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 التنظيم واألنشطة الرئيسية  -1

ة العربية السعودية بموجـــــــــب الســــــجل التجــــــاري الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكإن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( )
ن يقع مقر الشركة بالرياض حي حطين شارع االمير تركي ب م.2007أغســــــطس  22هـــ الموافــــــق 1428شــــــعبان  9بتاريــــــخ  1010417178رقــــــم 

 عبدالعزيز.

م، اســتلمت الشــركة الترخيص 2009إبريل  4ا في المملكة العربية الســعودية. في ين التعاوني واألنشــطة المرتبطة بهإن الشــركة مرخص لها لمزاولة التأم
م. تم إدراج 2009يوليو  1ة في )ســــاما( لبدء أعمال التأمين في المملكة العربية الســــعودية . بدأت الشــــركة بأعمالها التجاريالبنك المركزي الســــعوديمن 

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

 مسجلة للشركة وتفاصيلها كما يلي:فروع  3يوجد 

 

 
 أسس اإلعداد  -2

 بيان اإللتزام .أ

"التقارير الماليه االولية" )معيار المحاســبه الدولي  34م وفقا لمعيار المحاســبه الدولي رقم 2022مارس  31للفترة المنتهيه في تم إعداد هذه القوائم المالية 
 صادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.ية والمعايير و اإلصدارات األخرى الالمعتمدة في المملكة العربية السعود( 34رقم 

 

 لقياسوا االعدادأسس  .ب
 2ربح للثالثة أشهر المنتهية مقداره م: 2021مارس مليون لاير سعودي ) 28 م بمبلغ2022مارس  31المنتهية في  لثالثة أشهرتكبدت الشركة خسارة 

المالءة المالية لغ هامش وب٪82:  م2021ديسمبر  31) رأس مالها من٪49الخسائر المتراكمة للشركة  بلغت ،اريخذلك الت( وحتى مليون لاير سعودي
٪(. يعود سبب هذه الخسائر في المقام األول إلى الزيادة غير المتوقعة في عدد حوادث السيارات ومتوسط (117):  م2021 ديسمبر 31٪ )91 للشركة

سجلت الشركة احتياطي نقص  ،لهذه العوامليارات )بما في ذلك تكلفة اقتناء الوثائق( في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. نتيجة تكلفة مطالبات الس
ديسمبر ودي )مليون لاير سع 40.1بمبلغ  ،أقساط التأمين والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها كما في نهاية العام بالنسبة لمجال أعمال السيارات

إلى جانب تكلفة  ،مليون لاير سعودي( على التوالي 53.1ودي م: لاير سع2021ديسمبر مليون لاير سعودي ) 50مليون لاير سعودي( و  35.7م: 2021
ر هذه األحداث والظروف إلى مليون لاير سعودي خالل فترة المقارنة. تشي 9.4مقابل  الفترة الحاليهمليون لاير سعودي خالل  18.6اقتناء وثائقها البالغة 
 تمرارية.قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االس شكوك جوهرية حول

 

تم النظر في العديد من الخيارات االستراتيجية بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال من قبل مجلـــــس اإلدارة لضمـــــان مـــــالءمة  ،بالنظر إلى ما ورد أعاله
 21م في 2022وافق مجلس اإلدارة على خطة عمل لعام  ،الشـركة كـما في نهـاية العام. من بيـن هذه الخـيارات االسـتراتيجيةافتـراض استمـرار نشاط 

سمبر ساط المكتوبة والتحكم في النفقات ونسب الخسارة. عالوة م2021 دي سيارات لتحسين صافي األق ستند الخطة إلى األسعار المعدلة لخط أعمال ال . وت
ســعودي مليون لاير  150زيادة رأس المال بمبلغ  ،م2022 ديســمبر 29في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  ،قرر المســاهمون ،على ذلك

الثة خالل الثأعاله على شــرائح  لتعزيز مركز الســيولة لديها. تم االنتهاء من عملية اإلصــدا اصــدار أســهم حقوق أولويةعن طريق  مليون ســهم( 15)يمثل 
 (.15 االيضاحم )راجع 2022مارس  7وتم استالم إجمالي العائدات الناتجة من اإلصدار في  م2022ديسمبر  31رالمنتهيه في أشه

 
 

لى تم إعداد البيانات المالية ع ،توضح الخطة المذكورة أعاله أن الشركة ستكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور. وفقًا لذلك
 أساس مبدأ االستمرارية.

  

 تاريخ اإلصدار  مكان اإلصدار  رقم السجل التجاري  الفرع

 هـ1439رمضان  12  الخبر  2051043671  فرع شركة أسيج

 هـ1439رمضان  12  خميس مشيط  5855035150  فرع شركة أسيج

شركة أسيجفرع   هـ1439رمضان  12  جدة  4030204059  
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 أسس االعداد والقياس )تتمة( .ب

 
الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها  األوليةتم إعداد هذه البيانات المالية 

ســتخدام الشــامل اآلخر والتزامات المزايا المحددة للموظفين والتي يتم االعتراف بها بالقيمة الحالية لاللتزامات المســتقبلية با بالقيمة العادلة من خالل الدخل
 يتم تصنيف األرصدة التالية ،طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ال يتم عرض بيان المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك

لتأمين من األقســــاط غير وحصــــة معيدي ا ،بالصــــافي -وأقســــاط ومدينو معيدي التأمين  ،نقد وما يعادله، ودائع قصــــيرة األجلعموًما على أنها متداولة: 
 ،لوثائقحاملي ا مســتحقات ،والمدفوعات المســبقة وغيرها. الموجودات ،وتكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة، والزيادة المؤجلة في أقســاط الخســارة ،المكتســبة

 ،المطالبات القائمة ،ة التأمين غير المكتســبةأرصــدة معيدي التأمين المســتحقة الدفع، المســتحقة والمطلوبات األخرى، األقســاط غير المكتســبة، عمولة إعاد
ضـــريبة الدخل المســـتحقة الدفع. يتم تصـــنيف المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، احتياطي نقص األقســـاط  االحتياطيات الفنية األخرى والزكاة و

 ر خالف ذلك.ما لم يذك ،جميع بنود البيانات المالية األخرى بشكل عام على أنها غير متداولة
 

فصلة تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات من ،تعرض الشركة بيان مركزها المالي حسب السيولة. وفقًا لمتطلبات لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية
بوضوح  العائدةإليرادات والمصروفات (. يتم تسجيل األصول والخصوم وا18لذلك )إيضاح  لمساهمين وتقدم البيانات المالية وفقاً لعمليات التأمين وعمليات ا

 دارة ومجلس اإلدارة.إلى أي من النشاطين في الحسابات ذات الصلة. يتم تحديد واعتماد أساس تخصيص النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإل
 

 18وبيانات الدخل والدخل الشــامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المســاهمين التي تم عرضــها في إيضــاح  األوليتم تقديم بيان المركز المالي 
السعودي  للبنك المركزية الصادرة عن اللوائح التنفيذية الموجزة كمعلومات مالية تكميلية للتوافق مع متطلبات المبادئ التوجيهي االوليةمن البيانات المالية 

السعودي الفصل الواضح بين األصول والخصوم  للبنك المركزييست مطلوبة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تتطلب اللوائح التنفيذية ول
لتدفقات النقدية المعدة فإن بيانات المركز المالي وبيانات الدخل والدخل الشــامل وا ،واإليرادات والمصــروفات لعمليات التأمين وعمليات المســاهمين. وعليه

تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصــــروفات والمكاســــب أو الخســــائر  ،لعمليات التأمين وعمليات المســــاهمين كما هو مشــــار إليه أعاله
 الشاملة للعمليات المعنية.

 

يتم دمج أرصـــدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصـــة  ،قارير الماليةوفقاً للمعايير الدولية إلعداد الت الية على مســـتوى الشـــركةعند إعداد القوائم الم
إن  إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. ،بعمليات المســـاهمين. يتم اســـتبعاد األرصـــدة المشـــتركة بين العمليات، والمعامالت، واألرباح والخســـائر غير المحققة

 ة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المماثلة في ظروف مماثلة.السياسات المحاسبية المعتمد
 

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

 ٪90 تحويل إلى عمليات المساهمين
 ٪10 ينحاملي وثائق التأمتحويل إلى عمليات 

 100٪ 

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

قها السعودي، توزيع صافي فائض حاملي وثائ البنك المركزيالسعودي، تقترح الشركة، رهناً بموافقة  للبنك المركزيمن الالئحة التنفيذية  70وفقاً للمادة 
 تأمين في كل مرة ووفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارتها.السنوي مباشرة على حاملي وثائق ال

 عملة العرض .ج

ً تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر أيض ية المقدمة باللاير السعودي إلى العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المال ا
 ، باستثناء ما هو موضح بخالف ذلك.ألفأقرب 

 السنة المالية .د

  ديسمبر. 31يناير حتى  1والتي تبدأ في  تتبع الشركة السنة المالية

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .ه

والمطلوبات واإلفصـــاح عن الموجودات والمطلوبات  واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجوداتيتطلب إعداد القوائم المالية اســـتخدام التقديرات 
ة باألحداث حتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصــــروفات على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تســــتند إلى أفضــــل معرفة لإلدارالم

 .ختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديراتقد ت ،واإلجراءات الحالية

كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق الســياســات المحاســبية للشــركة والمصــادر الرئيســية  ،الموجزة األوليهعند إعداد هذه المعلومات المالية 
 م.2021ديسمبر  31نة المنتهية في للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة على البيانات المالية للس
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 ةحاسبية الهامالسياسات الم -3

الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية  األوليةتتوافق الســـياســـات والتقديرات واالفتراضـــات المحاســـبية المســـتخدمة في إعداد المعلومات المالية 
لمعايير الحالية التي كان لها تأثير غير جوهري باستثناء المعايير الجديدة واعتماد التعديالت على ا ،م2021ديسمبر  31السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

شــــــركة في الفترة الحالية أو الفترات الســــــابقة ويتوقع أن يكون لها تأثير غير جوهري في الموجزة لل األوليةس لها تأثير مالي على المعلومات المالية أو لي
 الفترة المستقبلية.

 

 رية التطبيقالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت غير سا)*( 
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:39وحل محل معيار المحاسبة الدولي  م2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 التصنيف والقياس (أ

ً نه 9ية رقم يستخدم المعيار الدولي للتقارير المال واحد لتحديد ما إذا أن األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة, وفقا للقيمة العادلة من خالل إيرادات شاملة  جا
 أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التالية معاً:

 الحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ووذج عمل هدفه ايحتفظ باألصل ضمن نم •

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

ويتم إعادة تدوير المكاســـب أو الخســـائر المحققة من خالل الربح أو الخســـارة عند  رالشـــامل اآلخخل يتم قياس األصـــل المالي بالقيمة العادلة من خالل الد
  البيع، إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

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

 والفوائد المستحقة عليه حصرا. نقدية هي األصلالشروط التعاقدية للتدفقات ال •

كن للمنشأة استخدام يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يم
 .ارض بشكل كبير مع التطابق المحاسبيلك يلغي أو يتعالخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذ

للقيمة العادلة ضمن  الالحقةعرض التغييرات  لإللغاءدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إختيار بشكل غير قابل ألبالنسبة 
 .عتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة)بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم اال الشامل اآلخرالدخل 

فإن مقدار التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي  ،باإلضــــــافة إلى ذلك، بالنســــــبة لاللتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
التغييرات في  االعتراف بتأثيرما لم يكن  ،الشــــــــامل اآلخراالعتراف به في الدخل  التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتمالذي يعزى إلى 

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

 القيمةهبوط  (ب

مقارنة بالخســـــــائر االئتمانية المتكبدة بموجب معيار  ،لخســـــــائر االئتمانية المتوقعة( ا9القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ) هبوطيعكس نموذج 
ف بخســــائر االئتمان. بدال ( لم يعد من الضــــروري حدوث حدث ائتماني قبل االعترا9. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقارير المالية )39المحاســــبة الدولي 

م تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة ئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتمن ذلك تقوم المنشأة دائما بحساب الخسائر اال
 في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  

 طمحاسبة التحو (ج

تحدد المتطلبات  .لتحوط و التي تربط محاســــبة التحوط بشــــكل أوثق مع إدارة المخاطر( متطلبات جديدة لمحاســــبة ا9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )
على المبادئ في نموذج محاســـبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاســـبة التحوط باســـتثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة  اً نهجا أكثر اعتماد

بة التحوط قد تستمر الشركة في تطبيق متطلبات محاس ،م "تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذهلمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها عادةً باس
ً حالي إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع  االستثناء.تم منح هذا  39في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ا

 .منفصل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 

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

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

 تاريخ التطبيق

" عقود 4فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،ومع ذلك .م2018يناير  1هو  9قارير المالية كان تاريخ سريان المعيار الدولي للت
سبتمبر  12مين، المنشورة في عقود التأ -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير  4ضمن نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم تسمح للشركات التي تصدر عقود التأمين  ،م2016
ساري المفعول. تقدم  مينعقود التأ - 17المعيار الدولي للتقارير المالية لجديد لمعايير المحاسبة الدولية قبل أن يصبح معيار عقود التأمين ا 9المالية 

 :بديلين التعديالت خيارين

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

 التاريخ الفعلي لمعيار عقود التأمين الجديد ؛ أو  •

نفاذ مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد تاريخ  م اقترح 2020مارس  17بتاريخ  .م2021يناير  1فترات القوائم المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  •
يناير  1من تاريخ  4ارير المالية في المعيار الدولي للتق 9إلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وا 17المعيار الدولي للتقارير المالية 

لتي يار متاح فقط للشـــركات افترة التأجيل. هذا الخ خاللالمالية مطلوبة  إن اإلفصـــاحات اإلضـــافية المتعلقة باألصـــول .م2023يناير  1إلى م 2021
 سابقاً أو 9؛ أو ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  انشطتها لفترة معينة

لمحاســبي التي قد تحدث ولكن بالنســبة للموجودات المالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق ا ،9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -2
 .هناك إفصاحات إضافية مطلوبةوخالل السنة ، خالل السنةد التأمين الجديد وقبل تنفيذ معيار عق

ً أجرت الشركة تقييم ً تفصيلي ا القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي ( تمت مقارنة 1: )م2017يناير  1من  اً بدء ا
مجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل من جميع )بما في ذلك مكونات الودائع أو المشتقات الضمنية غير ال 4اد التقارير المالية رقم إلعد

تزاماتها. بناًء على هذه الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع ال ( تمت مقارنة إجمالي القيمة2التزاماتها ؛ و )
حتى تاريخ نفاذ معيار عقود  9قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ،التقييمات
 31يل في البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في لجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجالتأمين ا
 م.2021ديسمبر 

 تقييم االثر

ال يُتوقع أن  ،على البيانات المالية للشركة. ومع ذلك 9القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية  هبوطتتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات  ،بشكل عام
 لوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.ي ا. فاً يكون تأثير ذلك كبير

 : عقود التأمين 17رير المالي رقم المعيار الدولي للتق

 نظرة عامة 

المعيار الدولي واإلفصــــــــاح عن عقود التأمين والتي تحل محل  . وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرضم2017مايو  18نُشـــــــر هذا المعيار في 
 عقود التأمين.  - 4للتقرير المالي 

لتقديرية ا هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصـــادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االســـتثمار التي تتمتع بخصـــائص المشـــاركة
 الية عن عقود التأمين: قود التأمين. ويتطلب هذا فصل المكونات التشريطة أن تصدر الجهة هي األخرى ع

 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة و  (أ

 مكونات االستثمار المتميزة و (ب

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

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

 سالقيا

اســتخدام ســياســات المحاســبة ألغراض القياس والتي تســمح لشــركات التأمين بمواصــلة  4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 يقدم نماذج القياس المختلفة التالية:  17ي ولي للتقرير المال، فإن المعيار الدم2015القائمة قبل يناير 
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 تطبيق )تتمه()*( المعايير الجديدة والتفسيرات والتقديرات غير سارية ال

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

  التالية: العواملت يعتمد نموذج القياس العام على مجموعا

 والتي تشمل:  المستقبليةالتدفقات النقدية  (أ

 تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و  •

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

 المالية.  تعديل المخاطر للمخاطر غير •
كياناً يقدم الخدمات في المســـــتقبل. ال  يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتســـــب لمجموعة من عقود التأمين وســـــيتم االعتراف به باعتباره (ب

يتم تســجيلها على الفور في يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية ســلبياً عند البداية فأي مبلغ صــافي ســلبي للتدفقات النقدية المســتوفاة عند البداية ســ

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

شمل التدفقات النقدية  • تعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة ال المستقبليةالتزامات التغطية المتبقية والتي ت
 و 

 المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في هذا التاريخ.  المستقبليةااللتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية  •

ونظراً ألن هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن أن ، بالخدمات المســـــــتقبليةيتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقاً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة 
يتم قدية المســتقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف بها في الربح أو الخســارة. يكون ســلبياً، فإن التغيرات في التدفقات الن

ً أيضــــ عند االعتراف األولي بالعقد ) معدل الخصــــم المســــتخدم عند اإلثبات األولي لتحديد القيمة  ثابتةة بمعدالت تراكم الفائدة على هامش الخدمة التعاقدي ا
مما يعكس كمية  ،ســـيتم تحميل هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخســـارة بناًء على وحدات التغطية ،للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلكالحالية 

 متبقية في المجموعة.ومدة التغطية المتوقعة للعقود الالمزايا المقدمة 

العقود التي تتســم بالمشــاركة المباشــرة )يشــار إليها أيضــاً باســم "عقود المشــاركة المباشــرة"(. هذا التقييم يعتبر نهج الرســوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لقياس 
فإن هامش ود فإنه وباإلضــــــــافة إلى التعديالت، ولهذه العق العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقاً.حول إذا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء 

 : بموجب نموذج القياس العامدية يتم تعديله الخدمة التعاق

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

  طر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة.تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخا .2

 تاريخ السريان

. أصـــدر مجلس معايير المحاســـبة الدولية مســـودة تعديالت على المعيار الدولي للتقرير م2023يناير  1، أي نفاذهكة تطبيق المعيار في تاريخ تعتزم الشـــر
 17أصـــــحاب المصـــــلحة. في  تعليقات من مختلف اســـــتلمو م2019خالل يونيو  17ة تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالي 17المالي 
عقود التأمين التي تم طرحها  17ايير المحاســـــــبة الدولية مناقشـــــــاته حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ، أكمل مجلس معم 2021مارس 

. يتوقع مجلس م2023يناير  1ير الســـنوية التي تبدأ في أو بعد لمعيار إلى فترات إعداد التقار. وقرر تأجيل التاريخ الفعلي لم2019لرأي العموم في يونيو 
 اً . يُســـمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيضـــم 2021في الربع الثاني من عام  17المحاســـبة الدولية إصـــدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  معايير

 الية.األدوات الم - 9لعقود مع العمالء و المعيار الدولي للتقرير المالي اإليرادات من ا - 15ر المالي تطبيق المعيار الدولي للتقري

 التحولفترة 

بأثر رجعي، وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإن الجهة ملزمة باختيار الكامل التطبيق  يتطلب
 بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة. إما نهج 

 العرض واالفصاح 

 التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.  تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود
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 ر سارية التطبيق )تتمة()*( المعايير الجديدة والتفسيرات والتقديرات غي

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

 التأثير:

ً تقوم الشـــــــركة حالي ، لم يتم بعد تقييم األثر المالي القوائم الماليةمن تاريخ نشـــــــر هذه  اً . اعتبار17المعيار الدولي للتقرير المالي بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ  ا
 قائمةل من وهري على القياس واإلفصــاح عن التأمين والتنازل والذي ســيؤثر على كبشــكل كامل من قبل الشــركة. تتوقع الشــركة تأثير ج لتطبيق المعيار

 هذا المعيار الجديد في وقت مبكر. تطبيقالمركز المالي. قررت الشركة عدم  وقائمةالدخل 

 .لمعيار الدولي للتقرير المالينة اإلدارة التنفيذية لبدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق مشروع تحت إشراف لج
 

 ملخص التأثير مجال التأثير 

 التأثير المالي 

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

وبالتالي  ،شبه إلى حد كبير ممارسات المعالجات الحاليةقصيرة األجل عليه تنتنهج الشركة تخصيص األقساط  والذي ي

م كجزء من الجولة التجريبية األولى  2021هت الشركة بنجاح إعادة تقييم نتائج عام فال يتوقع تأثير كبير . كما أن

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

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

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

 م2022 قبل نهاية عامالمخطط لهما  ،االنتهاء من الجولتين الثانية والثالثة

 

 البيانات 

تاريخ استحقاق القسط  ،ات بيانات إضافية )على سبيل المثالعلى متطلب 17يشتمل المعيار الدولي لللتقرير المالي 

وعقود إعادة الـتأمين المحتفظ بها  ،التزامات التغطية المتبقيةوبيانات تحصيل األقساط لعقود  ،لالعتراف األولي

ودقة أقل لتلبية مستوى متطلبات التجميع  ،مخاطر مرتبطة أو خسارة متكبدة لتقييم حدود العقد والتي تنقسم إلى

ً اإلفصاحات وفقو والبيانات لمزيد من المعلومات (. يتم إجراء مزيد من االختبارات 17للمعيار الدولي للتقرير المالي  ا

فترة اكتمال المرحلة األولى  عجز في البيانات خالل لم يتم التقرير عن أي مان توفير البيانات المطلوبة.المكثفة لض

 التشغيلية التجريبية.

 

 تكنولوجيا المعلومات 

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

بدء تعمل اللجنة التوجيهية بنشاط لسد أي ثغرات محددة قبل تاريخ االستحقاق ل ،االكتواري المعينالشركة والخبير 
 الثاني.التشغيل التجريبي 

 

 المعالجة 

ألنه  اً . نظر17 عيار الدولي لللتقرير الماليملية تقييم األثر التشغيلي لتقييم األثر التشغيلي لتنفيذ المأجرت الشركة ع

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

 التجريبية.التقرير عن أي تأثير جوهري خالل مرحلة التشغيل 

 

 التأثير على اتفاقيات إعادة التأمين 

يد نهج القياس لترتيبات إعادة التأمين حيث ال يتأهل إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة من التقييم لتأكيتم إجراء مزيد 

 .للحصول على نهج تخصيص األقساط اً تلقائي

 

 التأثير على إطار السياسات والرقابة

ركة المتعلقة بتطبيق تحتاج سياسات وإجراءات الشركة إلى التحديث الستيعاب التغييرات في عمليات وأنظمة الش

بعد االنتهاء من تحليل الجوانب ة لهذا الغرض . يجري تنفيذ اختبارات تفصيلي17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .المالية والتشغيلية
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 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  -3

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

 : عقود التأمين )تتمة(17الدولي للتقرير المالي رقم يار المع

 التأثير )تتمة(

 

ً الشـــــــركة حالي والذي يتطلب تطوير وتصـــــــميم عمليات وإجراءات جديدة بما في ذلك أي  17في مرحلة التصـــــــميم و تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  ا
ميم والتقييم التفصــيلي لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيســية تحت مرحلة التصــ 17مالي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير ال

 وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:
 

 ملخص التأثير مجال التأثير

شاء لجنة توجيهية والذي يتضمن إن 17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي  إطار الحوكمة والرقابة
 .والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب العالقةلإلشراف على مراقبة التقدم المنجز في تنفيذ وتعيين األدوار 

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

حاليا على اختيار المورد في أثناء القيام بمختلف العمليات الالزمة  تقدماً من خالل تقييم متطلبات األعمال، والعمل
 ل وتقييم الموارد الجديدة الالزمة.لالنتقا

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

تمت الموافقة على غالبية أوراق مداوالت على نحو ما ينبغي بين مختلف أصحاب العالقة. في الوقت الراهن 
 .التابعة للشركة 17جنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي للتقرير المالي السياسات واالجراءات من قبل الل

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

 

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

 الية للشركة.لم يكن للتفسيرات والتحسينات والتعديالت أي أثر مادي على البيانات الم
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 نقد وما في حكمه  -4

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي( 

    عمليات التأمين

 49,928               97,310 نقد في الصنودق ولدى البنوك

 3,045                  4,450 (1-4)إيضاح أشهر من تاريخ اإلستحواذ  3ودائع تستحق خالل 

 101,760               52,973 

    عمليات المساهمين

 -  85,819 نقد في الصنودق ولدى البنوك

 -  - (1-4)إيضاح أشهر من تاريخ اإلستحواذ  3ودائع تستحق خالل 

 85,819  - 

 187,579  52,973 

 ٪(.1.2: م2021ديسمبر  31م )2022 ارسم 31٪( سنوياً كما في 1,2تحصل هذه الودائع على عمولة بمتوسط معدل ) 4-1

 
 ودائع ألجل -5

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي( 

    عمليات التأمين

 182,367  182,846 (1-5)إيضاح  ودائع ألجل

 182,846  182,367 

    عمليات المساهمين

(1-5ودائع ألجل )إيضاح   -  - 

 182,846  182,367 

شـهر وأقل من الودائع ألجل محتفظ بها لدى البنوك التجارية. هذه الودائع ألجل مقومة باللاير السـعودي وهي ذات تاريخ اسـتحقاق أصـلي يزيد عن ثالثة أ 5-1
٪ سـنوياً 1,48تكسـب هذه الودائع عمولة بمتوسـط  القيم الدفترية لهذه الودائع ألجل تقارب بشـكل معقول قيمتها العادلة في تاريخ التقرير.اثني عشـر شـهراً. إن 

 ٪(.1.07م: 2021ديسمبر  31م )2022 مارس 31كما في 
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 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي -6

 المبالغ المستحقة كما يلي:تشمل الذمم المدينة 

 
 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ل سعودي()ألف ريـا 

 56,009  72,795 المطلوب من حملة وثائق التأمين
 1,820  - (13أطراف ذات عالقة )إيضاح  -المطلوب من حملة وثائق التأمين 
 44,646  44,177 المطلوب من الوسطاء والوكالء

 6,447  6,304 المطلوب من معيدي التأمين

 123,276  108,922 
 (10,507)  (11,506) (1-6يضاح )إ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 111,770  98,415 

 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة: 6-1

 

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي( 

 8,723  10,507 الرصيد في بداية السنة

 1,784  999 عكس مخصص خالل السنة

 10,507  11,506 اية السنةالرصيد في نه

 

 للبيعإستثمارات متاحه  -7

 وتتكون مما يلي : جميع االستثمارات المتاحة للبيع هي في عمليات المساهمين
 يتم تصنيف استثمارات األوراق المالية على النحو التالي : (أ

 

 :كما يلي  الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع (ب
 

 

الستثمار في ا

 الصكوك

األوراق المالية 

 المدرجة

األوراق المالية غير 

 المدرجة

الوحدات في صندوق 

 المجموع عقارات محلي

 )ألف لاير سعودي( 

 50,721 17,290 1,923 11,508 20,000 )مراجعة( م2022يناير  1كما في 

 1,846 (485) - 2,331 - التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت

 52,567 16,805 1,923 13,839 20,000 )غير مراجعة( م2022مارس  31 في اكم

 
 
 

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودي( 

  20,000       20,000 ر في الصكوكاالستثما

  11,508       13,839 األوراق المالية المدرجة

  1,923          1,923 األوراق المالية غير المدرجة

  17,290       16,805 الوحدات في صندوق عقارات محلي 

 52,567       50,721  

 49,259 16,159 1,923 11,177 20,000 )مراجعة( م2021يناير  1كما في 

 1,462 1,131 - 331 - التغيرات في القمة العادلة لإلستثمارات

 50,721 17,290 1,923 11,508 20,000 )مراجعة(م2021 ديسمبر 31 في كما
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 ات الفنية )عمليات التأمين(ياإلحتياط -8

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 8-1

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 

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

   

 التسويةإجمالي المطالبات تحت  40,525 34,605
   

 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 76,366 80,865

 إحتياطي أقساط إضافية 40,046 35,727

 إحتياطيات فنية أخرى 1,764 1,798

152,995 158,701  

 ناقصا:   

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (15,699) (12,955)

 لمتكبدة والتي لم يبلغ عنهاالتأمين من المطالبات احصة معيدي  (8,384) (8,498)

(21,453) (24,083)  

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات 134,618 131,542

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة 8-2
 

 :غير المكتسبه هي كما يلي الحركة في األقساط 
 

 م2022مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 )غير مراجعة(

 

  اإلجمالي يدي التأمينمع الصافي

  )ألف لاير سعودي(

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

 األقساط المكتتبة خالل العام  177,838 (25,979) 151,859

 األقساط المكتسبة خالل العام (148,491) 18,297 (130,194)

 الرصيد في نهاية الفترة 331,091 (42,385) 288,706

 
 م2021 ديسمبر 31ة المنتهية في للسن

 مراجعة((

 

  اإلجمالي معيدي التأمين الصافي

  )ألف لاير سعودي(

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

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

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

 الرصيد في نهاية الفترة 301,744 (34,703) 267,041
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 صافي -أصول حق االستخدام  -9

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(     

 )ألف لاير سعودي( 

   التكلفة

 10,073 10,091 الفترة / السنة في بداية 

 18 2,747 الفترة / السنةاإلضافات خالل 

 10,091 12,838 ة / السنة الفترفي نهاية 

   

   اإلطفاء المتراكم 

 (4,851) (6,862)  الفترة / السنةفي بداية 

 (2,011) (646) المحمل 

 (6,862) (7,508) الفترة / السنه في نهاية 

 3,229 5,330 صافي القيمة الدفترية 

 
 
 التزامات االيجار  -10

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(     

 )ألف لاير سعودي( 

   المطلوبات

 10,593 10,736 الفترة / السنةفي بداية 

 143 2,747 تمويلية نفقات مالية

 10,736 13,483 الفترة / السنةفي نهاية 

   

   المدفوعات 

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

 (2,134) (1,869) الفترة / السنة مدفوع  خالل

 (7,753) (9,622) الفترة / السنة في نهاية 

 2,983 3,861 اجمالي التزامات االيجار
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 وديعة نظامية  -11

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي( 

   عمليات المساهمين

 30,000 30,000 وديعة نظامية

 
 020٪ من رأس المال المدفوع ما قيمته 15بإيداع الوديعة النظامية بنســــبة  في المملكة العربية الســــعودية، قامت الشــــركةتمشــــياً مع متطلبات نظام التأمين 

في بنك يتم إختياره من قبل البنك المركزي الســعودي. ال يمكن ســحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة البنك المركزي ( 15)إيضــاح مليون لاير ســعودي 
 السعودي. 

 
 
 

 القطاعية  المعلومات -12

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

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

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

 ات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى وصافي الممتلكات والمعدات.النقد وما فى حكمه، اإلستثمارات، مصروف ،ال تتضمن موجودات القطاعات

ومخصص نهاية الخدمة ات المساهمين لمستحق إلى عمليمستحقات وأرصدة دائنة أخرى، ا ،ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة معيدي تأمين دائنة
 للموظفين.

ذ القرار التشغيلي الرئيسي بموجب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة لمتخ
 مركزي.

 31م و 2022مارس  31إجمالي أصول الشركة وخصومها كما في فيما يلي معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المبلغة عن 
 المنتهية: للفترةومجموع إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها  ،م2021 ديسمبر
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -12

 

 ()غير مراجعة م )ألف لاير سعودي(2022مارس  31كما في  

   عمليات التأمين 

 

 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

اتالسيار  
الحوادث 

 العامة

 

 أخرى
مجموع عمليات 

 التأمين
عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

 187,579 85,819 101,760 - - - - نقد وما في حكمه

 182,846 - 182,846 - - - - ودائع ألجل

 111,770 - 111,770 - - - - صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 42,385 - 42,385 10,400 5,257 - 26,728 لتأمين من أقساط تأمين غير مكتسبةحصة معيدي ا

 15,699 - 15,699 1,831 3,090 3,399 7,379 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,384 - 8,384 456 324 - 7,604 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 45,524 - 45,524 512 918 39,319 4,775 تأمين مؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق 

 52,567 - 52,567 - - - - استثمارات متاحة للبيع

 120,516 89,178 31,338 - - - - موجودات غير مخصصة

 767,270 174,997 592,273 13,199 9,589 42,718 46,486 إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات

 8,784 - 8,784 - - - - لوثائق دائنةمطالبات حملة ا

 33,864 - 33,864 - - - - أرصدة معيدي تأمين دائنة

 331,091 - 331,091 11,182 20,788 209,816 89,305 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,369 - 1,369 971 398 - - دخل من عموالت غير مكتسبة

 40,525 - 40,525 1,035 8,666 10,487 20,337 التسويةمطالبات تحت 

 76,366 - 76,366 590 4,468 50,007 21,301 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 40,046 - 40,046 - - 40,046 - إحتياطي أخطار قائمة

 1,764 - 1,764 25 201 1,259 279 ات فنية أخرىياحتياط

 233,461 174,997 58,464 - - - - مطلوبات غير مخصصة

 767,270 174,997 592,273 13,803 34,521 311,615 131,222 إجمالي المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -12

 

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

   عمليات التأمين 

 

 قطاعات التشغيل

 

 الطبي

 

 السيارات

الحوادث 

 العامة

 

 أخرى

مجموع عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

        الموجودات

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

 182,367 - 182,367 - - - - ودائع ألجل

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

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

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

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

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

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

 110,915 87,476 23,439 - - - - موجودات غير مخصصة

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

        

        المطلوبات

 20,789 - 20,789 - - - - دائنةمطالبات حملة الوثائق 

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

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

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

 1,798 - 1,798 28 188 1,303 279 ات فنية أخرىياحتياط

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

 80,865 - 80,865 590 4,468 53,128 22,679 تكبدة وغير مبلغ عنهامطالبات م

 35,727 - 35,727 - - 35,727 - إحتياطي أخطار قائمة

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

 595,600 87,476 508,124 15,313 30,489 298,995 111,203 المطلوباتإجمالي 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -12

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مركبات طبي 
الحوادث 

 أخرى العامة
اجمالي عمليات 

 التأمين
عمليات 
 المجموع المساهمين

م )ألف لاير سعودي( )غير مراجعة(2022مارس  31في كما  قطاعات التشغيل  

        إيرادات
 177,838 - 177,838 5,200 6,846 106,954  58,838  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

        أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (1,140) - (1,140) (1,043) (97) -  -  داخلية -
 (24,373) - (24,373) (3,673) (1,291) - (19,409)  خارجية -

 (25,513) - (25,513) (4,716) (1,388) - (19,409)  فائض خسارة أقساط تأمين
        

 (94) - (94) - - (94) - داخلية -
 (372) - (372) (17) (4) (351) - خارجية -

 - (445) (4) (17) (466) - (466) 

 151,859 - 151,859 467 5,454 106,509 39,429 المكتتبةصافي أقساط التأمين 
 (21,662)  - (21,662) 162 (2,896) (9,128) (9,800) ، صافيغيرالمكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 130,197  130,197 629 2,558 97,381 29,629 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 809 - 809 689 120 - - دخل من عموالت إعادة التأمين

 - - - - - - - دخل اكتتاب آخر

 131,006 - 131,006 1,318 2,678 97,381 29,629 صافي اإليرادات

        
        الكتتاب التكاليف ومصاريف ا

 129,297 - 129,297 111 259 96,994  31,933  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 (10,760) - (10,760) (105) (3) - (10,652)  المطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين من 

 118,537 - 118,537 6 256 96,994  21,281  صافي المطالبات المدفوعة
 3,290 - 3,290 (12) (528) 2,338  1,492  تحت التسوية، صافي التغيرات في المطالبات

 (4,499) - (4,499) - - (3,121) (1,378)  عنها، صافيالتغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 

 117,328 - 117,328 (6) (272) 96,211  21,395  صافي المطالبات المتكبدة
 (34) - (34) (2) 12 (44)  -  التغيرات في مصاريف الخسارة المعدلة

 4,319 - 4,319 - - 4,319  -  التغيرات في احتياطي نقص األقساط
 18,610 - 18,610 346 162 15,517  2,585  تكاليف إستحواذ وثائق 
 686 - 686 - - 59  627  مصاريف إكتتاب أخرى

 140,909 - 140,909 338 (98) 116,062  24,607  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (9,903) - (9,903) 980 2,580 (18,681)  5,022  صافي الدخل )الخسارة( من االكتتاب
        
        مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرىال

 (999) - (999)     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 (19,820) 1,113 (20,933)     مصاريف عمومية وإدارية

 636 132 504     العموالت على الودائعدخل 
 504 504 -     إيرادات إستثمارات

 - - -     أخرىإيرادات 

 (19,679) 1,749 (21,428) - - - - إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى
        

 (29,582)       خسارة السنة
 1,500       زكاة السنة

 (28,082)       صافي العجز
 28,082       الخسارة العائدة للمساهمين

 -       المساهمينالصافي بعد تحويل الفائض إلى 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -12

 

 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 مركبات طبي

الحوادث 

 أخرى العامة

اجمالي 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

تشغيلقطاعات ال  )ألف لاير سعودي( 

        إيرادات

 152,147 - 152,147 7,746 5,001 93,094 46,306 المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

        

        أقساط التأمين المسندة :ناقصا

 (552) - (552) (417) (33) - (102) داخلية -

 (19,431) - (19,431) (6,654) (1,532) - (11,245) خارجية -

 (11,347) - (1,565) (7,071) (19,983) - (19,983) 

        فائض خسارة أقساط تأمين

 (516) - (516) (44) (2) (470) - داخلية -

 (775) - (775) (68) (2) (705) - خارجية -

 - (1,175) (4) (112) (1,291) - (1,291) 

        
 130,873 - 130,873 563 3,432 91,919 34,959 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (18,865) - (18,865) (218) (638) (10,107) (7,902) ، صافيغيرالمكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين 

 112,008 - 112,008 345 2,794 81,812 27,057 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,481 - 1,481 1,335 146 - - العموالت المكتسبة من إعادة التأمين

 278 - 278 - 221 - 57 دخل اكتتاب آخر

 113,767 - 113,767 1,680 3,161 81,812 27,114 صافي اإليرادات

        

 التكاليف والمصاريف االكتتاب

 94,163 - 94,163 87 319 62,623 31,134 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (9,269) - (9,269) (36) (8) - (9,225) ناقصا : حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 84,894 - 84,894 51 311 62,623 21,909 صافي المطالبات المدفوعة

 (913) - (913) (5) 609 (897) (620) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 2,477 - 2,477 - - 1,048 1,429 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي

 86,458 - 86,458 46 920 62,774 22,718 صافي المطالبات المتكبدة 

 72 - 72 8 19 23 22 التغيير في االحتياطي الفني اآلخر

 (4,611) - (4,611) - - (3,706) (905) التغيرات في احتياطي عجز سداد األقساط

 9,424 - 9,424 329 193 6,657 2,245 تكاليف إستحواذ وثائق 

 237 - 237 - - 229 8 إكتتاب أخرىمصاريف 

 91,580 - 91,580 383 1,132 65,977 24,088 إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 22,187 - 22,187 1,297 2,029 15,835 3,026 صافي الدخل المكتتب

        

        مصاريف/ )اإليرادات( التشغيلية األخرى

 (595) - (595)     المشكوك في تحصيلهااإلعفاء من الديون 

 (18,854) (459) (18,395)     مصاريف عمومية وإدارية

 468 102 366     دخل العموالت على الودائع

 493 493 -     إيرادات إستثمارات

 29 - 29     إيرادات أخرى

 (18,459) 136 (18,595)     إجمالي المصاريف/)اإليرادات( التشغيلية األخرى

 3,728       دخل الفترة

 (1,300)       للفترةالزكاة المحملة 

 2,428       دخل الفترةصافي 

 (359)       الدخل الصافي المخصص لعمليات التأمين

 2,069       المحمل على المساهمين  الدخلصافي 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -12

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -13

كيانات أخرى يسيطرون وأي  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة، والشركات التي هم أصحابها الرئيسيين
يتأثرون بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي  عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو

 ية السنة:تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل السنة واألرصدة الناتجة عنها بنها
 

 الرصيد النهائي  

 مدين / )دائن( المنتهية في للثالثة أشهرالمعامالت  لمعاملةطبيعة ا الطرف ذو العالقـة

م3-2022- 31   م31-3-2021  م3-2022- 31  م31-12-2021   

 )ألف لاير سعودي(  

 - - 145 - أقساط تأمين مكتتبة مجلس االدارة 

 1,881 - 305 - تأمين مكتتبةاقساط  الشركات التابعة

 (811) (187) - - مدفوعات مستلمة/مطالبات مدفوعة 

)الشركاء(أسيج البحرين   1,985 1,985 - - المطالبات المدفوعة نيابة عن أسيج البحرين 

لجنة المراجعةاإلدارة و مجلس  - - 92 41 رسوم حضور 

 

 مارس  31تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

 م2022مارس  31
 )غير مراجعة(

 م2021مارس  31
 )غير مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي(  

 1,368 990  والبدالتالرواتب 
 101 70  مكافأة نهاية الخدمة

 1,469 1,060  االجمالي
 

  

  المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

 م2022مارس  31هية في لفترة الثالثة أشهر المنت
 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي

 110,015 4,930 104,453 632 تجزئه

 27,342 277 1,242 25,823 صغير جدا

 12,670 988 911 10,771 صغير

 6,841 3,659 196 2,986 متوسط

 20,970 2,192 152 18,626 كبير

 177,838 12,046 106,954 58,838 المجموع
     

 جمالي أقساط التأمين المكتتبة إ

 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 المجموع الحوادث العامة مركبات طبي

 95,318 2,475 91,428 1,415 تجزئه

 18,266 471 1,283 16,512 صغير جدا

 16,115 958 341 14,816 صغير

 9,791 3,011 42 6,738 متوسط

 12,657 5,832 - 6,825 كبير

 152,147 12,747 93,094 46,306 المجموع

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمه(
 م2022مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

24 

 

 

 الدخلالزكاة وضريبة  -14

 م2022مارس  31 
 )غير مراجعة(

م    2021ديسمر  31  
 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 8,630 16,888 لفترة / السنةا الرصيد في بداية
 10,576 (1,500)  السنةالفترة / المحمل خالل 
 (2,318) -  السنةالفترة / المدفوع خالل 

 16,888 15,388 السنة الفترة / الرصيد في نهاية

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

االنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية. تخضع تم إحتساب الوعاء الزكوي بناء على فهم الشركة ومعرفتها بمتطلبات الزكاة المطبقة في 
 قدمة من قبل الشركة. والتي تختلف عن االقرارت المبإصدار الربوط الزكوية  والجماركهيئة الزكاة والضريبة لتفسيرات مختلفة وتقوم 

 ضريبة الدخل:

 

 م2022مارس  31 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمر  31

 )مراجعة(

 )ألف ريـال سعودي( )ألف ريـال سعودي( 

 25 25  بدايه الفترة / السنهالرصيد في 

 25 25 نهايه الفترة / لسنةالرصيد في 

 16,913 15,413 اجمالي الزكاة والضريبة

 ط:وموقف الرب

 . استالم شهادة الزكاةتم و م2020 ديسمبر 31 ضريبة والجمارك للسنوات المنتهية حتىلهيئة الزكاة واتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى 

 تم دفعه.والذي مليون لاير سعودي  1,86بمبلغ  م2010و  م2009و  م2008 ديسمبر 31إلقرارات المقدمة للسنوات المنتهية في بتقديم ربط إضافي على ا قامت الهيئة

على هذا الربط  اً من مصاريف ما قبل التأسيس وضريبة االستقطاع. قدمت الشركة اعتراضجزء  التقدير اإلضافي بعدم السماح بحسميتعلق االختالف الرئيسي في  
ً وقدمت الشركة استئناف ،نة االعتراض الضريبي المبدئيمن لجالم رفض وتم است ،اإلضافي إلى لجنة االعتراض الضريبي األولية بعد نهاية العام لجنة العليا إلى ال ا

 أصدرت لجنة االعتراضات العليا قرارها لصالح الشركة فيما يتعلق بالزكاة ورفضت التظلم المتعلق بضريبة االستقطاع. قامت الشركة بإحالة ،لالعتراضات الضريبية
 مليون لاير سعودي. 1,27مليون لاير سعودي ودفعت مبلغ الضريبة  1,83خطاب ضمان بمبلغ  االستقطاع واصدرتمسالة ضريبة  األمر إلى ديوان المظالم في

ً قدمت الشركة اعتراض مليون لاير  4,98بمبلغ  م2015حتى  م2013 ديسمبر 31للسنوات المنتهية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  اصدرته على الربط الذي ا
ً االعتراض قيد الدراسة حاليان . سعودي مليون لاير  5,18بمبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك . تلقت الشركة مطالبة من هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن قبل  ا

وهي اآلن قيد االستئناف أمام لجنة  اً أيض يبية والتي تم رفضهااألمانة العامة للجان الضر الىعلى المطالبة  اً سعودي تمثل ضريبة االستقطاع، وقدمت الشركة اعتراض
 الضريبية.والنزاعات االستئناف للمخالفات 

رفع مليون. قامت الشركة ب 7,83مطالبةً بالتزام إضافي قدره  م2018إلى  م2016للسنوات من  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطا، أصدرت م2020 العامخالل 
 من قبل اللجنة. اً قبل الهيئة. رفعت الشركة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية وهو قيد الدراسة حاليمن  الربط والذي تم رفضهاعتراض على 

 31ي. كما في مليون لاير سعود 3.73م مطالبةً بمبالغ إضافية قدرها 2020م و 2019أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطا لألعوام   ،م2021خالل عام 
 ال تزال الشركة في طور اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب تقديم اعتراض على هذه الربوطات أم ال. ،م2022مارس 

 

 ضريبة الدخل:

 مساهم أجنبي، معفى من ضريبة الدخل. البنك اإلسالمي للتنمية
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 رأس المال  -15

لاير  10مليون سهم بقيمة  29,1مقسم إلى  ،مليون لاير سعودي 291بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع  ،م2020م و2022مارس  31كما في 
 (لاير السهم  10مليون بقيمه  14,1مليون مقسمة الى 141: رأس المال يبلغ م 2021ديسمبر  31) سعودي للسهم

مليون سهم  5,9إلى  اً لاير سعودي مقسم مليون 141مليون لاير سعودي إلى  200رأس مال الشركة من  أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض م2020يناير  16في 
 من مساهمي  ،م2020أغسطس  26هـ الموافق 1441م محر 21في  ة المنعقداجتماع الجمعية العمومية غير العاديفي  اطفاء الخسائر المتراكمة وتم الموافقةعن طريق 

مليون  141فقد تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة إلى  ،لتخفيض. وعليهالشركة على التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة المتعلق با
الغرض من تخفيض رأس المال ان سهم يمتلكها المساهمون.  3,3898تخفيض سهم واحد لكل  نتيجة لذلك فان تاثير تخفيض رأس المال سيترتب عليهلاير سعودي. 

 ثال لقانون الشركات. ال يوجد تأثير لتخفيض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة.هو إعادة هيكلة مركز رأس مال الشركة من أجل االمت

ة قدرها بقيمة إجمالي اكتتاب حقوق األولويهأوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق  ،م2020يناير  16هـ الموافق 1441جمادى األولى  21في 
وافقت هيئة السوق المالية كما . السعودي م حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي2020أكتوبر  1هـ الموافق 1442 صفر 14 مليون لاير سعودي. بتاريخ 150
 ديسمبر 29الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في  دة المذكورة في رأس المال. تم الموافقة من قبلم على الزيا2021سبتمبر  20هـ الموافق 1443صفر  27في 

 هـ( للمصادقة على زيادة رأس المال المذكورة أعاله وإجراءات إصدار األسهم القابلة للتداول.1443جمادى األول  26)الموافق  م2021

هـ( 1443جمادى األولى  30م )الموافق 2022يناير  3من  مليون سهم اعتباراً  15تداول  عنكما أعلنت الشركة  ،م2022يناير  01 نهاية العام بتاريخبتاريخ الحق ل
 جمادى الثاني 09وافق م )الم2022 يناير 13هـ( تم تحديد تاريخ إقفال االكتتاب في األسهم الجديدة في 1443جمادى الثانية  17م )الموافق 2022يناير  10 حتى

 هـ(.1443

من قبل ٪ من إجمالي األسهم المعروضة 89 مليون سهم تشكل ما يقرب من 13.3تم االكتتاب في و ،مليون سهم من اسهم حقوق االولوية 15اصدرت الشركة 
 وتم عرض لاير سعودي للسهم. 19,02لغ السوق بمتوسط سعر سهم بمليون في  16.7المساهمين الحاليين. تم بيع جزء من األسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها 
 م.2022مارس  31المنتهية في  مبلغ رأس المال الجديد في البيانات المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر

 
 )خسارة( / ربح السهم -16

 السهم للسنة تم احتسابها بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للسنة. خسارة 
 

 على النحو التالي: لمخفضالسهم األساسي وا خسارهيتم احتساب 

 
 ضريبة القيمة المضافة  -17

  م2018مارس  31ربط ضريبة القيمة المضافة للسنوات المنتهية في  والضريبة والجماركلزكاة ان هيئة ، استلمت الشركة مم2020سبتمبر  28في 
 لاير سعودي مليون 1,78مليون لاير سعودي و  2,85و  على التواليمليون لاير سعودي  1,98مليون لاير سعودي و  1,78للمطالبة بالتزام إضافي بمبلغ  م2019و 

ً اعتراض على التقييمات المذكورة وهي واثقة من حصولها على نتيجة إيجابية. ومع ذلك، ووفق امت الشركة بتقديم. قذات الصلة للغرامات هيئة لزكاه لمتطلبات الئحة  ا
ً ، قامت الشركة بدفع مبلغ الضريبة وتم إعفائها من الغرامات وفقوالضريبه والجمارك  لمبادرة الهيئة لدعم القطاع الخاص. ا

  

 

 م2022مارس  31
 )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 )ألف لاير سعودى( 

   
للسنة الفترة / الخسارةصافي   (28,082) 2,428 

 14,100 17,933 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

   

السهم األساسي والمخفضخسارة   )لاير سعودي(  (1,57) 0,17 
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 يليةمعلومات تكم -18

 المركز الماليقائمة 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين االجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين االجمالي

 الموجودات      

 وما في حكمه نقـد  101,760 85,819 187,579 52,973 - 52,973

 ودائع ألجل 182,846 - 182,846 182,367 - 182,367

 صافي -ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  111,770 - 111,770 98,415 - 98,415

 غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين  42,385 - 42,385 34,703 - 34,703

 معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية حصة  15,699 - 15,699 12,955 - 12,955

 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها 8,384 - 8,384 8,498 - 8,498

 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 45,524 - 45,524 44,053 - 44,053

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

  مستحق من عمليات مساهمين - - - 31,249 - 31,249

 صافي - ممتلكات ومعدات 5,419 - 5,419 5,411 - 5,411

 أصول غير ملموسة 5,982 - 5,982 5,585 - 5,585

 صافي –حق استخدام األصل  5,330 - 5,330 3,229 - 3,229

 إستثمارات متاحة للبيع - 52,567 52,567 - 50,721 50,721

 مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة أخرى 65,189 4,709 69,898 57,950 2,539 60,489

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

 عمولة مستحقة من الوديعة النظامية - 1,902 1,902 - 1,871 1,871

 الموجوداتإجمالي  592,273 174,997 767,270 539,373 85,131 624,504
       

 المطلوبات      

 دائنة الوثائقمطالبات حملة  8,784 - 8,784 20,789 - 20,789

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 37,094 345 37,439 17,430 1,525 18,955

 أرصدة معيدي تأمين دائنة 33,864 - 33,864 24,749 - 24,749

 عموالت غير مكتسبةدخل من  1,369 - 1,369 1,261 - 1,261

 أقساط تأمين غير مكتسبة 331,091 - 331,091 301,744 - 301,744

 إحتياطي أخطار قائمة 40,046 - 40,046 35,727 - 35,727

 احتياطيات فنية أخرى 1,764 - 1,764 1,798 - 1,798

 مطالبات تحت التسوية 40,525 - 40,525 34,605 - 34,605

 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 76,366 - 76,366 80,865 - 80,865

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 13,055 - 13,055 12,968 - 12,968

 التزامات االيجار  3,861 - 3,861 2,983 - 2,983

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

 التأمينالفائض من عمليات  5,991 - 5,991 5,991 - 5,991

 مستحقة زكاة وضريبة دخل - 15,413 15,413 - 16,913 16,913

 عمولة مستحقة على الوديعة النظامية - 1,902 1,902 - 1,871 1,871

 إجمالي المطلوبات 593,810 17,660 611,470 540,910 51,558 592,468
       

 حقوق المساهمين      

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

 الخسائر المتراكمة  (144,097) (144,097) - (116,015) (116,015)

 احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع - 10,434 10,434 - 8,588 8,588

 إجمالي حقوق المساهمين - 157,337 157,337 - 33,573 33,573

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

 اجمالي حقوق الملكية (1,537) 157,337 155,800 (1,537) 33,573 32,036

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 592,373 174,997 767,270 539,373 85,131 624,504
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   معلومات تكميلية )تتمة( -18

 قائمة الدخل
 م2021 مارس 31

 )مراجعة(

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين جمالياإل

 اإليرادات      
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 177,838 - 177,838 152,147 - 152,147

 ناقصاً: أقساط التأمين المسندة      

 داخلية (1,140) - (1,140) (552) - (552)
 خارجية (24,373) - (24,373) (19,431) - (19,431)

(19,983) - (19,983) (25,513) - (25,513)  
 التأمينفائض خسارة أقساط       

 داخلية (94) - (94) (516) - (516)
 خارجية (372) - (372) (775) - (775)

(1,291) - (1,291) (466) - (466)  

 ساط التأمين المكتتبةصافي أق 151,859 - 151,859 130,873 - 130,873
 المكتسبةالتغير في صافي أقساط التأمين غير  (21,662) - (21,662) (18,865) - (18,865)

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 130,197 - 130,197 112,008 - 112,008
 العموالت المكتسبة من إعادة التأمين  809 - 809 1,481 - 1,481

 اب آخردخل اكتت  - - - 278 - 278

 صافي اإليرادات 131,006 - 131,006 113,767 - 113,767

    -   
 ومصاريف االكتتابتكاليف       

 إجمالي المطالبات المدفوعة 129,297  129,297 94,163 - 94,163
 ناقصاً: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة (10,760) - (10,760) (9,269) - (9,269)
 صافي المطالبات المدفوعة 118,537 - 118,537 84,894 - 84,894

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 3,290 - 3,290 (913) - (913)
 التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي (4,499) - (4,499) 2,477 - 2,477

 لمتكبدةصافي المطالبات ا 117,328 - 117,328 86,458 - 86,458
 التغيرات في احتياطي فني اخر (34) - (34) 72 - 72

 التغير في  احتياطي عجز االقساط 4,319 - 4,319 (4,611) - (4,611)
 تكاليف استحواذ وثائق 18,610 - 18,610 9,424 - 9,424

 مصاريف اكتتاب أخرى 686 - 686 237 - 237

 كاليف ومصاريف االكتتابإجمالي ت 140,909 - 140,909 91,580 - 91,580
 الدخل المكتتب )الخسارة( / صافي (9,903) - (9,903) 22,187 - 22,187

       
 ( / الدخلالمصاريفالعمليات األخرى )      

 )مخصص(/اإلعفاء من الديون المشكوك في تحصيلها (999) - (999) (595) - (595)
 مصاريف إدارية وعمومية (20,933) 1,113 (19,820) (18,395) (459) (18,854)

 العموالت على الودائعدخل  504 132 636 366 102 468
 دخل االستثمار - 504 504 - 493 493
 مصدر دخل آخر - - - 29 - 29

 إجمالي )مصاريف( العمليات األخرى / الدخل (21,428) 1,749 (19,679) (18,595) 136 (18,459)

       

3,728 136 3,592 (29,582) 1,749 (31,331) 
لزكاة وضريبة الدخل قبل ا للفترةإجمالي الخسارة 
 وتوزيع الفائض

  للفترةالزكاة المحملة  - 1,500 1,500 - (1,300) (1,300)

  للفترةصافي )الخسارة(/ الدخل  (31,331) 3,249 (28,082) 3,592 (1,164) 2,428
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   معلومات تكميلية )تتمة( -18

 الدخل الشاملقائمة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  م2022مارس  31 م2021مارس  31

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي

 الفائض المحول الى المساهمين)العجز( /  31,331 (31,331) - (3,233) 3,233 -

 د تحويل الفائض للمساهمينالنتيجة الصافية بع      

 خسارة الفترة - (28,082) (28,082) 359 2,069 2,428

       

 النتيجة الصافية بعد تحويل الفائض للمساهمين - (28,082) (28,082) 359 2,069 2,428

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 17,933 17,933 17,933 14,100 14,100 14,100

 م2021معدلة  -الخسارة( األساسية والمخفضة / ربحية السهم للسنة ( - (1,57) (1,57) 0,02 0.15 0.17

       

 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(      

 فترات الحقةالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في       

       

 الالحقة الفتراتمة الدخل في البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائ      

 استثمارات متاحة للبيع: -      

 صافي التغير في القيمة العادلة - 1,846 1,846 - 2,073 2,073

       

 للفترةإجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل  - (26,236) (26,236) 359 4,142 4,501
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   معلومات تكميلية )تتمة( -18

                                      

 قائمة التدفقات النقدية   

  م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  لتأمينعمليات ا عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي

 : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية      

 قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترةصافي )الخسارة(/ الدخل  - (29,582) (29,582) 359 3,369 3,728

 :التعديالت للبنود غير النقدية      

 استهالك الممتلكات والمعدات 493 - 493 399 - 399

 صلحق استخدام األ إطفاء 646 - 646 509 - 509

 تكلفة تمويل اإليجار 2,747 - 2,747 42 - 42

 استهالك األصول غير الملموسة 305 - 305 252 - 252

 مخصص التزامات منافع الخدمة للموظفين 841 - 841 267 - 267

 مخصص/ )اإلعفاء( من الديون المشكوك في تحصيلها 999 - 999 595 - 595

5,792 3,369 2,423 (23,551) (29,582) 6,031  

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:       

 ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة (14,354) - (14,354) (11,425) - (11,425)

 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة (7,682) - (7,682) (3,481) - (3,481)

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (2,744) - (2,744) (615) - (615)

 المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من  114 - 114 (772) - (772)

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة (1,471) - (1,471) (4,164) - (4,164)

 مستحق من طرف ذو عالقه  - - - - - -

 المساهمين ات مستحق من عملي 31,249 - 31,249 - - -

 مدفوعة مقدماَ وذمم مدينة أخرىمصروفات  (7,239) (4,530) (11,769) (3,996) (1,025) (5,021)

 مطالبات حملة الوثائق دائنة (12,005) - (12,005) (1,710) - (1,710)

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  19,664 1,180 20,844 (9,506) 427 (9,079)

 أرصدة معيدي تأمين دائنة  9,115 - 9,115 7,334 - 7,334

 عموالت غير مكتسبةدخل من  108 - 108 230 - 230

 أقساط تأمين غير مكتسبة  29,347 - 29,347 22,346 - 22,346

 احتياطي أخطار قائمة 4,319 - 4,319 (4,612) - (4,612)

 إحتياطيات فنية أخرى    (34) - (34) 72 - 72

 المطالبات غير المسددة 5,920 - 5,920 (298) - (298)

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها (4,499) - (4,499) 3,249 - 3,249

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

(2,154) 2,771 (4,925) (8,342) (64,181) 55,839  

 الخدمة المدفوعةمكافأة نهاية  (755) - (755) (29) - (29)

 الوثائقالفائض المدفوع إلى حملة  - - - (455) - (455)

 ضريبة دخل مدفوعةزكاة و  - - - - - -

 صافى النقد المستخدم  من األنشطة التشغيلية 55,084 (64,181) (9,097) (5,409) 2,771 (2,638)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 إضافات ممتلكات ومعدات (501) - (501) (114) - (114)

 اضافة اصول غير ملموسة (701) - (701) - - -

 سداد التزامات اإليجار (4,616) - (4,616) (1,017) - (1,017)

 إيداع الودائع ألجل  (479) - (479) (66) - (66)

 متحصالت من استثمارات متاحة للبيع - - - 225 (61,304) (61,079)

 )المستخدم في( األنشطة االستثماريةالنقد  صافى (6,297) - (6,297) (972) (61,304) (62,276)

 
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمه(
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   معلومات تكميلية )تتمة( -18

                                      

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(   

  م2021 م2020

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي عمليات التأمين عمليات المساهمين اإلجمالي

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      

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

 أنشطة التمويلناتج من صافي التغيير ال - 150,000 150,000 - - -

 صافي التغير في النقد وما في حكمه 48,787 85,819 134,606 (6,381) (58,533) (64,914)

 الفترةالنقد وما في حكمه في بداية  52,973 - 52,973 72,725 75,251 147,976

 الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية  101,760 85,819 187,579 66,344 16,718 83,062

 
 أرقام المقارنة  -19

 ب السنة الحالية.المقارنة بما يتماشى مع تبويتمت إعادة تبويب بعض أرقام 

 
  19-كوفيدتأثير   -20

النتشاره السريع في جميع أنحاء العالم.  "( باعتباره وباًء نتيجة19-كوفيد"( تفشي فيروس كورونا )"WHOأعلنت منظمة الصحة العالمية )" ،م2020مارس  11في 
لسعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. وقد أثر هذا التفشي على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية ا

ت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء وأصدر ،نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود
 البالد.

من تعطيل لألنشطة االجتماعية  وما يترتبعلى عمليات الشركة(  ثيرهأوتمجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى )في دول  19-كوفيداستجابة النتشار فيروس 
 ارة الشركة بتقييم استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائية واالستباقية لضمان:قامت إد ،واالقتصادية في تلك األسواق

 .ظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل فيهصحة وسالمة مو •
 .الها في جميع أنحاء المملكة بشكل سليماستمرارية أعم •

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

إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي على منتجات التأمين الخاصة بالشركة وتوقعاتها. عالوة تعتقد إدارة الشركة أن أي تدابير إغالق محتملة يتم 
ير ة مراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثتواصل الشرك ،على ذلك

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

 م.2022مارس  31نتائج الشركة المبلغ عنها للسنة المنتهية في  لم يكن لها أي آثار جوهرية على 19-تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد  ،ومع ذلك

 
 إعتماد القوائم المالية  -21

 .هـ1443 شوال 15الموافق  م2022 مايو 16إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 


