئ االثبات والقياس والعرض واالفصا  عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي 2017 مايو 18تم نشر هذا المعيار في 
عقود التأمين. ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع  4للتقرير المالي رقم 

 :ر الجهة أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمينمالمح المشاركة تقديرية بشرط أن تصد
 مشتقات متضمنة، إذا استوفت معايير محددة معينة (أ
 مكونات استثمارية مميزة (ب
 أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير تأمينية (ج

والمعيار الدولي للتقرير  9ار الدولي للتقرير المالي رقم يجب أن يتم الحساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعي
 .(15المالي رقم 

 
 :القياس

، الذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية 4على العكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 :نماذج القياس المختلفة التالية 17المعيار الدولي للتقارير المالية م، يقدم 2015ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 
 يعتمد النموذج العام للقياس على األساسيات التالية

 :التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل (أ
 .احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية •
 لخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبليةتعديل ليعكس القيمة الزمنية للنقود )أي ا •
 تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية •
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 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

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

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

 :اية في الربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنهاالبد
 
لك ذ مطلوبات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في •

 التاريخ ؛و
ذلك مطلوبات المطالبات المتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في  •

 .التاريخ
 

ا أنه ال يمكن أن يكون هامش الخدمة يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. وبم
أو الخسارة.  التعاقدية سالبا، فإنه يتم إثبات التغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح

بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد  تتراكم الفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدية بالمعدالت المثبتة عند االعتراف األولي
الخسارة على أساس وحدات  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك ، سيتم تحرير هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو

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

ً إلزاميا لقياس العقود ذات مالمح مشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم " عقود منهج الرسوم المتغيرة يعد منهج الرسوم المتغيرة نموذجا
 ا. بالنسبة لهذه العقودمشاركة مباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقً 

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

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

 
مبسط لقياس مطلوبات التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهريًا عن النموذج  بنهج تخصيص أقساطباإلضافة إلى ذلك، يُسمح 

طية العام للقياس أو إذا كانت فترة التغطية سنة واحدة أو أقل لكل عقد في المجموعة.  مع باستخدام نهج تخصيص األقساط، فإن مطلوبات التغ
لقياس  المتبقية مع األقساط المستلمة عند االثبات األولي ناقًصا التدفقات النقدية لحيازة التأمين. يظل نموذج القياس العام قابالً للتطبيق

قود وتأثير المخاطر المطلوبات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للن
 .المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات

 
 :تاريخ السريان

للمعيار أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مسودة تعديالت التعرض . 2023يناير  1تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه، أي 
، أكمل مجلس معايير  2020مارس  17في وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب المصلحة.  2019خالل يونيو  17الدولي للتقرير المالي رقم 

عام في عقود التأمين التي تم اقتراحها للتشاور ال 17المحاسبة الدولية مناقشاته حول التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
. يتوقع مجلس معايير 2023يناير  1. وقرر تأجيل تاريخ سريان المعيار إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 2019يونيو 

إذا تم أيًضا . يُسمح بالتطبيق المبكر 2020في الربع الثاني من عام  17المحاسبة الدولية إصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 .األدوات المالية - 9اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية  - 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 :التحول

ون على المنشأة أن يلزم تطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، عندئذ يك
 .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
 

 تأثير تطبيق المعيار:
 اعتباًرا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية األولية الموجزة ، 17طبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير ت

تتوقع الشركة تأثير جوهري على القياس واإلفصا  عن التأمين والتنازل لم يتم تقييم األثر المالي العتماد المعيار بالكامل من قبل الشركة. 
 من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم اعتماد هذا المعيار الجديد في وقت مبكر. الذي سيؤثر على كل

 
 مشروع ، تشرف عليه لجنة اإلدارة التنفيذية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.للبدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 أ. المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد )تتمة(
 

 األدوات المالية" "– 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39والذي سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي لرقم  2014يوليو  24تم نشر هذه المعيار في 
  :باألدوات المالية

 
  التصنيف والقياس (أ

منهجية واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 :لمطفأة إذاخالل الدخل الشامل االخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة ا

 
 .تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية •
أدت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشؤ تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحي  تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على  •

 .ئمالمبلغ أصل الدين القا
 

و يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وسيتم إعادة تدوير األربا  أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
 :الخسارة عند البيع، في حالة استيفاء الشرطين التاليين

 .لتدفقات النقدية التعاقدية وللبيعاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل ا •
 تمثل األحكام التعاقدية للتدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة. •
 

دئي، يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المب
الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك بغلي أو يحد بشكل جوهري من عدم  يمكن للمنشأة استخدام

 .التطابق المحاسبي
ي حقة فبالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء انتخابات ال رجعة فيها لتقديم التغييرات الال
 .خسارةالدخل الشامل االخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األربا  والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األربا  في الربح أو ال

العادلة لاللتزام إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالي المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة 
الئتمانية المالي العائدة إلى التغييرات في المخاطر االئتمانية لهذا االمتثال في الدخل الشامل االخر، مالم يؤدي إثبات اثار تغيرات المخاطر ا

 لاللتزام في الدخل الشامل االخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة أو زيادته.
 

 القيمةب( االنخفاض في 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ئتماني ، لم يعد من الضروري حدو  حد  ا9. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقري المالي رقم 39المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
نية المتوقعة. قبل إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتما

 .دئييتم تحدي  مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االثبات المب
 

 ج( محاسبة التحوط
متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ً أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء  تحدد المتطلبات نهجا
مر المنشأة تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادة باسم "التحوط الكلي للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد تست

ألن مجلس معايير المحاسبة  . تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير39في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 الدولي بعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.

 
 :تاريخ السريان

. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 2018يناير  1هو  9كان تاريخ السريان المعلن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
عقود  -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 9يار الدولي للتقرير المالي رقم عقود التأمين: تطبيق المع – 4المالي رقم 

الحالي بالسما  للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن  4، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2016سبتمبر  12التأمين، المنشور في 
قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد  9للحد من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4رقم  نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي

عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين  -17الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 بديلين:

 حتى إصدار سابق من: 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تطبيق إعفاء مؤقت منأ( 
 تاريخ السريان لمعيار عقد التأمين الجديد. أو  -
. يقتر  مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ السريان المعيار الدولي 2021يناير  1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  -

. إن االفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متا  2022يناير  1إلى  4للتقرير المالي رقم 
 سابقا، أو  9فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، إزالة اثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد 9الي رقم ب( تطبيق المعيار الدولي للتقرير الم
 تحد  قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من األربا  أو الخسائر. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

 
  حكمه يف . نقد وما4

وضح في قائمة التدفقات النقدية مما يلي:يتكون النقد وما في حكمه الم  

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 مراجعة() )غير مراجعة( 

   عمليات التأمين

 65,320 116,957 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 - 126,955  ودائع تستحق أقل من ثالثة أشهر

 242,812 65,320 

   ات المساهمينعملي

 12,159 11.560 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 - 71,768 ودائع تستحق أقل من ثالثة أشهر

 77,479 83,328 إجمالي النقد وما في حكمه 

   

 

م: %(2019ديسمبر  31م )2020يونيو  30لاير سنويا كما في  %1.1هذه الودائع تعطي عائد بنسبة   

 
 ل ودائع ألج. 5

 
 م2019ديسمبر  31 م2020و يوني 30 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( راجعة()غير م 

   عمليات التأمين

 138,920 - ودائع ألجل

   

   عمليات المساهمين 

 55,663 - ودائع ألجل 

 
القيمة الدفترية لهذه  شهراً، انعشر  أثنير وأقل من أكثر من ثالثة شهو لمدةهذه الودائع مودعة لدى البنوك التجارية باللاير السعودي وتستحق 

 االولية. القوائم الماليةفي تاريخ كما الودائع مساوياً للقيمة الحالية لها 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

13 

 

 
  صافي ،ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين. 6
 

 تتألف أقساط التأمين المدينة من مبالغ مستحقة كاالتي:
 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 74,438 79,513 المطلوب من حملة وثائق التأمين
 2,248 2,189 أطراف ذوي عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمين 
 19,547 27,696 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 4,984 3,948 ذمم معيدي التأمين مدينة

 113,346 101,217 

 (13,077) (7,220) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 88,140 106,126 صافي -ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين 

 
 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 13,304 13,077 العامالفترة /  الرصيد في بداية

 (227) (5,857) العام عكس مخصص خالل الفترة /

 13,077 7,220 العامالرصيد في نهاية الفترة / 

 
 

 ستثمارات متاحة للبيع إ. 7
 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( عمليات المساهمين
   

 25,000 20,000 استثمار في صكوك
 11,256 10,378 أوراق مالية مدرجة

 1,923 1,923 أوراق مالية غير مدرجة 

 12,927 12,904 وحدات في صندوق عقاري محلي مدرج 

 51,106 45,205 اإلجمالي 

 

 فيما يلي حركة االستثمارات للبيع: 
 

 
استثمار في صكوك  
 )ألف لاير سعودي(

الية أوراق م
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية غير 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وحدات في صندوق 
عقاري محلي 

 مدرج
 االجمالي )ألف لاير سعودي(

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

 (5,000) - - - (5.000) استبعادات  

 (901) (23) - (878) - لالستثمارات التغير في القيمة العادلة 

 45,205 12,904 1,923 10,378 20.000 م 2020يونيو  30كما في 

  
 
 
 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة لقوائم الماليةا ضاحات حولإي

  م2020يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الثالثة والستة 
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 (متاحة للبيع )تتمة استثمارات. 7
  

 

استثمار في صكوك  
 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

أوراق مالية غير 
 مدرجة

 )ألف لاير سعودي(

وق وحدات في صند
عقاري محلي 

 مدرج
 االجمالي )ألف لاير سعودي(

 57,734 10,099 1,923 20,712 25,000 )غير مراجعة( -م 2019يناير  1كما في 

 10,218 - - 10,218 - شراء 

 (21,578) - - (21,578) - استبعادات  

 4,732 2,828 - 1,904 - التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 51,106 12,927 1,923 11,256 25,000 م 2019بر ديسم 31كما في 

 
)عمليات التأمين( احتياطيات فنية .8  

صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 1.8  

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي:
م2020يونيو  30   

 )ألف لاير سعودي(
م2019ديسمبر  31   

 )ألف لاير سعودي(
    

حملة وثائق التأمينالمطلوب من      
 34,024  24,456 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 24,456  34,024 
 61,887  66,278 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 2,308  12,813 إحتياطي أقساط إضافية
 1,716  1,584 إحتياطيات فنية أخرى

  105,131  99,935 
    يخصم:

تحت التسويةبات حصة معيدي التأمين من المطال  (9,039)  (9,718) 

 (6,597)  (7,898) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير ُمبلغ عنها  

 (16,937)  (16,315) 

واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات   88,194  83,620 

 
الحركة في االقساط غير المكتسبة  2.8  

تتألف مما يلي:الحركة في االقساط غير المكتسبة   

م2020يونيو  30في أشهر المنتهية  الستةلفترة     

 إجمالي  

  ألف لاير سعودي

 معيدي التأمين

  ألف لاير سعودي

 صافي

 ألف لاير سعودي
(21,323)  254,360  الرصيد في بداية الفترة   233,037 

 228,914  (39,294)  268,208  وثائق التأمين المكتتبة خالل الفترة
ائق التأمين المكتسبة خالل الفترةوث   (256,432)  32,021  (224,411) 

 237,540  (28,596)  266,136  الرصيد في نهاية الفترة

         

       

م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 إجمالي  

  ألف لاير سعودي

 معيدي التأمين

  ألف لاير سعودي

 صافي

 ألف لاير سعودي
ي بداية السنةالرصيد ف   252,007  (22,738)   229,269 

(58,485)  529,352  وثائق التأمين المكتتبة خالل السنة   470,867 
(526,999)  وثائق التأمين المكتسبة خالل السنة   59,900  (467,099)  

(21,323)  254,360  الرصيد في نهاية السنة   233,037 

       

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

15 

 

 
 افيص -ل و. حق استخدام األص9
 
 اإلجمالي اإلجمالي مباني 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30  
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

    التكلفة:
  9,985 9,985 كما في بداية الفترة / السنة

 9,985 - - 16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 9,985 9,985 9,985 كما في نهاية الفترة / السنة

    
    اإلطفاء المتراكم 

 - (2,758) (2,758) كما في بداية الفترة / السنة
 (2,758) (629) (629) المحمل على السنة / الفترة 

 (2,758) (3,387) (3,387) كما في نهاية الفترة / السنة

    
    صافي القيمة الدفترية 

 - 6,598 6,598 م2020يونيو  30

 7,227 - - م2019ديسمبر  31

 
 . التزامات االيجار 10
 اإلجمالي اإلجمالي مباني 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30  
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

    التزامات 
 - 7,122 7,122 في بداية الفترة / السنة

 9,985 - - 16ي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المال
 321 62 62 نفقات مالية

 10,306 7,184 7,184 في نهاية الفترة / السنة 

    
    المدفوعات 

 - - - في بداية الفترة / السنة
 (3,184) (1,121) (1,121) دفع خالل الفترة / السنة 

 7,122 6,063 6,063 في نهاية الفترة / السنة

 
 
  وديعة نظامية. 11

 م2019ديسمبر  31 م2020و يوني 30 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   عمليات المساهمين

 30,000 30,000 وديعة نظامية

 
 30دفوع قيمتنه منن رأس المنال المن ٪15 تمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإيداع الوديعة النظامية بنسبة

سنحب هنذه الوديعنة النظامينة بندون موافقنة مؤسسنة  ال يمكنن. )ساما( من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ختيارهإتم يمليون لاير سعودي في بنك 
 النقد العربي السعودي. 

 
 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

16 

 

 
 . التقارير القطاعية 12

 

ات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفته يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكون

 متخذ القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

 

للمجلس بطريقة تتفق  تتم المعامالت بين قطاعات التشغيل وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة

 مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على موجودات ومطلوبات تشغيلية.

 

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

 

 ، اإلستثمارات، مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى وصافي الممتلكات والمعدات.ال تتضمن موجودات القطاعات، النقد وما في حكمه
 

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

 ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.
 

جودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على ال يتم اإلبالغ عن هذه المو

 أساس مركزي.
 

م 2020يونينو  30فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلغة عنن إجمنالي أصنول الشنركة وخصنومها كمنا فني 
 المنتهية: للفترةومجموع إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها م، 2019ديسمبر  31و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

17 

 

 

 

 . التقارير القطاعية )تتمة(12
 

 م )ألف لاير سعودي(2020يونيو  30كما في  

   عمليات التأمين 

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

مليات ع

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 327,140 83,328 243,812 - - - - نقد وما في حكمه

 106,126 - 106,126 30,130 1,315 36,897 37,784 صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 28,596 - 28,596 11,382 6,921 - 10,293 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين الغير مكتسبة

 9,039 - 9,039 472 2,360 1,769 4,438 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ 
 7,898 - 7,898 877 668 - 6,353 عنها

 13,511 - 13,511 429 695 9,539 2,848 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 153,421 80,483 72,938 - - - - موجودات غير مخصصة

 645,731 163,811 481,920 43,290 11,959 48,205 61,716 إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات

 16,085 - 16,085 52 - 1,305 14,728 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 36,904 - 36,904 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

 1,763 - 1,763 1,125 638 - - دخل من عموالت غير مكتسبة

 266,136 - 266,136 12,516 17,270 187,599 48,751 أقساط تأمين غير مكتسبة

 12,813 - 12,813 - - 10,235 2,578 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 1,584 - 1,584 41 183 1,179 181 احتياطايت فنية أخرى

 24,456 - 24,456 601 5,685 3,364 14,806 ةمطالبات تحت التسوي

 66,278 - 66,278 958 2,552 41,363 21,405 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 219,712 163,811 55,901 - - - - مطلوبات وحقوق ملكية غير مخصصة

 645,731 163,811 481,920 15,293 26,328 244,045 102,449 إجمالي المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 . التقارير القطاعية )تتمة(12
 

 م )ألف لاير سعودي(2019ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين 

 
 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحواد  

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 77,479 12,159 65,320 - - - - نقد وما في حكمه

 194,583 55,663 138,920 - - - - ودائع ألجل

 88,140 - 88,140 - - - - صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 21,323 - 21,323 4,260 5,111 - 11,952 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين الغير مكتسبة

92,86 4,640 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية  1,731 478 9,718 - 9,718 

 6,597 - 6,597 877 667 - 5,053 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 14,157 - 14,157 539 733 8,478 4,407 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 150,833 86,970 63,863 - - - - موجودات غير مخصصة

711,34 26,052 إجمالي الموجودات  8,242 6,154 408,038 154,792 562,830 

        

        المطلوبات

 1,506 - 1,506 - - - - مطالبات حملة الوثائق دائنة

 16,470 - 16,470 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

 1,339 - 1,339 889 450 - - دخل من عموالت غير مكتسبة

5,0231 177,232 56,922 أقساط تأمين غير مكتسبة  5,183 254,360 - 254,360 

 2,308 - 2,308 - - - 2,308 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 1,716 - 1,716 40 183 1,322 171 احتياطات فنية أخرى

 34,024 - 34,024 636 4,776 12,309 16,303 مطالبات تحت التسوية

 61,887 - 61,887 958 2,552 40,587 17,790 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 189,220 154,792 34,428 - - - - مطلوبات وحقوق ملكية غير مخصصة

 562,830 154,792 408,038 7,706 22,984 231,450 93,494 إجمالي المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

19 

 

 
 
 
 

 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 
 م2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

 مركبات طبي
ادث الحو

 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغيل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

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

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

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

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

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

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

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

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

 3,967 - 2,000 485 1,482 خردخل اكتتاب آ

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

      التكاليف والمصاريف
 74,330 59 19 45,216 29,036  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (8,520) (35) (8) - (8,477) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

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

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 
 4,870 - - 3,303 1,567 صافي

 98 - - 98 - التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

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

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

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

 28,395 1,080 3,873 22,271 1,171 نصافي نتائج عمليات التأمي
      

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

 (20,856)     مصاريف عمومية وإدارية
 330     دخل عمولة على الودائع

 640     إيرادات إستثمارات
 (1)     إيرادات أخرى

 (20,521)     (/اإليرادات التشغيلية األخرىإجمالي )المصاريف
      

 6.559     صافي الفائض
 (5,771)     الفائض المحول إلى المساهمين

 788     النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

20 

 

 
 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 2019يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

 مركبات طبي
الحواد  
 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغيل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 130,552 3,289 1,559 88,407 37,297 مباشرة  -
      سندةأقساط التأمين الم :ناقصا

 (1,216) (450) (32) - (734) داخلية -
 (9,235) (2,442) (211) - (6,582) خارجية -

 (7,316) - (243) (2,892) (10,451) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

 (226) (62) (55) (109) - داخلية -
 (266) (93) (9) (164) - خارجية -

 - (273) (64) (155) (492) 
      
 119,609 242 1,252 88,134 29,981 افي أقساط التأمين المكتتبةص

 5,458 20 1,048 3,626 764 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 125,067 262 2,300 91,760 30,745 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 997 829 166 2 - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 676 - - 676 - دخل اكتتاب آخر

 126,740 1,091 2,466 92,438 30,745 إجمالي اإليرادات
      

      التكاليف والمصاريف
 111,233 217 637 74,042 36,337  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (7,770) (165) (63) - (7,542) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 103,463 52 574 74,042 28,795 صافي المطالبات المدفوعة
 (6,025) (159) 118 (2,290) (3,694) التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 
 صافي

(9) 1,030 
- - 

1,021 

 (28) - - (6) (22) التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 98,431 (107) 692 72,776 25,070 صافي المطالبات المتكبدة 
 (183) - - - (183) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 5,073 392 237 1,867 2,577 تكاليف إستحواذ وثائق 
 2,102 - - 1,712 390 مصاريف إكتتاب أخرى

 105,423 285 929 76,355 27,854 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 

 21,317 806 1,537 16,083 2,891 التأمين صافي نتائج عمليات
      

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

 (21,229)     مصاريف عمومية وإدارية
 -     دخل عمولة على الودائع

 656     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
 1,620     اراتإيرادات إستثم
 3     إيرادات أخرى

 (18,587)     إجمالي )المصاريف(/اإليرادات التشغيلية األخرى
      

 1,530     صافي الفائض
 (1,283)     الفائض المحول إلى المساهمين

 247     النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 
 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

21 

 

 
 

 ()تتمة -. التقارير القطاعية 12
 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 مركبات طبي
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغيل
)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 268,208 20,919 11,182 181,851 54,256 مباشرة  -
      أقساط التأمين المسندة :ناقصا

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

 (11,280) - (6,012) (19,618) (36,910) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

 (1,511) (93) (932) (486) - داخلية -
 (873) (138) (6) (729) - خارجية -

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

     
 228,914 1,070 4,232 180,636 42,976 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (4,503) (209) (438) (10,368) 6,512 غير المكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

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

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

 231,655 2,737 6,229 171,719 50,970 إجمالي اإليرادات
      

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

 (17,724) (35) (18) - (17,671) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

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

 3,090 - - 775 2,315 صافي
 (132) - - (143) 11 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

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

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

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

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

      )مصاريف(/ اإليرادات التشغيلية األخرى
 5,857     عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (40,351)     صاريف عمومية وإداريةم
 1,421     دخل عمولة على الودائع

 -     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
 1,088     إيرادات إستثمارات

 -     إيرادات أخرى

 (31,985)     إجمالي )المصاريف(/اإليرادات التشغيلية األخرى
      

 9,105     صافي الفائض
 (8,000)     المحول إلى المساهمين الفائض

 1,105     النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 مركبات طبي
الحواد  
 المجموع أخرى العامة

 قطاعات التشغيل
)ألف لاير 
 سعودي(

 )ألف لاير
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

)ألف لاير 
 سعودي(

      إيرادات
      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 274,945 11,975 4,943 185,992 72,035 مباشرة  -
      أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (2,488) (968) (107) - (1,413) داخلية -
 (24,180) (9,739) (1,955) - (12,486) خارجية -

 (13,899) - (2,062) (10,707) (26,668) 
      فائض خسارة أقساط تأمين

 (1,001) (115) (253) (633) - داخلية -
 (1,140) (172) (17) (951) - خارجية -

 - (1,584) (270) (287) (2,141) 
 

     
 246,136 981 2,611 184,408 58,136 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,861) (351) 1,812 (10,678) 5,356 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 242,275 630 4,423 173,730 63,492 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,872 1,548 318 6 - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 1,098 - - 1,098 - دخل اكتتاب آخر

 245,245 2,178 4,741 174,834 63,492 إجمالي اإليرادات
      

      التكاليف والمصاريف
 204,920 293 756 134,501 69,370  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (17,397) (224) (122) (1,575) (15,476) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 187,523 69 634 132,926 53,894 صافي المطالبات المدفوعة
 (396) (23) 230 1,295 (1,898) التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 
 صافي

1,478 (1,231) 
- - 

247 

 13 - - 14 (1) التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 187,387 46 864 133,004 53,473 صافي المطالبات المتكبدة 
 (223) - - - (223) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 12,098 649 472 5,732 5,245 تكاليف إستحواذ وثائق 
 3,700 - - 2,920 780 مصاريف إكتتاب أخرى

 202,962 695 1,336 141,656 59,275 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 

 42,283 1,483 3,405 33,178 4,217 صافي نتائج عمليات التأمين
      

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

 (41,768)     مصاريف عمومية وإدارية
 3,142     دخل عمولة على الودائع

 2,209     مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع
 3     إيرادات أخرى

 (36,169)     لمصاريف(/اإليرادات التشغيلية األخرىإجمالي )ا
      

 3,931     صافي الفائض
 (3,486)     الفائض المحول إلى المساهمين

 445     النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض إلى المساهمين

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

23 

 

 
 )تتمة( -. التقارير القطاعية 12
 

م0202يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 المجموع ممتلكات وحوادث مركبات طبي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

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

 97,418 2,001 93,920 1,497 تجزئه
 3,324 - 371 2,953 صغير جدا

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

 20,808 12,204 - 8,604 كبير

 134,212 15,429 95,920 22,863 المجموع

 

م2019يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 المجموع ممتلكات وحواد  مركبات طبي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

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

 88,139 1,113 84,461 2,565 تجزئه
 2,364 - 258 2,106 صغير جدا

 12,868 1,157 1,726 9,985 صغير
 10,492 368 1,365 8,759 متوسط
 16,689 2,210 597 13,882 كبير

 130,552 4,848 88,407 37,297 المجموع

 

م2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة    

 المجموع ممتلكات وحوادث  مركبات طبي تأمين المكتتبةإجمالي أقساط ال

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

 187,250 4,224 178,843 4,183 تجزئه
 9,659 - 708 8,951 صغير جدا

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

 36,365 23,888 (471) 12,948 كبير

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

 

م2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة    

 المجموع ممتلكات وحواد  مركبات طبي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
     
 186,777 2,432 178,688 5,657 زئهتج

 8,342 680 735 6,927 صغير جدا

 27,338 4,514 2,790 20,034 صغير
 17,110 1,215 2,426 13,469 متوسط
 35,378 8,077 1,353 25,948 كبير

 274,945 16,918 185,992 72,035 المجموع
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

24 

 

 
 . معامالت مع أطراف ذوي عالقة13

 

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

 عنها.واألرصدة الناتجة  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل جلس اإلدارة. من قبل إدارة الشركة وم

 
 الطرف ذو العالقـة

 
 طبيعة المعاملة

أشهر المنتهية في  الستةمبالغ لعمليات لفترة   
 الرصيد النهائي
 مدين / )دائن(

م2019 يونيو 30 م2020يونيو  30   م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30   
 )مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  

 مجلس اإلدارة

     

 2,239 2,222 349 110 أقساط تأمين مكتتبة

 (450) (882) 820 721 مطالبات مدفوعة

 مساهم(أسيج البحرين )
دفع مطالبات نيابة  

 1,760 1,985 4 225 عن أسيج البحرين

مجلس اإلدارة ولجنة 
 التدقيق

 - - 1,962 1,689 رسوم الحضور
 

 2020يونيو  30تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 
 ودي()ألف لاير سع )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 2,743 2,738 رواتب والبدالت األخرى

 203 206 المزايا النهائية للموظفين

 2,944 2,946 

 
 وضريبة دخل مستحقة زكاة. 14

 

 تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على أفضل ما لدى االدارة من تقديرات: 
 

 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة:
 م2019ديسمبر  31 م2020ونيو ي 30 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 5,086 8,479  السنة / الرصيد في بداية الفترة

 3,393 1,963  السنة / المحمل خالل الفترة

 8,479 10,442 عن الزكاة الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 ساب الزكاة في القوائم المالية قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعديالت معينة وفقا لألنظمة الزكوية ذات الصلة.إن الفروقات الناتجة عن احت
 

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

 االقرارت المقدمة من قبل الشركة. 
 

 حالة الربوط
م اسنتالم . وقند تن2019ديسنمبر  31للسنوات المنتهية في  ى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إل

ربنط إضنافي بخصنوص اإلقنرارات المقدمنة للسننوات المنتهينة  قدمت الهئية. 2008ديسمبر  31الشهادة النهائية من الهيئة للسنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي تنم دفعنه. يتعلنق االخنتالف الرئيسني فني التقندير اإلضنافي بعندم  1.86بمبلغ  2010و  2009و  2008ديسمبر  31في 

بجزء من مصاريف ما قبل التأسيس وضريبة االسنتقطاع. قندمت الشنركة اعتراًضنا علنى هنذا النربط اإلضنافي إلنى لجننة االعتنراض السما  
 الضريبي األولية بعد نهاية العام ، حي  تم استالم قرار عكس ذلك من لجنة االعتراض الضريبي المبدئي ، والذي تقندمت الشنركة بنناًء علينه

عليا لالعتراضات. أصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت النتظلم المتعلنق بالطعن أمام اللجنة ال
مليون لاير سعودي.  1.27بضريبة االستقطاع. قامت الشركة بإحالة األمر إلى ديوان المظالم. في هذا الصدد ، دفعت الشركة مبلغ الضريبة 

 2015حتنى  2013ديسنمبر  31على الربط غير المواتي الذي قدمته الهيئة العامة للزكاة والندخل للسننوات منن وقد قدمت الشركة اعتراًضا 
 مليون لاير سعودي. االعتراض قيد الدراسة حاليا من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 4.98بمبلغ 

 

 ضريبة الدخل:

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



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 . رأس المال 15

 

 مليون سهم عادي قيمة كل سهم 20مليون لاير سعودي مكون من  200يبلغ رأس مال الشركة المصر  به والمصدر 
 لاير سعودي. 10
 

خسائر مليون لاير سعودي من أجل إطفاء ال 59، وافق مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة إلى م2020يناير  16في 
مليون لاير سعودي من خالل إصدار األسهم حقوق أولية إلى المساهمين  150كما وافق على زيادة رأس مال الشركة بمقدار  المتراكمة،
م، أيضا تمت موافقة هيئة سوق المالية 2020مارس  15. وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس المال بتاريخ الحاليين

 المال. على تخفيض رأس
 

 . ربح السهم األساسي والمخفض  16
 

 تم احتساب ربح السهم للفترة بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة.



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  ليةلقوائم الماا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

26 

 

 . المعلومات المالية التكميلية17
 

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

        الموجودات 

 77,479 12,159 65,320  327,140 83,328 243,812 نقـد وما في حكمه  

 194,583 55,663 138,920  - - - ودائع ألجل

 88,140 - 88,140  106,126 - 106,126 ذمم أقساط تأمين ومعيدي التأمين مدينة ، صافي

 21,323 - 21,323  28,596 - 28,596 حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة

 9,718 - 9,718  9,039 - 9,039 لبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من مطا

 6,597 - 6,597  7,898 - 7,898 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 14,157 - 14,157  13,511 - 13,511 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 1,760 - 1,760  1,985 - 1,985 مستحق من طرف ذي عالقة

 3,598 - 3,598  2,814 - 2,814 معدات، صافيممتلكات و

 5,008 - 5,008  4,827 - 4,827 موجودات غير ملموسة 

 7,227 - 7,227  6,598 - 6,598 الحق في استخدام األصل ، صافي

 51,106 51,106 -  45,205 45,205 - استثمارات متاحة للبيع

 50,481 4,211 46,270  60,207 3,493 56,714 مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 30,000 30,000 -  30,000 30,000 - عمولة مستحقة من الوديعة النظامية

 1,653 1,653 -  1,785 1,785 - وديعة نظامية 

 562,830 154,792 408,038  645,731 163,811 481,920 إجمالي الموجودات 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

27 

 

 
 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(17

 

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
 )ألف لاير سعودي( ي()ألف لاير سعود )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        المطلوبات 

 1,506 - 1,506  16,085 - 16,085 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 10,345 201 10,144  30,737 26 30,711 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 16,470 - 16,470  36,904 - 36,904 ارصدة معيدي تأمين دائنة

 1,339 - 1,339  1,763 - 1,763 دخل عموالت غير مكتسبة

 254,360 - 254,360  266,136 - 266,136 أقساط تأمين غير مكتسبة

 2,308 - 2,308  12,813 - 12,813 احتياطي عجز أقساط تأمين

 1,716 - 1,716  1,584 - 1,584 احتياطيات فنية أخرى

 34,024 - 34,024  24,456 - 24,456 مطالبات تحت التسوية 

 61,887 - 61,887  66,278 - 66,278 ير مبلغ عنها مطالبات متكبدة وغ

 12,011 - 12,011  12,870 - 12,870 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 7,122 - 7,122  6,063 - 6,063 التزامات اإليجار

 5,982 - 5,982  7,088 - 7,088 الفائض من عمليات التأمين

 8,479 8,479 -  10,442 10,442 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 1,653 1,653 -  1,785 1,785 - عمولة مستحقة لساما على احتياطي ودائع 

 419,202 10,333 408,869  495,004 12,253 482,751 إجمالي المطلوبات 

        حقوق المساهمين

 200,000 200,000 -  200,000 200,000 - رأس المـال 

 (59,514) (59,514) -  (51,514) (51,514) - خسائر متراكمة 

 3,973 3,973 -  3,072 3,072 - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 144,459 144,459 -  151,558 151,558 - إجمالي حقوق المساهمين

 (831) - (831)  (831) - (831) احتياطي األكتواري لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 143,628 144,459 (831)  150,727 151,558 (831) إجمالي الحقوق

 562,830 154,792 408,038  645,731 163,811 481,920 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

28 

 

 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(17
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مراجعة( )المعدلة(غيرم )2019 يونيو 30  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 قائمة الدخل األولية الموجزة

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

 130,552 - 130,552  134,212 - 134,212 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (1,216) - (1,216)  (729) - (729) داخلية  -
 (9,235) - (9,235)  (16,685) - (16,685) خارجية  -

 (17,414) - (17,414)  (10,451) - (10,451) 
        قساط تأمين فائض خسارة أ

 (226) - (226)  (845) - (845) داخلية  -
 (266) - (266)  (572) - (572) خارجية  -

 (1,417) - (1,417)  (492) - (492) 
 119,609 - 119,609  115,381 - 115,381 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 5,458 - 5,458  (7,324) - (7,324) التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة
 125,067 - 125,067  108,057 - 108,057 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 997 - 997  1,244 - 1,244 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين
 676 - 676  3,967 - 3,967 دخل اكتتاب آخر
 126,740 - 126,740  113,268 - 113,268 صافي اإليرادات
        اريف التكاليف والمص

 111,233 - 111,233  74,330 - 74,330 إجمالي المطالبات المدفوعة
 (7,770) - (7,770)  (8,520) - (8,520) ناقصا : حصة معيدي التأمين

 103,463 - 103,463  65,810 - 65,810 صافي المطالبات المدفوعة
 (6,025) - (6,025)  (2,345) - (2,345) التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

 1,021 - 1,021  4,870 - 4,870 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي
 (28) - (28)  98 - 98 التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 98,431 - 98,431  68,433 - 68,433 صافي المطالبات المتكبدة
 (183) - (183)  10,482 - 10,482 نقص احتياطي أقساط التأمين

 5,073 - 5,073  5,297 - 5,297 تكاليف إستحواذ وثائق  
 2,102 - 2,102  661 - 661 مصاريف اكتتاب اخرى

 105,423 - 105,423  84,873 - 84,873 اجمالي التكاليف والمصاريف
 21,317 - 21,317  28,395 - 28,395 صافي دخل االكتتاب

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 التكميلية )تتمة( . المعلومات المالية17
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل األولية الموجزة

 مراجعة( )المعدلة(غير م )2019 يونيو 30  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

 مجموعال عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

 363 - 363  (634) - (634) )مخصص( / عكس ديون مشكوك في تحصيلها 

 (21,229) (823) (20,406)  (20,856) (716) (20,140) مصاريف عمومية وادارية

 - - -  330 70 260 خل عمولة  الوديعة د

 656 656 -  - - - مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع

 1,620 428 1,192  640 640 - إيراد استثمارات  

 3 - 3  (1) - (1) إيرادات أخرى

 (18,587) 261 (18,848)  (20,521) (6) (20,515) اجمالي )مصاريف( العمليات االخرى

 2,177 261 2,469  7,874 (6) 7,880 فترةالدخل لل

 (1,200) (1,200) -  (1,315) (1,315) - مصروف زكاة الفترة 

 1,530 (939) 2,469  6,559 (1,321) 7,880 صافي الفائض 

 - 2,222 (2,222)  - 7,092 (7,092) حصة المساهمين من الفائض  

 1,530 1,283 247  6,559 5,771 788 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين

 - 0.45 -  - 0.29 - لاير سعودي -ربح السهم األساسي والمخفض للفترة 
        

         االخر قائمة الدخل الشامل

 1,530 1,283 247  6,559 5,771 788 الدخل للفترة

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل األولية الموجزة 
    ات الالحقة:للفتر

 
   

 - - -  - - - مكاسب / )خسارة( االكتوراية لمكافاة نهاية الخدمة الموظفين

        : الدخل الشامل االخر

البنود التي من الممكن تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر في الفترات 
    الالحقة

 
   

 - - -  - - - استثمارات متاحة للبيع

 808 808 -  2,205 2,205 - ادلة التغير في القيمة الع

 2,338 2,091 247  8,764 7,976 788 اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

30 

 

 

 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(17 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م )غيرمراجعة( )المعدلة(2019يونيو  30  مراجعة(م )غير 2020يونيو  30 قائمة الدخل األولية الموجزة

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
        إيرادات
        ي أقساط التأمين المكتتبةإجمال
 274,945 - 274,945  268,208 - 268,208 أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (2,488) - (2,488)  (1,897) - (1,897) داخلية  -
 (24,180) - (24,180)  (35,013) - (35,013) خارجية  -

 (36,910) - (36,910)  (26,668) - (26,668) 
        ساط تأمين فائض خسارة أق

 (1,001) - (1,001)  (1,511) - (1,511) داخلية  -
 (1,140) - (1,140)  (873) - (873) خارجية  -

 (2,384) - (2,384)  (2,141) - (2,141) 
 246,136 - 246,136  228,914 - 228,914 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,861) - (3,861)  (4,503) - (4,503) ةالتغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسب
 242,275 - 242,275  224,411 - 224,411 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,872 - 1,872  2,310 - 2,310 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين
 1,098 - 1,098  4,933 - 4,933 دخل اكتتاب آخر
 245,245 - 245,245  231,654 - 231,654 صافي اإليرادات

        التكاليف والمصاريف 

 204,920 - 204,920  187,055 - 187,055 إجمالي المطالبات المدفوعة
 (17,397) - (17,397)  (17,724) - (17,724) ناقصا : حصة معيدي التأمين

 187,523 - 187,523  169,331 - 169,331 صافي المطالبات المدفوعة
 (396) - (396)  (8,889) - (8,889) حت التسوية ، صافيالتغير في المطالبات ت

 247 - 247  3,090 - 3,090 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي
 13 - 13  (132) - (132) التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 187,387 - 187,387  163,400 - 163,400 صافي المطالبات المتكبدة
احتياطي أقساط التأمين نقص  10,505 - 10,505  (223) - (223) 

 12,098 - 12,098  12,897 - 12,897 تكاليف إستحواذ وثائق  
 3,700 - 3,700  1,799 - 1,799 مصاريف اكتتاب اخرى

 202,962 - 202,962  188,601 - 188,601 اجمالي التكاليف والمصاريف
 42,283 - 42,283  43,053 - 43,053 صافي دخل االكتتاب



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

31 

 

 

 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(17
 

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

 م )غير مراجعة( )المعدلة(2019يونيو  30  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  موعالمج عمليات المساهمين عمليات التأمين 

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

        

 245 - 245  5,857 - 5,857 عكس ديون مشكوك في تحصيلها 

 (40,453) - (40,453)  (40,351) (1,329) (39,022) مصاريف عمومية وادارية

 3,142 766 2,376  1,421 259 1,162 دخل عمولة  الوديعة 

 2,209 2,209 -  - - - مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبيع

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

 3 - 3  - - - إيرادات أخرى

 (36,169) 1,660 (37,829)  (31,985) 18 (32,003) اجمالي )مصاريف( العمليات االخرى

 6,114 1,660 4,454  11,068 18 11,050 الدخل للفترة

 (2,183) (2,183) -  (1,963) (1,963) - مصروف زكاة الفترة 

 3,931 (523) 4,454  9,105 (1,945) 11,050 صافي الفائض 

 - 4,009 (4,009)  - 9,945 (9,945) حصة المساهمين من الفائض  

 3,931 3,486 445  9,105 8,000 1,105 جة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمينالنتي

 - 0.17 -  - 0.40 - لاير سعودي -ربح السهم األساسي والمخفض للفترة 
        

 

        قائمة الدخل الشامل االخر 
 3,931 3,486 445  9,105 8,000 1,105 للفترة الدخل
ة تصنيفها في قائمة الدخل األولية التي لن تتم إعاد البنود

    الموجزة للفترات الالحقة:
 

   

 - - -  - - - مكاسب / )خسارة( االكتوراية لمكافاة نهاية الخدمة الموظفين
        : االخر الشاملالدخل 

البنود التي من الممكن تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر في 
    الالحقةالفترات 

 
   

 - - -  - - - متاحة للبيعاستثمارات 

 1,501 1,501 -  (901) (901) - التغير في القيمة العادلة 

 5,432 4,987 445  8,204 7,099 1,105 اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(17
 أشهر المنتهية في الستةلفترة   منتهية فيأشهر ال الستةلفترة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 مراجعة( غير م )2019 يونيو 30  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( لف لاير سعودي()أ )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( سعودي( )ألف لاير )ألف لاير سعودي( 
         األنشطة التشغيلية

 6,114 5,669 445  11,068 9,963 1,105 إجمالي دخل الفترة
        التعديالت للبنود غير النقدية

 1,541 - 1,541  952 - 952 استهالك
 - - -  483 - 483 إطفاء موجودات غير ملموسة
 1,232 - 1,232  1,039 - 1,039 موظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة لل

 (245) - (245)  (5,857) - (5,857) عكس ديون مشكوك في تحصيلها
 (2,209) (2,209) -  - - - المكاسب المحققة من االستثمار المتا  للبيع

         :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (11,692) - (11,692)  (12,129) - (12,129) ، صافيذمم أقساط تأمين و معيدي التأمين مدينة 
 (2,498) - (2,498)  (7,273) - (7,273) حصة معيدي التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة
 (1,739) - (1,739)  679 - 679  حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 (607) - (607)  (1,301) - (1,301) حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 (2,171) - (2,171)  646 - 646 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 (4) - (4)  (225) - (225) مستحق من أطراف ذات عالقة
 (8,618) - (8,618)  629 - 629 حق استخدام االصول، صافي

 (11,086) 1,683 (12,769)  (9,725) 718 (10,443) مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدينة أخرى
 (1,651) - (1,651)  14,579 - 14,579 مطالبات حملة الوثائق دائنة

 6,447 (266) 6,713  20,392 (175) 20,567 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 5,800 - 5,800  20,434 - 20,434 ارصدة معيدي تأمين دائنة
 196 - 196  424 - 424 دخل عموالت غير مكتسبة
 6,359 - 6,359  11,776 - 11,776 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (223) - (223)  10,505 - 10,505 التأمينأقساط  عجز احتياطي

 13 - 13  (132) - (132) احتياطيات فنية اخرى
 1,342 - 1,342  (9,568) - (9,568)  مطالبات تحت التسوية

 853 - 853  4,391 - 4,391 ية أخرىمطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطات فن

 8,670 - 8,670  (1,059) - (1,059) لتزامات اإليجار

 40,222 10,506 50,728  (9,052) 4,877 (4,175) 

 (265) - (265)  (180) - (180) المسدد من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (2,029) (2,029) -  - - - المسدد من الزكاة وضريبة الدخل

 (6,469) 2,848 (9,317)  50,548 10,506 40,042 افي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيليةص



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  لقوائم الماليةا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
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 . المعلومات المالية التكميلية )تتمة(17
 

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

 مراجعة( غير م )2019 يونيو 30  )غير مراجعة(م 2020يونيو  30 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
        األنشطة اإلستثمارية

 (111) - (111)  (168) - (168) شراء ممتلكات ومعدات

 (974) - (974)  (302) - (302) شراء أصول غير ملموسة

 (3,012) (5,755) 2,743  194,583 55,663 138,920 الزيادة في الودائع ألجل

 23,787 23,787 -  5,000 5,000 - متحصالت من استثمارات متاحة للبيع
 19,690 18,032 1,658  199,113 60,663 138,450 تج من األنشطة اإلستثماريةصافي النقد النا

        

 13,221 20,880 (7,659)  249,661 71,169 178,492 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 93,495 10,086 83,409  77,479 12,159 65,320 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 106,716 30,966 75,750  327,140 83,328 243,812 في نهاية الفترةالنقد وما في حكمه 

 



 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة  ليةلقوائم الماا إيضاحات حول

 م )تتمة(2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 أرقام المقارنة. 18

 الحالية. الفترةشى مع تبويب افترة المقارنة بما تتمأعيد تبويب بعض أرقام 
 

 19-تأثير كوفيد . 19

ء اعترافًا بانتشاره السنريع فني جمينع أنحناء العنالم. وقند م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا باعتباره وبا2020مارس  11في 
الم خطنوات أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العن

إغننالق الحنندود، وأصنندرت المبننادئ التوجيهيننة للتباعنند االجتمنناعي  الحتننواء انتشننار الفيننروس. نفننذت المملكننة العربيننة السننعودية علننى وجننه الخصننوص
 وفرضت حظر التجول وحظر التجول على مستوى الدولة.

 
استجابة النتشار فيروس كوروننا فني دول مجلنس التعناون الخليجني واألقناليم األخنرى حين  تعمنل الشنركة ومنا يترتنب علنى ذلنك منن تعطنل لألنشنطة 

تلننك األسننواق، قامننت إدارة الشننركة بتقيننيم تأثيراتهننا االسننتباقية علننى عملياتهننا واتخننذت سلسننلة مننن اإلجننراءات والعمليننات االجتماعيننة واالقتصننادية فنني 
 االستباقية والوقائية لضمان:

 
 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع في المناطق التي تعمل فيها  -
 

 ا سليمة.استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة والحفاظ عليه -
 

فنني مجننال األعمننال الطبيننة والسننيارات كمننا هننو موضننح أدننناه. كمننا هننو الحننال مننع أي تقنندير، فننإن التوقعننات  19-يظهننر التننأثير الرئيسنني لوبنناء كوفينند
لينة مختلفنة عنن واحتماالت الحدو  مدعومة بأحكام هامة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشندة الوبناء ، وبالتنالي ، قند تكنون النتنائج الفع
 بشكل منتظم. تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط به

 
 احتياطات الفنية للقطاع الطبي

ج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساعد فني الحند منن أي بناًء على تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العال
بشنكل رئيسني( تأثير غير مواٍت. خالل اإلغالق ، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة 

، تشنهد الشنركة ارتفاًعنا فني المطالبنات بمنا يتماشنى منع توقعنات  2020يونينو  21الق مننذ مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع اإلغ
لمسنتقبلية لعقنود إدارة الشركة. نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب فني تنأثير الزينادة فني المطالبنات فني التقندير الحنالي للتندفقات النقدينة التعاقدينة ا

 31ملينون لاير سنعودي ) 0.39الختبنار كفاينة االلتزامنات. بنناًء علنى النتنائج ، قامنت الشنركة بحجنز مبلنغ  2020يونينو  30التأمين السنارية كمنا فني 
 .التأمينأقساط عجز : ال شيء( كاحتياطي 2020مارس  31: ال شيء ؛ 2019ديسمبر 

 
 احتياطات الفنية لقطاع المركبات

إلنى جمينع شنركات التنأمين فني  2020منايو  08)"التعمنيم"( بتناريخ  189ي التعميم ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعود 19-استجابة لوباء كوفيد 
يارات المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخنرى، أصندر التعمنيم تعليمنات لشنركات التنأمين لتمديند فتنرة صنالحية جمينع بنوالص التنأمين علنى السن

ر تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع بوالص السنيارات الجديندة بالتجزئنة المكتوبنة فني غضنون بالتجزئة الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفي
 شهر واحد من هذا التعميم.

 
وثنائق  ناقشت اإلدارة باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشنركة تعتبنر تمديند شنهرين فني

 أقساط التأمين بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة. فترة شهرين. عجز لمركبات كسياسة جديدة وتسجيل احتياطيالتأمين الخاصة با
 

 شهًرا وفقًا للسياسة المحاسبية للشنركة. ال يوجند 14بالنسبة للسياسات الجديدة المكتوبة وفقًا للتعميم أعاله ، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية ، أي 
حين  لنم ينتم كتابنة مبنالغ جوهرينة منن األقسناط خنالل فتنرة الشنهر  2020يونينو  30تأثير كبير للتمديد لمدة شهرين في األقساط المكتسنبة اعتبناًرا منن 

 الواحد.
 

ة بهنا عنند مسنتوى إجمنالي )أو أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقنود التنأمين الخاصن
 . 2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  10.22"مجزأ"( لخط أعمال السيارات وسجلت احتياطي عجز أقساط التأمين بمبلغ 
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